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EDITORIAL

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR

RNP - Romsilva ar trebui să 
fie, prin prima sa calitate, cea 
de organizator de licitaţii de 

vânzare masă lemnoasă, un arbitru 
imparţial. Prin calitatea sa de agent 
economic în domeniul exploatării şi 
prelucrării lemnului, RNP - Romsilva 
devine singurul beneficiar direct, fără 
licitaţie, al unei importante cantităţi 
de masă lemnoasă din proprietatea 
publică. Deşi prin actul normativ amintit, 
RNP - Romsilva a fost obligată să 
separe activitatea economică de cea 
de administrator, în interval de 6 luni, 
aceasta nu numai că nu s-a întâmplat, 
ci, dimpotrivă, în cadrul multor direcţii 
silvice, s-a intensificat activitatea de 
exploatare forestieră, în condiţiile de 
dinaintea apariţiei HG 924.

Autorizarea tuturor acestor parchete, 
care au fost sau mai sunt încă în 
exploatare după intrarea în vigoare a 
HG 924, în regie proprie sau cu prestări 
servicii, este ilegală. Iată de ce RNP 
- Romsilva este atât de interesată în 
modificarea HG 924/2015, situându-se        
în contradicţie cu toţi ceilalţi peste 
5.000 de agenţi economici din domeniul 
exploatării lemnului, care solicită condiţii 
egale de atribuire a masei lemnoase - 
proprietate publică.

Înainte de a accepta afirmaţia RNP - 
Romsilva, că prin vânzarea materialelor 
lemnoase fasonate realizează beneficii 
pentru stat, ar trebui prezentată o 
analiză a costurilor pe care le are 
administratorul fondului forestier - 

proprietate publică, luând în calcul 
preţul de APV şi apoi toate cheltuielile 
făcute cu organizarea şantierelor de 
exploatare, construcţia căilor de acces 
în parchete, exploatarea propriu-zisă, 
cu toate cheltuielile materiale  aferente, 
transportul, organizarea depozitelor şi 
vânzarea propriu-zisă. 

Acceptând în continuare ca RNP - 
Romsilva să vândă materialele lemnoase 
fasonate în toate situaţiile posibile în 
care se află acestea la un moment dat, 
de la faza “fasonat la cioată”, până 
la vânzarea dintr-un depozit final, se 
încurajează, de fapt, comercializarea 
unui bun public, fără a fi respectate 
condiţiile de piaţă, în sensul în care 
cumpărătorul poate fi predeterminat. 

O vânzare “la vedere” a matrialelor 
lemnoase fasonate şi care să respecte 
principiul transparenţei pe care îl cere 
Codul Silvic este doar vânzarea din 
depozite organizate, în care să fie 
realizată o inventariere corespunzătoare 
a fiecărui sortiment în parte, în vederea 
valorificării la preţuri corespunzătoare a 
acestora, de la buşteanul de furnir sau 
de rezonanţă, până la lemnul de foc.

Vânzarea din pădure, la grămadă sau, 
şi mai grav, a unor loturi previzionate, 
rămân doar compromisuri ale unei 
activităţi comerciale ineficiente şi 
generatoare de corupţie.

Nicolae Țucunel,
Preşedinte ASFOR

HG 924/2015

A fi
sau a nu fi?
Prin HG 924/2015, a fost reglementată valorificarea masei 
lemnoase din fondul forestier - proprietate publică a 
statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale. Ţinând 
seama de experienţa anilor anteriori, prin acest HG s-a 
încearcat eliminarea, într-o măsură cât mai mare, a 
abuzurilor şi ilegalităţilor din pădurile României. Încă de 
la momentul publicării în Monitorul Oficial, 11 noiembrie 
2015, administratorul fondului forestier - proprietate publică 
a statului, RNP - Romsilva, a contestat prevederile acestei 
Hotărâri de Guvern, nefiind de acord, îndeosebi, cu articolele 
74 şi 75, care îi impun restructurarea activităţii, în sensul 
separării calităţii de administrator de cea de agent economic.
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Înfiinţată în anul 1958, Organizaţia Europeană a 
Industriei de Prelucrare a Lemnului (EOS), cu sediul la 
Bruxelles, este o organizaţie non-profit, care reprezintă, 
la nivel european şi internaţional, interesele sectorului 
de prelucrare a lemnului, fiind interfaţa de comunicare a 
acestui sector cu Parlamentul European.
Prin membrii săi din 13 ţări europene (Austria, Belgia, 
Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Letonia, 
Norvegia, Romania, Suedia, Elveţia şi Regatul Unit), 
EOS reprezintă interesele a cca. 35.000 de fabrici 
de cherestea şi de producători de panouri, glulam, 
pardoseli, elemente de tâmplărie şi alte produse din 
lemn. Împreună, aceşti producători constituie 77% din 
producţia totală europeană de cherestea şi realizează o 
cifră de afaceri de aproape 37 de miliarde de euro.
Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR, în calitatea 
sa de membru EOS, a găzduit, în acest an, Adunarea 
Generală anuală a EOS, a cărei sesiune de vară s-a 
desfăşurat în perioada 15-16 iunie, în Poiana Braşov.
În cadrul Adunării Generale au fost discutate şi adoptate 
documente privind activitatea organizaţiei în perioada 
2015-2016, fiind, totodată, prezentate şi dezbătute 
subiecte de actualitate pentru domeniul prelucrării 
lemnului, cum ar fi: piaţa lemnului şi situaţia economică 
detaliată pe fiecare ţară în parte, clasificările VOC 
(componentele organice volatile) pentru lemnul folosit 
în construcţii, impactul legislaţiei europene asupra 
industriei de cherestea, politicile de comerţ europene 
şi cele pentru surse durabile de bioenergie (toate 
tipurile de energie provenind din biomasă), precum şi 
prezentarea unor utilaje inovative specifice industriei.
Pentru o imagine de ansamblu a evenimentului, redăm, 
în continuare, comunicatul de presă EOS:

Adunarea 
Generală EOS
Prilej de continuare
şi consolidare a eforturilor 
comune în beneficiul 
industriei lemnului

“Într-o economie ecologică în plină 
evoluţie, industria europeană de 
prelucrare a lemnului joacă un rol-
cheie, reprezentând coloana vertebrală 
a sectorului de bioeconomie. Într-
adevăr, reziduurile rezultate din 
procesele de prelucrare a lemnului 
pot fi convertite într-o gamă largă 
de produse pe bază de lemn, inclusiv 
materiale biocompozite, bioplastice, 
textile şi biocombustibili neutri din 
punct de vedere al emisiilor de carbon. 
În acelaşi timp, producţia de buşteni 
pentru gater, precum şi corelarea 
utilizării produselor secundare cu 
cele reziduale - în conformitate 
cu principiul utilizării eficiente a 
resurselor - garantează cea mai 
mare rentabilitate pentru proprietarii 
de păduri şi asigură materiile 
prime necesare pentru dezvoltarea 
bioeconomiei”.

Acesta a fost mesajul de final care 
a încheiat Adunarea Generală EOS, 
eveniment care a avut loc în data 
de 16 iunie, la Braşov, şi care a fost 
găzduit de Asociaţia Forestierilor din 
România - ASFOR, încalitatea sa de 
membru EOS, precum şi de dl. Gerald 
Schweighofer, membru asociat al EOS, 
care a deschis membrilor şi invitaţilor 
speciali EOS (compania Elshal Timber, 
Camera Economică Poloneză pentru 
Industria Lemnului, firma Möhringer şi 
compania IKEA, prin dl. Otto Zvagins) 
porţile noii sale fabrici de la Reci, 
dotată cu cele mai avansate tehnologii 
de prelucrare a lemnului. 

Membrii EOS au recunoscut 
unanim că “know-how-ul în 
utilizarea resurselor de lemn brut şi a 
reziduurilor rezultate din procesul de 
producţie al industriei de prelucrare 
a lemnului reprezintă un rol esenţial 
pentru bioeconomie”. În abordarea 
provocărilor la nivel global, cum ar 
fi schimbările climatice, deficitul tot 
mai mare de resurse şi populaţia în 
creştere, Europa trebuie să găsească 
metode de a produce bunuri, 
alimente şi energie prin utilizarea 
pe scară mai largă a materialelor 
organice regenerabile. În acest 
sens, promovarea construcţiilor din 

Comunicat de presă:

Industria
lemnului -
coloana
vertebrală a 
bioeconomiei
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lemn este ancorată în conceptul 
bioeconomic.

Nu există nicio îndoială că orice 
strategie care vizează stimularea 
bioeconomiei ar trebui sprijinită prin 
măsuri care să asigure o aprovizionare 
durabilă cu biomasă, în special prin 
reîmpăduriri, împăduriri şi soluţii 
de mobilizare identificate în cadrul 
gestionării durabile a pădurilor.

În cadrul Adunării Generale, 
preşedintele EOS, dl. Sampsa J. 
Auvinen, a salutat noul membru 
EOS în Consiliul Director, Dl. Herbert 
Jöbstl, CEO al Stora Enso Wood 
Products din Austria, precum şi pe 
noul vicepreşedinte EOS pe latura de 

răşinoase, Dl. Ernest Schilliger, de la  
firma Schilliger Holz.

Dl. Auvinen a deschis discuţia cu 
privire la dezvoltarea pieţei lemnului 
şi a prezentat noua ediţie a Raportului 
Anual al EOS. Au fost aprofundate, în 
mod deosebit, pieţele de cherestea 
la nivel global (atât pentru lemnul de 
răşinoase, cât şi pentru cel de foioase), 
trecându-se în revistă în special ţările 
membre EOS, care reprezintă 26% din 
producţia globală de lemn de esenţă 
moale şi aproape 5% din producţia 
globală de lemn de esenţă tare. 
“După un an 2015 în general pozitiv, 
producţia de răşinoase a crescut cu 
aproape1%, comparativ cu 2014, 
iar piaţa lemnului de esenţă tare a 
înregistrat o creştere de 3%. Țările 
membre EOS preconizează un an 2016 

Timber şi invitat special la Adunarea 
Generală EOS, a oferit o prezentare 
cuprinzătoare a pieţei lemnului 
din Egipt. Domnia sa a subliniat că 
piaţa construcţiilor din Egipt are un 
remarcabil potenţial de creştere, 
datorită unei populaţii aflate în 
creştere rapidă - populaţia actuală 
din Egipt depăşind 93 de milioane de 
oameni, estimându-se căîn 2050 va 
ajunge la 170 de milioane. Egiptul nu 
are o industrie de prelucrare primară, 
astfel, cererea sa de lemn este pe 
deplin satisfăcută de importuri: 
ţara reprezintă deja o destinaţie de 
export importantă pentru unele ţări 
europene, inclusiv pentru Suedia 

stabil în ceea ce priveşte producţia de 
răşinoase, în timp ce pentru lemnul de 
esenţă tare se anticipează o scădere 
de 4%. În ceea ce priveşte consumul 
de lemn de esenţă moale, acesta a 
crescut cu 3,7% în 2015, comparativ cu 
anul precedent, în timp ce consumul 
de lemn de esenţă tare a crescut de 
3,4%. Pentru 2016, se estimează o 
creştere de peste 1% la consumul 
lemnului de estenţă moale, în timp 
ce consumul pentru esenţele tari va 
scădea, probabil, cu cca. 3%”.

Preşedintele ASFOR, dl. Nicolae 
Țucunel, a prezentat o analiză 
detaliată a pieţei lemnului din 
România: “În România, 65% din păduri 

sunt deţinute de către stat, în timp 
ce restul se află în mâinile sectorului 
privat. În 2014, au fost recoltaţi 17,9 
milioane metri cubi de lemn, din care 
8,5 milioane a fost lemn de esenţă 
moale, iar 9,4 milioane au reprezentat 
lemn de esenţă tare. S-au produs 
3,5 milioane metri cubi de cherestea 
de răşinoase, în timp ce producţia 
de lemn de esenţă tare a ajuns la 
1,7 milioane metri cubi.” Cu privire 
la tendinţele pieţei pentru 2016, dl. 
Țucunel a estimat că anul acesta vom 
asista la o diminuare a exporturilor şi 
la o majorare a importurilor. Volumul 
de lemn industrial din piaţă va scădea, 
dar,în general, piaţa locală va dispune 
de cantitatăţile de lemn necesare, însă 
se anticipează o creştere a preţurilor.

Ibrahim Elshal, CEO al Elshal 

(mai mult de 1,3 milioane metri cubi 
de lemn de esenţă moale, cu 14% 
maipuţin comparativ cu 2014) şi 
Finlanda (mai mult de 1,2 milioane 
metri cubi de lemn de esenţă moale, 
cu 3% mai mult faţă de 2014). În total, 
în 2015, Egiptul a importat 5 milioane 
metri cubi de lemn de esenţă moale, 
cu 3% mai mult decât în 2014.

Aşteptând cu nerăbdare întâlnirea 
membrilor EOS cu ocazia Conferinţei 
Internaţionale de Răşinoase, care va 
avea loc la Paris, în perioada 13-14 
octombrie 2016, preşedintele EOS, 
dl. Auvinen, a încheiat Adunarea 
Generală.

Sursa: EOS
Prelucrare: Rosana Cozma,

Consilier ASFOR
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“In an evolving green economy, the 
European sawmill industry olays a 
key role and it can be defined as the 
backbone of the bio-economy. Indeed, 
residues from sawmill processes can be 
converted into a broad range of wood-
based products, including bio-composite 
materials, bio-plastics, textiles and 
carbon-neutral biofuels. Simultaneously, 
the production of saw-logs and the 
correlated use of by-products and 
residues complies with the resource 
efficiency principle, guarantees the 
highest profitability for forest owners 
and assures the raw material needed for 
developing the bio-economy”.

This is the take-home message of 
the EOS General Assembly, held on 16 
June, in Braşov, and co-hosted by EOS 
Member ASFOR, the Romanian Forestry 
Association, and the EOS Associated 
Member, Mr. Gerald Schweighofer, 
who opened the doors of his highly 
technological sawmill plant in Reci, 
to the EOS members and to the EOS 
special guests, Elsham Timber, the 
Polish Economic Chamber of the Wood 
Industry, Möhringer and Mr. Otto Zvangis 
from IKEA.

The EOS members unanimously 
recognized that “the know-how in 
using raw wood resources and residue 
streams built up by the wood-processing 
industries represents an essential role 
in the bio-economy”. To address global 
challenges such as climate change, 
a growing population and resource 
scarcity. Europe must fiind pathways 
to produce goods, food and energy by 
using renewable organic materials more 
widely. In this sense, the promotion of 
timber construction is anchored in the 
bio-economy concept.

There is no doubt that any strategy 
aiming at boosting the bio-economy 
should be supported by measures to 
ensure a sustainable supply of biomass, 
particulary through reforestation, 
afforestation and wood mobilization 
solutions identified in the framework of 
sustainable managed forests.

During the General Assembly, EOS 

The
sawmill 
industries:
the backbone 
of the
bio-economy

Press release:

Created in 1958, the European Organisation of the 
Sawmill Industry (EOS) is a Brussels-based non-profit 
association representing the interests of the European 
sawmilling sector on European and International level, 
being the sector’s communication channel with the 
European Parliament.
Through its members, EOS represents some 35.000 
sawmills in 13 countries across Europe (Austria, Belgium, 
Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Latvia, Norway, 
Romania, Sweden, Switzerland and the United Kingdom) 
manufacturing sawn boards, glulam, decking, flooring, 
joinery and several other wood products. Together they 
represent 77% of the total European sawn wood output 
and a turnover of almost 37 billion EUR.
The Romanian Forestry Association – ASFOR, as a long 
term EOS member, has hosted the EOS annual General 
Assembly meeting, which took place between June 15th 
and 16th in Poiana Brasov.
During the General Assembly the EOS members 
discussed and adopted documents regarding the 
Organization’s activity in the period 2015 – 2016. Also, 
there were presentations and topics of discussion 
regarding challenges the wood processing industry is 
currently facing, such as: the wood market and a detailed 
insight on every EOS member country, VOCs (volatile 
organic compounds) for wood used in constructions, 
the impact of the European legislation on the sawmill 
industry, European trade policies and sustainable 
bioenergy policies, as well as innovative woodworking 
machines.
For a more detailed overview on the event, we are 
hereby publishing the EOS press release:

The EOS
General Assembly
An opportunity
to continue and 
strengthen our joint 
efforts for the benefit
of the timber industry
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From left, to right: Mr. Gerald Schweighofer guiding the sawmill 
tour of his plant in Reci, Romania

From left, to right: Mr. Nicolae Ţucunel, Mr. Ibrahim Elshal 
and Mr. Sampsa Auvinen

President, Mr. Sampsa J. Auvinen, 
welcomed the new EOS Board Member 
Mr. Herbert Jöbstl, CEO of Stora Enso 
Wood Products in Austria, ant the new 
EOS Vice-President for Softwood, Mr. 
Ernest Schilliger of “Schilliger Holz”.

Thereupon Mr. Auvinen opened 
the discussion on the timber market 
development and presented the new 
edition of the EOS Annual Report. In 
particular, a global overview of the 
sawnwood market (both softwood and 
hardwood) was provided, with a special 
focus on the EOS countries, which 
account for 26% of the global production 
of softwood and for almost 5% of the 
global production of hardwood. “After 
an overall positive 2015, the softwood 
Market production grew by almost 1%, 
compared with 2014, and the hardwood 
market, by 3%, the EOS countries expect 
a stable 2016 as regards softwood, while 
the production of hardwood is expected 
to drop by 4%. As far as consumption 
is concerned, softwood consumption 
grew by 3.7% in 2015, compared to 
the previous year, while hardwood 
consumption increased by 3.4%. 
Softwood consumption is set to grow, 
even in 2016, by a little more than 1%, 
while hadwood consumption in 2016 is 
expected to decline by around 3%”.

ASFOR President, Mr. Nicolae Ţucunel, 
provided a detailed analysis of the 
romanian market. “In Romania, 65% of 
torests are owned by the state, while 
the rest is in the hand of the private 
sector. In 2014, 17.9 million cubic meters 
of wood was harvested, of which 8.5 
milion was softwood, while 9.4 million 
was hardwood. 3.5 million cubic meters 
of sawn softwood was produced, while 
the production of hardwood reached 1.7 
million of cubic meters”. Looking to the 
future, Mr. Ţucunel reckoned that in 2016, 
lower exports and higher imports are 
expected. The industrial wood quantities 
in the market will decrease, but overall, 
the local market will have the necessary 
quantity of wood to use, though prices 
are expected to increase.

Mr. Ibrahim Elsahl, CEO of Elshal 
Timber, special guest of the EOS General 
Assembly, gave an insightful presentation 
on the Egyptian market. He Highlighted 
that the construction market in Egypt has 
a remarcable growth potential, due to 
a fast growing population - at present, 
Egypt’s population exceeds 93 million 
people, and in 2050 it is projected to 
reach 170 million people. Egypt does not 
have a sawmilling industry, so its wood 
demand is fully satisfied by imports: 
the country is already a very relevant 
export destination for some European 
countries, including Sweden (more than 

1.3 million cubic meters of softwood, 
-14% compared to 2014) and Finland 
(more than 1.2 million cubic meters of 
softwood, +3% vs 2014). Overall, Egypt 
imported 5 million cubic meters of 
softwood in 2015, 3% more than in 2014.

Looking forward to meeting the 
EOS Members in occasion of the 2016 
International Softwood conference, that 
will be held in paris, on 13-14 October 
2016, the EOS President, Mr. Auvinen, 
concluded the General Assembly.
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Ordinea de zi a cuprins, printre altele:

• raportul de activitate al Consiliului 
Director şi al Preşedintelui ASFOR pentru 
perioada mai 2015 - aprilie 2016; 

• programul de acţiuni al Asociaţiei 
Forestierilor din România - ASFOR 
pentru perioada următoare;

• aprobarea execuţiei Bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 şi a 
Bilanţului contabil la 31.12.2015; 

• raportul Comisiei de cenzori cu 
privire la activitatea financiar-contabilă 
desfăşurată în anul 2015 şi aprobarea 
descărcării de gestiune a organelor de 
conducere ale Asociaţiei Forestierilor din 
România - ASFOR; 

• prezentarea şi aprobarea proiectului 
de Buget de venituri şi cheltuieli pentru 
anul 2016.

• completarea membrilor Consiliului 
Director.

În urma prezentării şi a discuţiilor 
purtate pe marginea materialelor de pe 
ordinea de zi, s-a adoptat în unanimitate 
o hotărâre din ale carei prevederi se pot 
menţiona:

• aprobarea Raportului de activitate 
al Consiliului Director şi al Preşedintelui 
ASFOR de la precedenta Adunare 
Generală anuală şi până în prezent; 

• execuţia Bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2015 şi a Bilanţului 
contabil la 31 decembrie 2015; 

• raportul Comisiei de cenzori cu 
privire la activitatea financiar-contabilă 
desfăşurată în anul 2015; 

• Bugetul de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2016; 

• programul de acţiuni al ASFOR 
pentru perioada următoare (2016-2017) 
şi reorganizarea sucursalelor ASFOR 
Vest-Banat şi Cluj-Bistriţa.

Din cuvântul doamnei Secretar de 
stat Erika Stanciu, au putut fi reţinute 
următoarele preocupări ale ministerului:

• reorganizarea ministerului, înfiinţarea 
unei direcţii de control, care să 
coordoneze gărzile forestiere. Creşterea 
numărului personalului garzilor 
forestiere; aprobarea în Parlament 
a OUG privind înfiinţarea gărzilor 
forestiere;

• îmbunătăţirea sistemelor SUMAL-
Wood tracking şi extinderea acestora 
astfel încât să cuprindă şi aplicarea 
amenajamentelor silvice; sistemele vor 
deveni mai transparente şi vor putea 
fi utilizate de operatorii economici 
pentru realizarea propriilor rapoarte 
(due-diligence, eliminarea raportării 
redundante);

• alocarea compensaţiilor pentru 
restricţiile impuse proprietarilor de 
păduri; asigurarea subvenţiei pentru 

paza pădurilor sub 30 ha;
• realizarea unui catalog al padurilor 

virgine;
• supunerea in dezbatere publică a 

proiectului de ordin privind înfiinţarea 
Consiliului Naţional al Silviculturii;

• actualizarea strategiei naţionale 
forestiere;

• aprobarea în Parlament a legii 
contravenţiilor.

Ministerul va integra/armoniza 
punctele de vedere primite, divergente, 
înainte de promovarea HG privind 
vânzarea masei lemnoase. Schimbările 
la Romsilva se vor produce gradual, prin 
schimbările de management şi de criterii 
de performanţă. 

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR:

• Romsilva nu plăteste nimic pentru 
masa lemnoasa pe care o pune pe piaţă, 
pe picior sau în formă fasonată.

• în Raportul de activitate al Romsilva, 
vedem că Romsilva nu şi-a realizat 
programul de investiţii. În bugetul 
Romsilva existau alocate resurse pentru 
realizarea a 361,96 km drumuri noi, 
în 127 de obiective, şi parcurgerea cu 
lucrări de reparaţii a 1.118,12, în 228 
de obiective. Romsilva a realizat 52,6 
km drumuri noi, în 14 obiective, şi a 
reabilitat 198,58 km, în 36 de obiective.

• investiţiile Romsilva au mers în 
proporţia 738 mii lei în pepiniere şi 
18.370 mii lei în clădiri, 46.639 mii lei în 
utilaje independente!

• Romsilva si-a pierdut menirea! 
Cu 409 tractoare, 295 de TAF-uri, 310 
încărcătoare şi 136 de autoplatforme, 
Romsilva este cea mai mare firmă de 
exploatare din lume.

• concurenţa neloială a Romsilva, care 
nu plăteşte lemnul, dar este cel mai 
mare operator economic în domeniu, 
trebuie să înceteze!

Ioan Coşa ,
Preşedinte Sucursala Bacău:

• banii din vânzarea lemnului trebuie 
să intre la stat; 

• Romsilva să acceseze fonduri pe 
bugete de servicii oferite;

• nu se justifică autorizaţiile de mediu 
pe parchet când există autorizaţie 
de mediu pe 10 ani, pe dotare şi pe 
tehnologie de exploatare.

Ciprian Muscă,
membru în Consiliul Director ASFOR

• dacă ministerul a promis că va 
media prevederile contractului cadru 
între sectorul de exploatare şi Romsilva, 
care este o structură în coordonarea 

În 21 aprilie 2016, 
delegaţii membrilor 
ASFOR aleşi în 
Adunările Generale 
de sucursală 
s-au întrunit la 
Braşov în şedinţa 
Adunării Generale 
ASFOR. Invitată 
la deschiderea 
Adunării Generale 
ASFOR, d-na 
Secretar de Stat 
Erika Stanciu 
a prezentat 
priorităţile şi stadiul 
proiectelor iniţiate 
de către MMAP.

Braşov, 21 aprilie 2016

Adunarea 
Generală 
anuală
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ministerului, iar ministerul nu a reuşit 
aceasta, ce înseamnă?

• propunerile noastre nu se regăsesc 
în regulamentul de vânzare a masei 
lemnoase. Transparenţa înseamnă doar 
dezbateri sterile?

• la Suceava, se ajunge la 230.000 
mc prestaţii de exploatare (în primele 4 
luni). Piaţa şi sectorul de exploatare sunt 
bulversate. Nimeni nu se întreabă de ce?

• controalele se fac la gatere şi pe 
drumuri. Dar de unde vine lemnul tăiat 
ilegal? De ce nu se merge la pădure?

• oare furturile sunt doar din păduri 
private?

• un proprietar de padure/ocol privat 
plăteste 70 lei/ha numai impozite. Dacă 
Romsilva ar plăti doar impozitul pe 
teren, nu ar mai avea profit. Romsilva 
nici nu plăteşte lemnul, şi nu are profit 
nici cât ar fi impozitul.

Octavian Iugan,
Preşedinte Sucursala Bistriţa

• temerea este dacă vom mai fi sau nu 
(ca operatori economici)?;

• Garda Forestieră are competenţe şi 
asupra RNP? Acolo de ce nu fac control?;

• cât lemn de foc vinde Romsilva? Este 
doar un pretext pentru exploatările în 
regie;

• legea biomasei ar putea aduce 

avantaje sectorului prin valorificarea 
acestui sortiment;

• fără drumuri forestiere - investiţii în 
accesibilitate - cum vom valorifica masa 
lemnoasă?

• Romsilva valorifică 9 milioane mc cu 
18.000 angajaţi! Productivitatea lor: să 
vanda 45 mc/ lună/angajat. În sectorul 
nostru de exploatare, un om trebuie să 
exploateze, în medie, 100 mc/lună!

Au mai luat cuvântul Iulian Băcioiu, 
Constantin Stoica, Aurel Vasile, Sylvain 
Blanchard.

Concluzia vorbitorilor s-a brodat în 
jurul stării de fapt că:

• activitatea în domeniul exploatarii 
lemnului a fost o meserie nobila. Acum 
s-a creat imaginea de “hoti”.

• există reglementări excesive: numai 
norme, numai control. Dacă facem 
investiţii, nu avem nici o siguranţă sau 
certitudine de dezvoltare.

D-na Erika Stanciu, prin răspunsurile 
punctuale la problemele ridicate, a 
formulat ca idee rezultantă a acestora 
faptul că bugetul Romsilva este 
promovat de minister ca HG, dar direct, 
ministerul nu este implicat. OUG 109 
privind guvernanţa corporativă dă o 
largă autonomie Romsilva.

Este, de asemenea, util să pornim 

un program de comunicare; poate un 
program de educaţie, chiar prin şcoală.

Dezbaterea s-a încheiat, practic, 
concentrată pe problematica Romsilva. 
Punctele de vedere ale operatorilor 
din sectorul de exploatare a lemnului 
au devenit comune, existând o 
conştientizare clară a necesităţii 
de restructurare a Romsilva, de 
eficientizare a activităţii care să elibereze 
resurse pentru investiţii, în special în 
accesibilizarea fondului forestier. 

În partea a doua a adunării, 
desfaşurată strict cu membrii delegaţi 
ai asociaţiei, s-a reiterat ideea că a avut 
loc o dezbatere bună, presiunea fiind pe 
minister . S-a parcurs o perioadă grea, 
scump plătită de către sector, şi care 
a debutat, cum bine se ştie, prin criza 
licitaţiilor.

Etapa grea parcursă a mobilizat şi unit 
foarte mult sectorul forestier.

S-au mai discutat şi aprobat unele 
măsuri organizatorice legate de 
programul de activitate al asociaţiei.

Sursă:
Redacţia “Meridiane forestiere”

Aspect din şedinta de desfăşurare
a Adunării Generale
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Fenomene climatice ireversibile

Acord
privind

schimbările 
climatice
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Peste 155 de state, 
printre care şi 

România, au semnat 
la New York acordul 

istoric privind 
schimbările climatice. 

Obiectivul principal 
al acordului este 

limitarea creşterii 
temperaturii globale 

la cel mult 2 grade 
Celsius. Acordul a fost 

negociat şi agreat 
la nivel mondial, în 
cadrul Conferinţei 

Internaţionale privind 
schimbările climatice 

de la Paris, din 12 
decembrie 2015. 

Rezumat
Ţara noastră contribuie la 

obiectivele mondiale cuprinse 
in acord prin angajamentele 

pe care şi le-a asumat alături 
de statele UE pentru reducerea 
cu cel puţin 40% a emisiilor de 

gaze cu efect de seră până în 
2030.

Agreement on 
climate change

Synopsis
Our country brings its 

contribution to the global 
objectives stated in the 
agreement through the 

commitments taken together 
with the UE states for the 

reduction with at least 40% of 
greenhouse gas emissions until 

2030.

Acord
privind

schimbările 
climatice
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România a fost reprezentată la 
reuniunea pentru semnarea în 
cadru oficial a acordului de la Paris 
de o delegaţie condusă de ministrul 
mediului, Cristiana Paşca Palmer. 
“Momentul de astăzi este unul cu 
adevărat istoric. Statele lumii şi-au 
asumat oficial un obiectiv comun: 
limitarea creşterii temperaturii 
medii globale la cel mult 2 grade 
Celsius, pentru a evita peste tot în 
lume fenomene tot mai periculoase 
generate de schimbările climei. 
Acordul pe care l-am semnat 
astăzi (vineri, n.r.) este răspunsul 

comunităţii internaţionale 
la scenariile ştiinţifice, care 
avertizează de o bună perioadă de 
timp că temperatura medie globală 
poate ajunge la creşteri de 3,7 şi 4,8 
grade Celsius până în anul 2100, 
în lipsa unor intervenţii gândite la 
nivel mondial”, a declarat Palmer. 

Acordul impune obligaţii 
juridice tuturor părţilor. Conform 
documentului, toate statele trebuie 
să întreprindă măsuri naţionale 
pentru atingerea angajamentelor 
de reducere a emisiilor de gaze 

cu efect de seră. Totodată, ţările 
dezvoltate trebuie să adopte 
obiective ale reducerilor de emisii 
poluante care să acopere întreaga 
economie, în timp ce ţările în curs 
de dezvoltare trebuie să continue 
să-şi îmbunătăţească eforturile în 
lupta împotriva încălzirii globale, în 
funcţie de situaţia lor naţională. 

“România a susţinut de la început 
adoptarea unui acord internaţional 
ambiţios şi echitabil care să fie 
obligatoriu din punct de vedere 
juridic şi aplicabil tuturor părţilor. 
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Acordul semnat astăzi reflectă 
interesele ţării noastre. Țara noastră 
contribuie la aceste obiective 
mondiale prin angajamentele 
pe care şi le-a asumat alături de 
statele UE pentru reducerea cu cel 
puţin 40% a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2030”, a mai 
spus Palmer. 

Ministrul a mai arătat că 
schimbările climatice sunt 
provocarea cheie a epocii noastre, în 
condiţiile în care acestea au depăşit 
de mult graniţa problematicii 

de mediu şi s-au transformat în 
ameninţări sociale şi economice. 
Numai în anul 2014, economia 
globală a înregistrat pierderi de 
300 de miliarde de dolari, faţă de 
2.300 de miliarde de dolari, pagube 
cumulate în ultimii 40 de ani. 
“Acestea au depăşit de mult graniţa 
problematicii de mediu şi s-au 
transformat în ameninţări sociale 
şi economice. Economia mondială 
a suferit pagube însemnate pe 
fundalul manifestărilor tot mai 
periculoase ale schimbărilor climei: 
doar în 2014, economia globală 

a înregistrat pierderi de 300 de 
miliarde de dolari, faţă de 2.300 
de miliarde de dolari, pagube 
cumulate în ultimii 40 de ani. Prin 
urmare, vorbim despre un fenomen 
ireversibil, de proporţii globale. 
Astăzi, comunitatea internaţională 
a dat un semnal clar investitorilor, 
mediului de afaceri şi factorilor 
de decizie: tranziţia globală către 
economia cu emisii reduse de 
carbon este calea viitorului şi şansa 
limitării acestui fenomen”, a mai 
arătat ministrul. 

Sursa: MMAP

Fenomene climatice ireversibile
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Masa lemnului
în stare uscată 

(anhidră)
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Metoda de determinare a masei 
materialului lemnos în stare uscată 
presupune aparatura necesară, adică 

motoferăstrău sau freză cu pânză permanent 
ascuţită şi uniform tensionată, dispozitiv de 
extragere, sac colector pentru eşantionul 

Rezumat
Prin elaborarea stand-
ardului SR 13569/2013, 
s-a urmărit armoniza-
rea cerinţelor pentru 
măsurarea dimensiunilor 
şi pentru metodele de 
determinare a volu-
mului lemnului rotund 
şi altor sortimente de 
material lemnos cu 
principiile definite în 
SR EN 1309-2:2006 şi 
completarea metodei 
de cântărire cu deter-
minarea conţinutului 
de substanţă uscată a 
materialului lemons. 
Aceste considerente, însă, 
conduc în aplicare la o 
serie de dificultăţi legate 
de (ne)corespondenţa cu 
capacităţile de măsurare 
de care dispune furni-
zorul de lemn.

Wood mass 
in anhydrous 
state
Synopsis
The elaboration of the 
standard SR 13569/2013 
intended to balance the 
relation between the 
necessary requirements 
regarding the measure-
ment and determina-
tion of the volume of 
the roundwood or any 
other wood materials 
assortments and the 
defined principles in SR 
EN 1309-2:2006, as well 
as the completion of the 
weighting method with 
the process of determina-
tion of the dry substance 
content of the respective 
wood material. All these 
evaluations could lead 
to a series of inconven-
iences while applying 
them as there is a (non)
correspondence with the 
measurement capaci-
ties available to a wood 
supplier.

Eng. Gafiţa
Chiruţa Gheorghe

Începând din anul 2013, STAS 5170/73 a fost înlocuit cu SR 
13569/2013. Ambele standarde se referă la “Lemn rotund şi alte 
sortimente de material lemons. Metode de măsurare”, numai că, 
în cel din 2013, Asociaţia de standardizare din România aprobă 
recepţia materialului lemnos de către beneficiar, mai exact, de către 
marii beneficiari, de obicei societăţi comerciale străine şi nicidecum 
autohtone, prin determinarea materialului lemnos în stare uscată şi 
apoi prin calculul masei anhidre a încărcăturii prin înmulţirea masei 
iniţiale a încărcăturii, cu conţinutul de substanţă uscată determinat.

(ruletă, clupă, călăreţ), el nebeneficiind de 
aparatura sofisticată (mai ales când expediţia 
se face de pe platforma primară) pe care o 
presupune metoda, aparatura prezentată 
mai sus. Mai mult, la prelevarea probelor, 
furnizorul nu este de faţă, beneficiarul putând 
fi subiectiv.

Dacă până acum, recepţia materialului 
lemnos la beneficiar se făcea de către o 
persoană dotată cu un călăreţ pentru lungime 
şi o clupă pentru diametre, în cazul lemnului 
rotund, sau de către un cantaragiu (persoană 
autorizată pentru cântărirea lemnului) pentru 
lemnul marunt (rumeguş, aşchii, tocătură, 
talaş) prin autorizarea acestei metode, 
beneficiarul are nevoie de un întreg laborator 
cu mai mulţi laboranţi, laborator pe care şi-l 
poate permite doar o firmă cu un rulaj de sute 
de mc pe zi.

Şi pentru a încheia răspunsul la această 
întrebare, mai pot menţiona că dotările şi 
personalul laborant necesită bani investiţi, 
bani pe care orice patron îi recuperează cu 
profit.

Pentru a doua întrebare, răspunsul nostru 
este că HG 470/2014, reactualizată, art. 2 nu 
se mai respectă, adică trasabilitatea lemnului 
recoltat din păduri nu mai este urmărită, iar 
în acelaşi timp, art. 4, al. 4 din HG 470/2014 
reactualizată, coroborat cu art. 8 al. 2, lit. 
a,b,c,d, din Norme este ignorat în totalitate de 
către beneficiar, adică acesta nu mai confirmă 
dacă volumul stabilit de furnizor în unităţi 
tradiţionale (mc, metri steri, şi echivalent în 
mc) există sau nu.

Pe cale de consecinţă, inexistenţa volumului 
înscris de furnizor în avizul de însoţire şi 
confirmarea, totuşi, a acestuia de către 
beneficiar, acesta “nefiind interesat”, conduce 
fără echivoc la evaziune fiscală, la care 
beneficiarul este părtaş.

Încheiem prin a menţiona fără a greşi că 
munca de cca. 4-5 ani a Guvernului României 
de a stopa sustragerea din păduri de material 
lemnos este risipită de această metodă de 
confirmare a materialului lemnos expediat 
din păduri şi trasabilitatea lemnului poate fi 
urmărită numai strict prin măsurarea lemnului 
în aceeaşi unitate de măsură în care a fost 
expediat (mc, mst, buc.).

Ing. Gafiţa Chiruţa Gheorghe

extras, recipient inscripţionat care protejează 
eşantionul împotriva uscării sau umectării, 
balanţă tehnică cu precizie de ± 0,01 g şi 
etuvă, suflantă cu aer cald sau termobalanţă 
pentru uscarea eşantionului la temperatura de 
103±2°C.

Se ridică două întrebări:
Nu cumva modul de determinare a masei 

materialului lemnos în stare uscată este 
partinică pentru beneficiar, furnizorul neavând 
nici un fel de control?

Se mai respectă HG 470/2014 actualizată la 
28.10.2015, art. 2 şi, respectiv, art. 4 al. 4?

În cele ce urmează, vom încerca să dăm 
răspunsuri la cele două întrebări. Cât priveşte 
prima întrebare, considerăm că, în general, 
o marfă care se expediază într-o unitate 
de măsura (buc., mc, kg, l etc.) trebuie 
recepţionată tot în acea unitate de măsură.

În cazul de faţă, furnizorul expediază 
materialul lemnos în mc sau metri steri, 
folosind instrumente la îndemana oricui 

Măsurări cantitative ale lemnului
în diferite faze tehnologice
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Perioada de implementare a proiectului intitulat 
“Oraşe Verzi - Regiuni Verzi” este aprilie 2015 
- aprilie 2017 şi se va derula în parteneriat cu 

organizaţia neguvernamentală R20 - Regiuni pentru 
Acţiuni Climatice din Elveţia şi Asociaţia Municipiilor 
din România. Municipalităţile participante în cadrul 
proiectului vor fi ajutate, astfel, să dezvolte şi să 
implementeze măsuri realiste de reducere a emisiilor de 
GES. “În prima fază, un grup de 20 de municipalităţi vor 
beneficia de know-how-ul experţilor români şi elveţieni 
prin intermediul unei varietăţi de seminarii, sesiuni de 
training, activităţi practice, o vizită de studiu în Elveţia 
şi o conferinţă internaţională. Apoi acestea vor acţiona 
ca multiplicatori de informaţie pentru comunităţile 
din jurul lor”. Astfel, oraşele care vor fi selecţionate în 
cadrul proiectului vor deveni nucleele unor regiuni verzi. 
Materialele rezultate în urma acestor activităţi vor fi 
diseminate celor 109 membri ai Asociaţiei Municipiilor 
din România, 103 municipii şi şase sectoare ale 
municipiului Bucureşti. Pe lângă informaţiile acumulate, 
un grup de 5 municipalităţi vor primi asistenţă în 
elaborarea de inventare.

Conform sursei citate, obiectivele asumate ale 
proiectului vizează, printre altele: creşterea nivelului 
de informare a autorităţilor locale române în legătură 
cu economia verde şi al expertizei privind dezvoltarea 
urbană cu emisii scăzute; creşterea capacităţii 
autorităţilor locale de a elabora şi implementa politici 
publice responsabile din punct de vedere al climei; 
îmbunătăţirea nivelului de cooperare dintre municipii şi 
regiuni verzi din România şi Elveţia.

Grupul-ţintă este alcătuit din factori de decizie locali, 
funcţionari publici şi angajaţi în cadrul companiilor 
pentru servicii publice care aparţin de administraţia 
locală.

Proiectul “Oraşe Verzi - Regiuni Verzi” (Green Cities 
- Green Regions) se va desfăşura la nivel naţional pe o 
perioadă de 24 de luni şi este cofinanţat printr-un grant 
din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene 
pentru Uniunea Europeană extinsă. Din valoarea totală a 
proiectului, de 277.565 franci elveţieni, 28.116 de franci 
elveţieni reprezintă contribuţia proprie a partenerilor. 

Sursa: Terra Mileniul III

Regiuni verzi în România
Rezumat   

Proiect de aproape 
278.000 de franci 

elveţieni pentru 
transformarea oraşelor 
din România în regiuni 

verzi.

Green regions 
in Romania

Synopsis
A project of almost 

278.000 Swiss Francs 
(CHF) in order to 

transform the cities of 
Romania into green 

regions.

Aproximativ 20 de autorităţi locale din 
România vor beneficia, în următorii doi 
ani, de asistenţă şi expertiză elveţiană 
în procesul de a deveni oraşe verzi, prin 
gestionarea emisiilor de gaze cu efect de 
seră (GES), în vederea reducerii impactului 
negativ asupra climei, prin intermediul 
unui proiect în valoare de aproape 
278.000 de franci elveţieni, potrivit 
datelor Terra Mileniul III, organizaţia care 
implementează acest program. 
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Regiuni verzi în România
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Preţul 
lemnului
în Europa,

în 2015
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Producătorii
Acordurile între proprietarii forestieri 

şi cumpărători se realizează, în general, 
la tarife aflate pe curbă descendentă. 
Reprezentanţii ministerelor de resort 
din Germania au anunţat încheierea 
unor contracte, pentru primul semestru 
al anului 2016, care înregistrează o 
diminuare a preţurilor de la 3 la 5 
euro/mc în cazul lemnului de molid. 
Preţurile scăzute se remarcă de mai 
bine de un an pe piaţa europeană, 
cu excepţia Belgiei, unde proprietarii 
forestieri evidenţiază un dezechilibru 
structural între capacităţile de prelucrare 
instalate (cerere) şi volumul lemnului 
de molid scos la vânzare (ofertă). 
Principiul vânzărilor publice nu permite 
reglementarea externă a pieţei, de aceea 
o corecţie în procesul de valorificare a 
lemnului de molid din masivul Ardeni 
(sud-estul Belgiei) pare acum inevitabilă. 
În acest mod, a rezultat o stabilizare 
a preţului la acest sortiment de lemn, 
timp de peste un an.

Previziunile FMI pentru anii 2016 
şi 2017 nu indică nicio schimbare 
a tendinţei generale de scădere a 
preţului materiilor prime (cu excepţia 
petrolului şi a metalelor preţioase). 
Creşterea mondială va rămâne la 
valori neînsemnate, în timp ce indicele 
tarifelor pentru materiile prime va 
continua să se diminueze. Tendinţa 
descendentă ar putea chiar să se 
accelereze odată cu începutul anului. 
Astfel, în luna ianuarie 2016, indicele 
exprimat în dolari se prăbuşise deja în 
raport cu aceeaşi lună a anului 2015. În 
mod evident, la fel ca în cazul tuturor 
indicilor, şi cel al materiilor prime 
poate regrupa discrepanţe importante. 
De altfel, lemnul va rămâne mereu 
subordonat evoluţiei celorlalte materii 
prime. Spre exemplu, cadrul de lemn 
pierde în faţa materialelor din PVC 
odată cu scăderea puternică a cotaţiei 
petrolului.

Gestionarii de păduri au înţeles, 
astfel, că sunt nevoiţi să propună tarife 
adaptate acestui proces de diminuare 
a preţurilor pentru lemnul de molid 
în lunile următoare. Continuitatea 
aprovizionării devine factorul major a 
menţinerii filierei de prelucrare.

Exploatările
forestiere
Sezonul de iarnă proaspăt trecut 

a determinat situaţii dificile pe piaţa 
lemnului european. Pe de o parte, 
perioadele ploioase şi lipsa îngheţului 
au afectat în mod particular exploatările 
forestiere, încetinind activităţile de 

Rezumat
Scăderea preţului 

bariliului de 
petrol (iulie 2015) 

a determinat o 
serie de influenţe 
asupra preţurilor 

la materiile prime, 
inclusiv lemnoase, 

şi în legatură cu 
aceasta, o serie de 
schimbări majore 
produse pe întreg 
lanţul producţie-

comercializare 
a lemnului şi 

serviciilor sale de 
bază.

Wood prices 
in Europe, 

in 2015
Synopsis

Dropping price 
of oil barrel (July 

2015) determined a 
series of influences 

upon raw materials 
(wood included) 

prices, thus causing 
major changes 

stretched over the 
whole production - 

marketing chain and 
its basic services.

Tendinţa actuală 
pe piaţa lemnului 
este de scădere a 
preţurilor, curs ce 
s-a accentuat pe 
parcursul anului 
2015 în majoritatea 
ţărilor lumii. Pe 
de altă parte, 
preţul ansamblului 
materiilor prime 
s-a diminuat 
de luni întregi. 
Prăbuşirea cea mai 
spectaculoasă s-a  
înregistrat la cotaţia 
barilului de petrol, 
care a trecut de la 
60 $ în luna iulie a 
anului 2015 la 30 
$ pentru ianuarie 
2016.
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Prelucrarea în cherestea a lemnului de răşinoase
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profil. Un număr important de fabrici nu 
şi-au mai putut reconstitui stocul real 
de lemn pe picior, iar echipamentele 
şi-au încetinit adeseori productivitatea. 
Decalajul între preţul de cumpărare 
pentru lemnul pe picior şi preţurile 
efectiv plătite direct la client a condus 
la o tendinţă de aşteptare din partea 
exploatărilor forestiere.

În cazul foioaselor, exporturile au 
continuat la fel, în pofida măsurilor 
adoptate în Franţa. Cu toate acestea, 
China va continua să îşi încetinească 
nivelul importurilor de lemn şi cherestea 

pe plan global, ceea ce ar putea adânci 
criza sectorului de construcţii din această 
ţară.

În anul 2015, importurile chineze de 
lemn au scăzut cu 25% comparativ cu 
2014. Preţul mediu pentru lemnul de 
răşinoase importat a scăzut cu 30% între 
lunile aprilie 2014 şi noiembrie 2015, 
în timp ce pentru cherestea, se poate 
observa o reducere cu 27% faţă de 
aceeaşi perioadă.

Stejarul şi esenţele lemnoase rare 
se negociază mult mai facil, întrucât 
lemnul de calitate îşi găseşte cu uşurinţă 
cumpărătorii adecvaţi în sectorul 
forestier din Franţa. Producţia de butoaie 
destinate vinului de calitate rămâne o 
caracteristică a francezilor, iar încercările 
de relocare a producţiei în SUA au suferit 
un eşec clar. În acest sens, piaţa chineză 
îşi păstrează capacitatea de absorbţie 
a materialului lemnos de o calitate mai 
slabă.

Fabricile
de cherestea
Condiţiile de aprovizionare cu lemn 

permit fabricilor de cherestea din 
Germania să concureze cu producătorii 
locali din alte state europene. Preţurile 
propuse de piaţa germană pentru 
producătorii de paleţi au determinat 
o reducere a producţiei în Belgia, spre 
exemplu.

Pe piaţa exporturilor, fabricile de 
cherestea din Peninsula Scandinavă 
preiau o parte a acestui sector în 
detrimental Europei Centrale. Ca un 
exemplu, grupul suedez Södra şi-a 
multiplicat în ultimii ani filialele de 
comercializare a mobilierului său 
din lemn pentru birouri de pe întreg 
mapamondul. Producătorii de cherestea 
din Finlanda şi Suedia şi-au lărgit piaţa 
propriilor produse, atingând 9% din 
totalul pieţei chineze, în timp ce aceasta 
din urmă şi-a redus cu 27% importurile 
de cherestea. Totodată, piaţa din 
zona Magrebului a suferit schimbări 
majore odată cu sosirea produselor 
scandinave, provocând noi standarde 
de calitate a tarifelor concurenţiale 
destinate cumpărătorilor. La acelaşi 
preţ, piaţa scandinavă propune un tip 
calitativ superior de cherestea, alcătuită 
exclusiv din molid, în comparaţie cu 
alţi concurenţi globali, care îşi prezintă 
loturile având în componenţă şi alte 
esenţe răşinoase.

Panourile
din lemn
Piaţa OSB-ului rămâne pe pantă 

stabilă, întrucât sectorul construcţiilor nu 

reuşeşte să evolueze pe plan european, 
cu excepţia, oarecum, a Germaniei. În 
ciuda faptului că producătorii au profitat 
de scăderea cotaţiei monedei euro, 
unităţile situate în estul Europei sunt 
în continuare contrânse să exporte în 
Vest, întrucât pieţele din Ucraina şi Rusia 
sunt în continuare blocate. Importurile 
din zona dolarului sunt, prin urmare, 
necompetitive, iar în Germania, tariful 
la achiziţionarea lemnului pentru tocare 
este revizuit în jos. Prin urmare, lemnul 
energetic nu şi-a menţinut promisiunea, 
neatrăgând atenţia pe plan european, 
având în vedere atât iernile blânde, cât şi 
reducerea preţului produselor petroliere. 
Lemnul pentru tocare a cunoscut în 
concluzie o cerere la fel de scăzută.

Fabricile
de celuloză
Sectorul celulozei devine tot mai stabil 

în Europa, modificările apărute fiind tot 
mai favorabile producătorilor de hârtie.

Aprovizionarea eficientă din regiunea 
Țărilor Baltice a încetinit procesul de 
cerere de pe continent. Uzina Stendal, 
la nord de Berlin, cea mai mare fabrică 
de celuloză (NBSK) din Europa, se poate 
concentra pe propriul bazin natural de 
aprovizionare şi pe o piaţa mai bună, 
în care preţurile de achiziţionare sunt 
orientate descendent.

Lemnul energetic
Iarna blândă din ultimele sezoane a 

penalizat încă o dată sectorul lemnului 
de încălzire din Europa. Luna decembrie 
a fost una dintre cele mai călduroase 
din ultimele două secole, la aceasta 
adaugându-se şi prăbuşirea dramatică a 
preţului petrolului.

Tariful la motorină a ajuns la 0,35 
euro/l în Belgia, în timp ce celelalte surse 
de energie şi-au pierdut interesul pe 
piaţa europeană.

Societatea German Pellets a cunoscut 
cea mai mare cădere financiară în luna 
ianuarie a acestui an, în doar două zile, 
acţiunile celei mai cunoscute fabrici de 
peleţi din lume scăzând la jumătate. 
Fabrica nu a obţinut până în luna aprilie 
alte forme de refinananţare bancară, 
societatea fiind retrogradată la nivelul 
BB încă din 12 octombrie 2015. 

În Belgia, o situaţie similară necesită o 
investiţie de cel puţin 125 milioane euro 
pentru reconversia centralei vechi pe 
cărbune E.ON din Langerlo într-o unitate 
care să funcţioneze pe bază de peleţi 
pentru  producerea de electricitate.

Sursa: Silva Belgica, Nr.2/2016
Prelucrare: Lavinia Marcu
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Sortarea lemnului la pădure
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Rezumat
O bună şi durabilă gestionare a pădurii şi resurselor sale 
trebuie să reprezinte un punct de consens şi să adune în jurul 
ei susţinători care să facă posibilă această preocupare.
Dificultatea evaluării corecte - privită prin optica tehnicii 
- a valorii pădurii constă în faptul că sortimentele de lemn 
de lucru care rezultă trebuie apreciate “pe picior”. Aceasta 
necesită o experienţă îndelungată în domeniu şi o bună 
cunoaştere a cerinţelor de pe piaţa lemnului. De asemenea, 
calculul corect al costurilor de exploatare, a căror mărime 
pe metru cub variază în funcţie de o multitudine de factori 
cum ar fi sortimentul, accesibilitatea, panta, subarboretul etc., 
presupune o bună şi responsabilă pregătire profesională .

Qualitatively (complex) sorting of 
wood raw assortments, an objective 
necessity, not just an option
Synopsis
An efficient and sustainable management of forests and its 
resources must lead to a point of consensus, gathering each 
supporter around it, thus sustaining it as a public concern.
The right evaluation of the forest value - regarded through 
the lense of technique - generates difficulties residing in the 
fact that the resulted wood assortments should be evaluated 
as “standing timber”. In order to apply this procedure, one 
may need a years-long experience in the forestry sector 
and a good knowledge of the wood market requirements. 
Furthermore, the right calculation of the costs of timber 
exploitation demands a good and responsible professional 
training as their dimension per m3 variate in terms of 
assortment, accesibility, slope or underwood types.

Petru Boghean, ASFOR Counsellor

Este adevărat că există o latură economică 
în orice industrie legată de resursele naturale, 
dar toate activităţile care trebuie prestate în 
vederea realizării ţintelor de gestionare se supun 
criteriilor unui optim de eficienţă. De aceea se 
impune renunţarea la abordarea traditionala 
şi clarificarea deosebirilor dintre noţiunea de 
calitate a producţiei - calitatea produselor şi să se 
reconsidere căile prin care lemnul poate întoarce 
o valoare adăugată cât mai mare către pădure.

Sortarea
calitativă 
(complexă)
a lemnului,
necesitate 
obiectivă,
nu opţiune
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Prin diversitatea si specificul ei, activitatea de 
exploatare a lemnului interpune o serie de factori 
de natură silvotehnică, economică si social-istorică. 

Ea condiţionează direct sau indirect atât factorul uman, 
cât şi mijloacele de muncă şi obiectul muncii. Însuşirile 
lemnului (obiectul muncii), dimensiunile şi forma lui sau alte 
caracteristici dobândite în decursul multor zeci de ani de 
creştere şi dezvoltare pot fi declasate în cadrul acestui proces, 
fie din necunoaştere, fie din multe alte considerente, inclusiv 
prin nivelul tehnic al utilajelor şi al instalaţiilor folosite.

De asemenea, condiţiile de valorificare superioară a 
lemnului au influenţă directă în activitatea de exploatare a 
lemnului.

 
Sortarea, operaţie de natură tehnico-economică prin 

care lemnul din arborii doborâţi se repartizează în diferite 
sortimente industriale, în funcţie de calităţile şi dimensiunile 
lui, are la baza conceptul de valorificare superioară a masei 
lemnoase, preocupare pe care o au, în principiu, toate 
întreprinderile forestiere de exploatare şi transporturi.

În lucrările de sortare a arborilor doborâţi se urmăresc trei 
criterii principale, şi anume: criteriul dimensional, criteriul 
calitativ şi criteriul utilizării.

Criteriul dimensional urmăreşte ca sortimentele să aibă 
dimensiunile impuse de standardele naţionale sau europene. 
Aceste dimensiuni sunt: diametrul minim măsurat la capătul 
subţire fără coajă, lungimea minimă, maximă şi treptele de 
lungime cu toleranţele admise la unele sortimente.

Prin acest criteriu se urmăreşte obţinerea de sortimente cu 
dimensiuni câ mai mari, acestea fiind şi mai valoroase. Atât 
existenţa unei reţele de drumuri auto, cât şi a autovehiculelor 
de mare capacitate cu care este dotat sectorul de exploatare, 
permit, în general, realizarea acestui criteriu.

Criteriul calitativ stabileşte calitatea lemnului în funcţie de 
felul, mărimea, frecvenţa şi poziţia defectelor constatate la 
materialul lemnos care se sortează, precum şi de influenţa 
defectelor asupra calităţii sortimentelor în utilizarea lor.

Criteriul calitativ urmăreşte obţinerea de sortimente de 
calitate superioară, deci de sortimente cât mai valoroase.

Criteriul utilizării se referă la destinaţia pe care o vor 
avea sortimentele de lemn brut ce se pot obţine din masa 
lemnoasă preluată spre exploatare, de exemplu: lemn rotund 
de răşinoase pentru rezonanţă, buşteni de fag pentru derulaj 
etc. Criteriul utilizării este în strânsă legătură cu criteriile 
dimensional şi calitativ.

Pe baza acestor trei criterii de sortare, se stabileşte şi 
sistemul de sortare care poate fi dimensional-calitativ, 
dimensional-utilizări şi dimensional-calitativ-utilizări. În 
exploatările forestiere din ţara noastră se foloseşte curent 
sistemul de sortare dimensional-calitativ- utilizări, în scopul 
obţinerii unei proporţii sporite de sortimente cât mai 
valoroase.

Principii în Codul Silvic care susţin valorificarea
superioară a lemnului:
Art. 60 (5), g) - drept de preempţiune pentru
producătorii din industria mobilei;
Art. 60 (5), a) - valorificarea superioară a masei
lemnoase.

Clasificarea calitativă a lemnului presupune, în primul 
rând, încadrarea arborilor în 4 clase de calitate, după criteriul 
proporţiei lemnului de lucru din lungimea fusului şi după 
frecvenţa şi importanţa defectelor.
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Sortarea lemnului în depozit
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Încadrarea în cele 4 clase de calitate se 
face distinct pentru foioase şi răşinoase, 
fiind prezentată în următorul tabel, în 
funcţie de proporţia lemnului de lucru.

 Arborii valoroşi sunt încadraţi în clase 
aparte, respectiv IA; IIA; IIIA.

 Pentru creşterea indicatorului global 
de utilizare a masei lemnoase, sortatorul 
trebuie să ţină seama întotdeauna, însă, 
de principiul valorificării superioare, 
integrale şi complexe a masei lemnoase 
puse în valoare.

Valorificarea superioară a lemnului 
înseamnă obţinerea de sortimente de 
calitate ridicată, respectiv de o cât mai 
mare valoare economică.

Valorificarea integrală presupune 
utilizarea în întregime a masei lemnoase 
în scop industrial. 

Valorificarea complexă a masei 
lemnoase înseamnă obţinerea unei 
game foarte variate de sortimente de 
lemn de lucru în cantităţi şi în număr 
cât mai mare, în strânsă legătură cu 
cerinţele de lemn, atât pentru consumul 
intern, cât şi pentru export.

La sortarea lemnului, trebuie să se 
ţină seamă şi de principiile cu privire 
la folosirea raţională a lemnului, 
economisirea şi gospodărirea judicioasă 
a lui.

Indiferent de locul unde se execută 
sortarea (la cioată, în depozite etc.), 
principiul sortării lemnului este acelaşi, 
doar tehnica executării este diferită.

I

II

III

IV

peste 60%

40 - 60%

10 - 40%

sub 10%

Clasa de
producţie Răşinoase Foioase

peste 50%

25 - 50%

10 - 25%

sub 10%

Producători

Consumatori - 
utilizatori

P1 P2 P3 P4

C1 C2 C3 C4

Producători

Consumatori - 
utilizatori

Sortatori -
distribuitori

P1 P2 P3

SD

P4

C1 C2 C3 C4

Procentul de utilizare
a lemnului de lucru

răşinoase
98%
92%
79%
15%

la clasa I de calitate

la clasa II de calitate

la clasa III de calitate

la clasa IV de calitate

foioase
80%
70%
49%
15%

la clasa I de calitate

la clasa II de calitate

la clasa III de calitate

la clasa IV de calitate

În funcţie de metoda de exploatare 
adoptată, sortarea se poate efectua la 
cioată sau în depozite. 

Sortarea constă, în general, în 
identificarea defectelor şi însemnarea 
locurilor de secţionare.

După tăierea crăcilor, a gâlmelor, 
şi după cojire, în cazul lemnului de 
răşinoase, sortatorul identifică şi 
analizează toate defectele exterioare 
şi interioare prezente pe trunchiul 
arborelui.

În general, lemnul poate prezenta mai 
multe defecte. Sortatorul ţine seamă 
în mod deosebit de cele care nu se 
încadrează în standardele în vigoare, 
pentru sortimentul pe care vrea să-l 
obţină.

Lungimea sortimentelor se stabileşte 
ţinând seamă de mijloacele de colectare, 
tehnologia aplicată în parchet, relieful 
terenului şi gradul de sănătate a 
trunchiului.

Dacă trunchiul se secţionează 
în buşteni care cuprind mai multe 
sortimente, aceştia constituie sortimente 
complexe. 

O însemnatate aparte o are numărul 
tranzacţiilor şi, odată cu acestea, 
intervenţiile care se fac asupra resursei 
de lemn.

 Astfel, devin importante :
• schimbarea proprietăţii asupra 

produsului, prin operaţiuni comerciale 
care constau în vânzare, cumpărare etc.;

• transportul, care asigura deplasarea 
produselor de la producator la 
distribuitor şi de la acesta la consumator;

• depozitarea, prin intermediul căreia 
se realizează ajustarea în timp a unor 
caracteristici;

• sortarea şi manipularea, funcţii ce 
fac posibile varietăţi de aspect calitativ, 
structural, etc;

Schematic, acest proces se poate 
prefigura ca în conceptul grafic de mai 
jos:

a) aşa cum se întâmplă astăzi:

b) aşa cum se poate îmbunătăţi :

SD ste un spaţiu autorizat, unde se 
realizează regruparea lemnului brut, 
sortarea calitativă şi manipularea în 
vederea expedierii către valorificatori.

 Trunchiurile care prezintă putregai 
la exterior, înfurcire etc., se secţionează 
obligatoriu, deoarece de o parte şi de 
alta pot rezulta sortimente valoroase.

În cazul trunchiurilor cu putregai 
interior la bază, sortatorul însemnează 
porţiuni de cîte 1 m lungime, până când 
putregaiul se încadrează în condiţiile 
calitative pentru sortimentul care 
urmează să se obţină.

În cazul lemnului cu defecte neadmise, 
sortarea se începe după înlăturarea 
acestora.

Pe măsura unor dificultăţi de natură 
tehnico-organizatorică în parchete, 
operaţia de sortare a lemnului se 
transferă în depozite, unde se poate 
executa în condiţii mai bune, realizându-
se, astfel, sortimente mai valoroase. 
Ca urmare, în parchet se execută o 
presortare a lemnului în trunchiuri sau 
chiar în catarge (arborii mai subţiri), 
care pot cuprinde unul sau mai multe 
sortimente. Lungimea trunchiurilor 
este în funcţie de grosimea arborilor 
doborâţi, specie, capacitatea mijloacelor 
folosite la colectare şi transport şi de 
calitatea lemnului.

Presortarea se execută pe baza 
aceloraşi principii ca şi sortarea .

Sortimente
de lemn brut rotund
pentru industrializare
 În această grupă se încadrează 

sortimente de lemn brut din speciile de 
răşinoase, fag, stejari, diverse tari şi moi .

Lemnul rotund brut de răşinoase pentru 
industrializare se clasifică în clasele: 
rezonanţă (R), furnire estetice (Fe), furnire 
tehnice (Ft) şi cherestea (C). Acest lemn 
se fasonează din arborii doborâţi în tot 
timpul anului, cu excepţia lemnului de 
rezonanţă care se fasonează din arbori 
doborâţi numai în perioada repausului 
vegetativ.

Lemnul rotund de fag pentru 
industrializare se livrează în următoarele 



ACTUALITATE / IN THE NEWS

Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 29

clase de calitate: clasa Fe pentru furnire 
estetice, clasa Ft pentru furnire tehnice 
şi clasa C pentru cherestea şi pentru 
alte produse obţinute prin debitare. 
Dimensiunile lemnului de fag pentru 
industrializare sunt standardizate.

Dimensiunile lemnului rotund de stejar 
pentru industrializare sunt precizate în 
SR 1039:1993. Lemnul de stejar pentru 
industrializare se fasonează din arbori 
doborâţi în tot timpul anului şi nu trebuie 
să fie cojit. 

Concluzii
Calitatea produselor se creează în 

procesul de producţie, dar se constată 
şi se testează în procesul de utilizare a 
acestora.

Există o concepţie greşită , larg 
răspândită printre conducătorii unităţilor, 
care afirmă că obţinerea calităţii se face 
numai în detrimentul cantităţii. 

Comparând cele două practici prin 
intermediul a două lanţuri valorice 
(producerea unuia sau a două sortimente 
şi sortarea calitativă-complexă), în ceea ce 
priveşte sortimentele primare, se constată 
că volumul lemnului de lucru a fost fie 
subestimat, iar cel al lemnului de foc 
supraestimat, fie invers.

Consider că, în viitorul apropiat, şi 
în România se va dezvolta o piaţă de 
tranzacţie din ce în ce mai organizată. 
Aceasta va conduce nemijlocit la căutarea 
/ elaborarea / dezvoltarea unor metode 
adecvate de stabilire a valorii reale de 
piaţă a lemnului. Analiza de caz de faţă 
doreşte să ofere un “fir roşu” îndrumător 
în acest sens. Chiar dacă există diferenţe 
legale între procedeele actuale în ceea ce 
priveşte sortimentaţia, sortarea şi preţurile 
practicate, principiile care stau la baza 
evaluării lemnului într-o economie de 
piaţă sunt şi rămân aceleaşi.

Fiecare arbore este unic în felul său, 
iar pentru a-i calcula valoarea şi pentru 
a stabili dacă sortimentul plănuit este 
întemeiat sau nu, trebuie să avem în 
vedere ca cerinţa de “plusvaloare” să 
devină mai mult decât o expresie…

Petru Boghean,
Consilier ASFOR

Bibliografie
1. SR EN 1316-1, 200: Lemn rotund de 

foioase. Clasificare calitativă. Partea 1. Stejar 
şi fag.

2. SR EN 1310, 2000: Lemn rotund 
şi cherestea. Metodă de determinare a 
particularităţilor.

3. SR EN 844-1, 1998: Lemn rotund şi 
cherestea. Terminologie. Partea 1: termeni 
generali comuni pentru lemn rotund şi 
cherestea.

4. SR 1039, 1993: Lemn rotund de gorun, 
stejar, gârniţă şi cer pentru industrializare.







ACTUALITATE / IN THE NEWS

32 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro

Natura 2000
şi pădurea

Rezumat
Comparativ cu esenţele răşinoase, 

exceptând pinul silvestru, foioasele 
adăpostesc un număr mare de specii 

animale sau vegetale (organisme 
saproxilice, plante mai atractive 

pentru insecte, predispoziţie crescută 
pentru formarea unor cavităţi 

naturale utilizate de păsări sau 
lilieci), producând un spaţiu de 

adăpost mult mai atractiv şi, astfel, 
aceste habitate prezinta potenţial şi 

interes biologic ridicat.

Natura 2000 and the 
forest – biologically 

important forests (UG 8)
Synopsis

In comparison with essences of 
softwood, excepting pine, hardwoods 

may host a large number of animal 
and vegetal species (saproxylic 

organisms, attractive plants to insects, 
a higher tendency to form natural 

cavities used by birds or bats), thus 
providing a more attractive shelter 

for a host of insects and animals. 
These habitats present an increased 

biological potential and interest.

UG8
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Pădurile indigene de mare interes 
biologic din Europa ocupă cea 
mai mare suprafaţă în prezent. 
Ele poartă denumirea generică de 
unităţi de gestiune forestieră 8 
(UG 8), cartografiate în provinica 
valonă (Belgia), conţinând o serie 
de habitate forestiere clasificate în 
Natura 2000 (tabelul 1). Este vorba 
de habitate alcătuite din specii 
arboricole de esenţă indigenă, 
în principal foioase (suprafeţe 
împădurite dominate de fag sau 
stejar). 

În tipologia directivei europene 
(cea intitulată ”Habitat”), speciile 
arboricole locale sunt cuprinse în 
aceeaşi unitate de gestiune, fiind 
clasificate în cadrul ”pădurilor 
Europei temperate”. Potenţialul 
biologic al unui arbore este definit 
de numărul de organisme animale 
şi vegetale care se pot interconecta 
cu acesta.

În Valonia, regiune din partea 
sudică a Belgiei, asociaţiile 
forestiere de acest tip sunt 
rare, multe dintre ele pe cale de 
dispariţie, cum ar fi pădurile de 
fag cu un număr mare de specii 
calcifile până la orhidee sau stejăriş 
acidofil şi mesteacăn. Alte tipologii 
de grupări forestiere sunt mult mai 

răspândite, precum pădurile de fag 
sau plantele populare cunoscute 
sub numele de luzula silvatică. 
Este de observat că doar stejărişul 
”natural” (zonele unde stejarul 
domină ca specie în faţa fagului 
din cauze strict climatice) este vizat 
de directiva europeană. Pădurile 
de stejar de substituţie (acolo 
unde esenţa de stejar domină prin 
acţiunea forestieră care a favorizat 
acest tip de arbore în detrimentul 
fagului în mod obişnuit dominant) 
nu sunt considerate habitate de 
interes comunitar în sensul strict 
al termenului, chiar dacă această 
diferenţiere nu este întotdeauna 
evidentă pe teren.

Tot aceste habitate prezintă 
un potenţial biologic avansat. 
Comparativ cu esenţele răşinoase, 
exceptând pinul silvestru, foioasele 
adăpostesc un număr mare de 
specii animale sau vegetale 
(organisme saproxilice, plante 
mai atractive pentru insecte, 
predispoziţie crescută pentru 
formarea unor cavităţi naturale 
utilizate de păsări sau lilieci), 
producând un spaţiu de adăpost 
mult mai atractiv.

Printre măsurile de gestionare 
a amplasamentelor forestiere din 

cadrul programului Natura 2000, 
întâlnim două directive de bază: 
reglementările generale (în vigoare 
din 2011) care se aplică fiecărui 
sit Natura 2000 în parte, şi cele 
particulare (în vigoare odată ce 
hotărârea de desemnare a sitului 
este adoptată), specifice fiecărei 
unităţi de gestiune.

Regimul de gestionare a 
terenurilor forestiere conţine trei 
niveluri: activităţi interzise (supuse 
unei derogări), acţiuni ce depind 
de o autorizaţie şi cele supuse 
unei notificări. Diversele servicii 
conexe ministerelor de resort din 
Belgia au obligaţia trimiterii unor 
formulare de derogare, autorizare 
sau notificare în acest sens, 
conform precizărilor de mai sus. De 
asemenea, un anuar este disponibil 
pe internet în vederea stabilirii 
unor contacte oficiale în domeniu.

Aceste măsuri preconizează 
în principal limitarea alterării 
structurii şi compoziţiei structurilor 
forestiere clasificate în Natura 
2000. Lucrările forestiere, 
exploatările silvicole şi activităţile 
umane sunt bineînţeles admise, 
cu condiţia respectării regimului 
de protecţie legat de programul 
Natura 2000.

Păduri
de mare interes 
biologicUG8
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Păduri de fag acidofile, luzula silvatică

Păduri de fag acidofile atlantice stejar mixt - fag

Păduri de fag neutrofile

Păduri de fag calcifile medioeuropene

Păduri de stejar subatlantice şi medioeuropene

Păduri bătrâne acidofile de câmpii nisipoase
* Doar suprafaţa pădurilor de fag acidofile atlantice

Cod
Natura
2000

Habitate de interes comunitar

Tabel 1. Habitate de interes comunitar

Suprafaţă
(ha)

9110

9120

9130

9150

9160

9190

26.500

2.500

6.500

3.050

36.900

250

*

Menţinerea a 2 arbori morţi / ha de pădure.
Menţinerea a 10 m de lizieră etajată
(lizieră externă de masiv).

Menţinerea unui arbore de interes biologic
per 2 ha de pădure eligibilă. Menţinerea a 3%
din pădurile eligibile în insule de conservare.

Măsuri de gestiune Condiţie

Tabel 2.

2,5 ha de pădure

2,5 ha de pădure eligibilă

Măsuri generale pentru proprietăţi forestiere
de peste 2,5 ha în programul Natura 2000

Da

Nu

UG 1 la 9 şi temporare 1 şi 3

Foioase

UG 10

Răşinoase > 10 acri de teren

Hotărâre
de desemnare Suprafeţe forestiere eligibile Suprafeţe non-eligibile

Tabel 3. Suprafeţele forestiere eligibile sau non-eligibile
pentru indemnizaţii financiare

Printre măsurile generale, patru 
dintre ele nu se aplică decât pădurilor 
de peste 2,5 ha. Aceste reglementări 
se aplică atât aşa-numitelor păduri 
“eligibile”, cât şi celor neincluse în acest 
cadru. Într-un sit ce face obiectul unei 
decizii de desemnare, un teren forestier 
eligibil vizează parcelele de pădure 
alcătuite din arbori indigeni. Este vorba 
deci de pădurile situate în natura 2000, 
excluzând aici UG 10 (păduri non-
indigene, de legătură). Într-un sit ce 
nu face obiectul niciunei desemnări, 
o pădure eligibilă vizează parcelele 
forestiere (indigene şi non-indigene), 
cu excepţia plantaţiilor de răşinoase 
de o anumită suprafaţă. Termenul 
“eligibil” face referire la ariile forestiere 
unde indemnizaţiile sunt accesibile (a 
se vedea tabelele 2 şi 3), în funcţie de 
deciziile administrative luate.

Toate aceste patru măsuri se justifică 
din punct de vedere ecologic. Arborii 
morţi pe picior şi lemnul mort doborât 
la sol prezintă un rol extrem de benefic 
pentru biodiversitate. Acestea constituie 
micro-habitate care leagă aproape un 
sfert din speciile forestiere.Lizierele 
etajate sunt şi ele de o mare importanţă, 
în special în exteriorul masivelor 
forestiere, întrucât formează ecotonuri 
terestre ce servesc culoarelor de 
deplasare destinate faunei, deci foarte 
bogate prin biodiversitate. 

Arborii de interes biologic sunt cel mai 
adesea stejarii masivi, fagii sau arborii cu 
cavităţi al căror potential biologic este 
foarte crescut. În concluzie, insulele de 
conservare se transformă în adevărate 
”mini-rezervaţii integrale” ce servesc 
drept zone de refugiu pentru faună, căci 
activităţile silvicole sunt aici mai reduse 
pentru a permite evoluţia naturală a 
pădurii.

Independent de suprafaţa acestora, 
toate terenurile forestiere prezentate în 
UG 8 sunt supuse măsurilor generale şi 
particulare sintetizate astfel: tăieri rase, 
eliminarea a peste 50% din vegetaţie şi 
tăierea arborilor, plantarea semi-naturală 
de răşinoase, stocarea îngrăşămintelor 
minerale sau organice, distrugerea 
resturilor forestiere (cu excepţia 
zonelor aflate sub liniile de tensiune), 
crearea şi punerea în funcţiune a unor 
fose speciale, întreţinerea acestora, 
administrarea şi conceperea unor zone 
artificiale destinate protejării vânatului, 
precum şi modificările aduse reliefului 
solului.

În tot acest timp, ghidul de gestiune 
va include sistemul complet de măsuri 
şi câmpul lor de aplicare, alături de 
informaţiile disponibile online în cadrul 
programului Natura 2000.

Sursa: Silva Belgica, 
Martie-Aprilie 2016

Prelucrare: Lavinia Marcu
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Curs de apă şi rolul de filtru natural al pădurii

Pădurea
şi convergenţa

cu sursele de apă
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În Elveţia, Henniez reprezintă cel 
mai adesea denumirea unei ape 
minerale, mai mult decât localitatea 

cu acelaşi nume din Cantonul de Vaud. 
Binecunoscutul producător elveţian 
de apă minerală Henniez şi-a început 
activitatea comercială cu mai bine de 
un secol în urmă, în anul 1905.

“Tinerele” păduri situate deasupra 
sistemelor de captare a apei au fost 
profund legate de noua strategie de 
marketing a companiei. Pădurea este 
văzută drept cel mai potrivit filtru 
purificator al resursei vitale pe care o 
reprezintă apa.

Regiunea în cauză este una 
predominant agricolă, deşi districtul 
elveţian de La Broye beneficiază şi 
de o ramură industrializată, datorită 
fabricii locale de îmbuteliere a 
apei minerale. Efectele curative ale 
izvoarelor din zonă erau cunoscute 
încă de pe vremea celţilor, când cel mai 
probabil, bazinul actual era acoperit 
de o pădure primară. 2000 de ani mai 
târziu, aproape întreg sectorul avea să 
fie defrişat şi exploatat de către fermele 
din jur.

Obligaţi la creşterea producţiei, 
agricultorii regionali au făcut uz de 
îngrăşăminte pe bază de compuşi 
organici de origine animală şi chimici 
pe scară largă. Surplusul de azot a 
fost cel mai adesea absorbit de plante 
pentru a le favoriza creşterea, fapt ce a 
condus la infiltrarea in sursele de apă 
din sistemul de captare. Măsurătorile 
efectuate în anii 1980 au arătat niveluri 
ale nitraţilor de 27 miligrame per litru, 
în timp ce norma admisă pentru apele 
potabile conform OMS este de 50 mg/l.

În prezent nu mai există activităţi 
intensive de exploatare în regiunea 
de captare, aceasta fiind administrată 
după legislaţia aferentă parcurilor 
naţionale. În locul unei zone de păşuni, 
există 23,5 hectare de păduri tinere, 
adică 28 589 de arbori reprezentând 
circa 30 de esenţe diferite, în special 
pin, mesteacăn, pin douglas, tei, frasin 
şi specii plantate între anii 1984 şi 1995.

Conform noilor teste realizate şi 
comunicate în aprilie 2015, nivelul 
nitraţilor este în scădere pe parcursul 
unei perioade de 20 de ani, atingând 
12 mg/l. Acest fapt ilustrează caracterul 

filtrant indubitabil al pădurii şi 
constituirea unei zone forestiere de 
protecţie a resurselor de apă. Prin 
atribuirea acestui caracter pădurilor 
din zona apelor minerale captate se 
recunoaşte securitatea captajelor şi 
diminuarea valorilor nitraţilor din 
apă. Arborii au acum rolul primordial 
de protecţie a apei, iar autorităţile 
cantonului de Vaud pun în practică în 
prezent proiectul lansat de compania 
Nestle Waters în 2009, program ce 
vizează biodiversitatea şi purificarea 
solurilor în vederea prezervării calităţii 
apei.

Parcurgerea pădurilor plantate din 
zona Henniez este prin ea însăşi o 
experienţă originală întrucât nu avem 
de-a face cu o arie forestieră mixtă, aşa 
cum am putea fi obişnuiţi. Parcelele 
seamănă aici cu nişte spaţii geometrice 
bine delimitate tipice unor grădini, în 
care fiecare esenţă arboricolă deţine 
locul său bine delimitat, fără existenţa a 
aproape niciunui amestec. Regenerarea 
naturală este stimulată pe termen lung 
prin intermediul unor specii-pionier, 
corespunzătoare fiecărui anotimp, 
precum fag, stejar şi foarte rar esenţe 
mixte precum în cazul pădurilor de 
protecţie.

Între 2013-2015 au fost tratate 12,21 
ha din cele 26 ha forestiere din comuna 
Henniez (cantonul Vaud, cu mai puţin 
de 300 de locuitori pe o suprafaţă de 
260 ha), la sud de regiunea elveţiană 
Broye, aflate în proprietatea companiei 
Nestle Waters.

Activităţile umane din acest tip de 
păduri au un specific cu totul aparte 
în raport cu cele existente în regiunile 
forestiere obişnuite. Acum este vorba 
de întreţinerea unui parc natural de 
către un producător de apă minerală 
care îşi poate asuma implicit şi deficitul 
financiar rezultat din acest tip de 
activităţi.

Colaborarea între sectorul privat 
şi cel public devine astfel o condiţie, 
reprezentând un proces al cărui 
punct cheie este dat de prezervarea 
resurselor subterane de apă, dublată 
de miza economică aferentă.

Sursa : La Forêt, Nr 3/2016
Prelucrare: Lavinia Marcu

Rezumat
Putem afirma că ziua 
mondială a apei şi a 
pădurii converg ca şi 
sectoare unul către 
celălalt. Cu scopul 
de a le unifica, în 
articolul de faţă este 
dezbătută gestiunea 
pădurilor în legătură 
cu sistemele de 
captare a apei.

Forests 
and the 
Convergence 
of Water and 
Land
Synopsis
The international 
day of forests and 
water represents a 
point of convergence 
between these two 
sectors. Striving to 
unify both of them, 
the above-mentioned 
article debates the 
management of 
forests in relation with 
the water captation 
and treatment 
systems.

Source: La Forêt,
Nr 3/2016
Adapted
by Lavinia Marcu

Ziua internaţională a pădurii, celebrată pe data de 21 martie, 
o precedă cu o zi pe cea mondială a apei. În anul 2016, 
putem afirma că ambele sectoare converg unul către celălalt. 
Cu scopul de a le unifica, în articolul de faţă este dezbătută 
gestiunea pădurilor deasupra sistemelor de captare a apei 
minerale din regiunea Henniez, izvoare aflate în proprietatea 
naţională a companiei Nestle Waters.
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SC Tudose SRL, cu sediul în comuna 
Caşin, judeţul Bacău, împlineşte anul acesta 
un sfert de secol de activitate. 

Situată într-un bazin forestier bogat 
(Valea Caşinului), însumând douăzeci şi 
două de mii de  hectare, cu un volum de 
masă lemnoasă exploatabil de două sute de 
mii de metri cubi/an, societatea a traversat 
întreaga perioadă de economie capitalistă 
sălbatică, trăită de noi toţi.

Pornind de la idei şi atât, ca majoritatea 
celor care au încercat şi altceva decât ce i-a 
învăţat socialismul, cei doi fraţi, Gheorghe 
şi Constantin Tudose spun acum, după un 
sfert de veac, că au făcut bine ceea ce au 
făcut. 

Astfel, SC Tudose SRL a reprezentat şi 
încă mai reprezintă un pol de stabilitate 
socială pentru comuna Caşin, deoarece, an 
de an, pe statele de plată ale acesteia se 
regăsesc circa cincizeci de locuitori ai văii 
amintite. 

Un fost primar al acestei comune se 
laudă că a reuşit în cei patru ani de mandat 
să construiască o primărie. Societatea la 
care noi facem referire nu se laudă, dar 

SC Tudose SRL
Bu

sin
es

s F
oc

us

Gheorghe şi Constantin Tudose
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subliniază că în perioada scursă 
de la înfiinţare şi până acum, a 
plătit taxe şi impozite la bugetul 
statului, din care s-ar fi putut 
realiza treizeci şi patru de primării 
ca cea mai sus lăudată. 

Rămânând pe acelaşi palier 
socio-uman, primarul actual, 
Daniel Soroiu, evidenţiază 
excelenta colaborare cu 
societatea celor doi fraţi care 
răspunde prompt la solicitările 
dumnealui şi a comunităţii.

Demarând activitatea de 
recoltare şi prelucrare a lemnului  
cu mijloace aproape empirice, 
firma nesusţinută niciodată cu 
capital provenit din împrumuturi 
bancare s-a dezvoltat continuu, 
de-a lungul celor douăzeci şi cinci 
de ani de activitate.

Până în urmă cu zece ani, 
profitul realizat an de an s-a 
reinvestit în reutilare, în formarea 
profesională a angajaţilor, în 
înnoirea parcului de maşini, în 
achiziţii de terenuri etc. În acest 
fel, societatea a reuşit să facă 
o prelucrare şi o valorificare 
superioară a lemnului de fag. 
Astfel, cheresteaua obţinută 
prin debitatrea lemnului rotund 
parcurge etapa de aburire şi mai 
apoi uscare în aburitoare, iar în 
final, în uscătoarele de ultimă 
generaţie. Ca o completare 
firească a acestor etape de 
industrializare, în acest moment, 
în cadrul societăţii  Tudose SRL, 
parte din cheresteaua uscată se 
prelucrează în cadrul unei secţii 
proprii de mic mobilier.

Probabil că, asemenea 
majorităţii celor care 
industrializează fagul, principalele 
venituri obţinute de firmă provin 
din exportul de cherestea uscată, 
pe relaţia China.  

Deşi îşi doresc o pondere mai 
mare în cadrul veniturilor firmei, 
a celor provenite din secţia de 
mic mobilier, aceasta pare o ţintă 
greu de atins, deoarece, aşa cum 
ştiţi, statul român nu încurajează 
prin măsuri proprii dezvoltarea 
firmelor autohtone. 

Bazându-se, totuşi, pe un 
nucleu de angajaţi care au peste 
douăzeci de ani de vechime în 
firmă, pe relaţia încă frăţească 
a celor doi acţionari, pe situaţia 
consolidată financiar a firmei şi 
chiar pe realizările recente ale 
ASFOR în ce priveşte promovarea 
intereselor firmelor din domeniu, 
perspectiva firmei este bună.  

Căruţ (dispozitiv)pentru manipulat- deplasat 
buşteni folosit la începuturile activităţii

Mic mobilier din fag

Pregătirea pentru export 
a cherestelei de fag
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Produs 44010000 Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, buşteni, ramuri, rumeguş
Total export
Total import

Cantitate
Cantitate

548.434069 tone
412.018.084 tone

Valoare
Valoare

75.449058 euro
14.600.602 euro

Preţ unitar
Preţ unitar

0,14 euro/tonă
0,04 euro/tonă

Produs 44039110 Buşteni de gater (pentru cherestea), de stejar
Total export
Total import

Cantitate
Cantitate

13.302.205 mc
5.930.007 mc

Valoare
Valoare

3.147.919 euro
2.424.007 euro

Preţ unitar
Preţ unitar

0,24 euro/mc
0,41 euro/mc

Produs 44039190 Alt lemn brut de stejar, chiar cojit, curăţat de ramuri
Total export
Total import

Cantitate
Cantitate

8.513.229 mc
2.969.770 mc

Valoare
Valoare

1.943.616 euro
1.729.501 euro

Preţ unitar
Preţ unitar

0,23 euro/mc
0,58 euro/mc

Produs 44039210 Buşteni de gater (pentru cherestea), de fag
Total export
Total import

Cantitate
Cantitate

15.414.752 mc
15.614.344 mc

Valoare
Valoare

1.992.115 euro
1.411.149 euro

Preţ unitar
Preţ unitar

0,13 euro/mc
0,09 euro/mc

Produs 44039290 Alt lemn brut de fag, chiar cojit, curăţat de ramuri
Total export
Total import

Cantitate
Cantitate

13.071.340 mc
25.854.325 mc

Valoare
Valoare

2.160.609 euro
983.699 euro

Preţ unitar
Preţ unitar

0,17 euro/mc
0,04 euro/mc

Produs 44039910 Lemn brut de plop
Total export
Total import

Cantitate
Cantitate

19.914.951 mc
39.751.795 mc

Valoare
Valoare

1.027.212 euro
1.853.526 euro

Preţ unitar
Preţ unitar

0,05 euro/mc
0,05 euro/mc

Produs 44079139 Alt lemn tăiat sau cioplit longitudinal de stejar, geluit
Total export
Total import

Cantitate
Cantitate

2.574.191 mc
149.729 mc

Valoare
Valoare

3.237.491 euro
191.714 euro

Preţ unitar
Preţ unitar

1,26 euro/mc
1,28 euro/mc

Produs 44079190 Alt lemn de stejar tăiat / cioplit longitudinal
Total export
Total import

Cantitate
Cantitate

39.440.327 mc
12.846.553 mc

Valoare
Valoare

18.349.306 euro
7.992.919 euro

Preţ unitar
Preţ unitar

0,47 euro/mc
0,62 euro/mc

Produs 44079200 Alt lemn tăiat de fag (Fagus spp.)
Total export
Total import

Cantitate
Cantitate

608.684.353 mc
21.456.254 mc

Valoare
Valoare

210.751.165 euro
7.836.676 euro

Preţ unitar
Preţ unitar

0,35 euro/mc
0,37 euro/mc

Produs 44079991 Lemne tăiate de plop
Total export
Total import

Cantitate
Cantitate

3.069.474 mc
155.820 mc

Valoare
Valoare

1.189.243 euro
29.891 euro

Preţ unitar
Preţ unitar

0,39 euro/mc
0,19 euro/mc

Sursa: Institutul National de Statistică

Produs 44070000 Lemn tăiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit
Total export
Total import

Cantitate
Cantitate

1.696.680.798 mc
101.400.542 mc

Valoare
Valoare

638.954.113 euro
41.588.418 euro

Preţ unitar
Preţ unitar

0,38 euro/mc
0,41 euro/mc

Produs 44030000 Lemn brut, cojit, simplu fasonat sau chiar cioplit
Total export
Total import

Cantitate
Cantitate

148.160.983 mc
1.512.713.338 mc

Valoare
Valoare

22.917.671 euro
103.443.266 euro

Preţ unitar
Preţ unitar

0,15 euro/mc
0,07 euro/mc

Exportul / importul
produselor lemnoase în 2015
Situatia exporturilor şi a importurilor
pe ţări  partenere (de origine pentru importuri
extracomunitare si de expeditie pentru importuri
intracomunitare) pe anul 2015 (12 luni)

ACTUALITATE / IN THE NEWS
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Acţiuni în domeniul 
biodiversităţii

Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor, în parteneriat cu Institutul 
Naţional de Cercetări Economice “Costin 
C. Kiriţescu”, derulează, începând 
cu data de 17.03.2016 , proiectul 
“Dezvoltarea capacităţii administrative 
a Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor de a implementa politica în 
domeniul biodiversităţii” (cod SIPOCA 
4). Proiectul este cofinanţat din Fondul 
Social European (FSE) prin programul 
Operaţional Capacitate Administrativă 
(POCA). Scopul proiectului îl reprezintă 
întărirea capacităţii administrative 
a Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor prin dezvolatarea de sisteme 
şi standarde care să optimizeze procesul 
de politici publice în domeniul protecţiei 
biodiversităţii, în acord cu SCAP. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
a) dezvoltarea unor metode necesare 
pentru îmbunătăţirea procesului 
decizional la nivelul Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor, al Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Mediului 
şi al autorităţilor publice locale pentru 
protecţia mediului de a implementa 
politicile publice în domeniul 
biodiversităţii, constând în:

a) dezvoltarea de metodologii şi 
proceduri de evaluare şi aprobare a 
planurilor de management pentru ariile 
naturale protejate;

b) elaboararea unor studii care 
să fundamenteze politici publice în 
domeniul ecosistemelor degradate în 
acord cu obiectivele Strategiei UE în 
domeniul biodiversităţii pentru 2020 

şi să fundamenteze programe de 
investiţii pentru refacerea ecosistemelor 
degradate din afara ariilor naturale 
protejate;

c) realizarea unor studii de 
fundamentare şi revizuire a Strategiei 
Naţionale şi Planului de Acţiune pentru 
Conservarea Biodiversităţii 2013-2020 
(SNPACB) în acord cu ultimele evoluţii 
la nivel european şi cu Strategia UE în 
domeniul biodiversităţii pentru 2020. 
Principalele rezultate ale proiectului sunt:

Rezultat proiect 1: Studiu care va 
defini, clasifica, inventaria şi va permite 
prioritizarea investiţiilor de refacere a 
ecosistemelor degradate elaborat;

Rezultat proiect 2: Bază de date GIS a 
ecosistemelor degradate.
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Platforma MySMIS 
Ministerul Fondurilor Europene (MFE) 

a deschis, pe platforma MySMIS, două 
apeluri de proiecte, în valoare de 350 
milioane euro, care îşi propun reducerea 
sărăciei în comunităţile marginalizate. 

Apelurile abordează problema sărăciei 
în mod integrat, prin măsuri din toate 
domeniile cheie

pentru incluziunea socială: ocupare, 
educaţie, locuire, sănătate, servicii sociale 
şi anti-discriminare, adresate atât celor mai 
săraci copii, cât şi familiilor lor. Autorităţile 
locale, organizaţiile neguvernamentale, 
partenerii sociali şi societăţile comerciale 
pot participa şi contribui la implementarea 
proiectului.

Confederaţia Patronală din Industrie, 
Agricultură, Construcţii şi Servicii din 
România au la dispoziţie două linii de 
finanţare separate: Obiectivul Specific 4.1.- 
Dezvoltare locală integrată în comunităţile 
marginalizate în care există populaţie 
aparţinând minorităţii rome şi Obiectivul 
Specific 4.2.- Dezvoltare locală integrată în 
comunităţile marginalizate (indiferent de 
dimensiunea populaţiei de etnie romă).

Practic, autorităţile locale şi/sau 
organizaţii neguvernamentale şi societăţi 
comerciale trebuie să identifice o 
comunitate marginalizată şi să propună un 
plan integrat de ameliorare, pe baza unei 
analize la faţa locului. Bugetul maxim poate 
fi de 6 milioane de euro.

Ministerul Fondurilor Europene va evalua 
proiectele depuse din perspectiva analizei 
la faţa locului şi a măsurilor propuse de 
promotorii proiectelor, grila de punctaj 
încurajând o abordare complexă, care să 
răspundă mai multor nevoi ale oamenilor 
din comunităţile sărace.

Pe de o parte, activităţile de proiect 
nu mai pot fi formulate din birou, ci 
trebuie construite pornind de la nevoile 
comunităţii, de la faţa locului. Prin ceea 
ce se lansează , Ministerul Fondurilor 
Europene propune o schimbare în modul 
în care statul român tratează problema 
sărăciei: nu doar acţiuni sectoriale 
făcute din perspectiva unei agenţii 
guvernamentale şi doar în aria sa de 
competenţă, ci finantarea unor acţiuni care 
pun la un loc mai multe surse ale sărăciei 
(condiţii proaste de locuire, abandonul 
şcolar, lipsa de acces la sănătate, etc) şi 
vin cu soluţii pentru toate în acelaşi timp, 
punând comunitatea în centrul intervenţiei. 
S-a creat cadrul, se aşteaptă promotorii de 
proiecte, autorităţi şi ONG-uri, să lucreze 
la firul ierbii, să analizeze cauzele sărăciei 
din comunitatea lor şi să propună soluţii 
bune. Evaluarea proiectelor va începe 
de la 1 iulie, deci este timp pentru o 
analiză serioasă şi vorbit cu oamenii din 
comunităţi, pentru a acoperi nevoile lor 

reale, a declarat ministrul de resort. S-a 
precizat că intervenţiile din ghiduri sunt 
aplicate pe nevoile tuturor membrilor unei 
familii.

Intervenţiile din aceste ghiduri sunt 
aplicate pe nevoile tuturor membrilor unei 
familii care locuiesc în aceeaşi gospodărie, 
în funcţie de nevoile fiecărei generaţii 
şi fiecărei persoane: copiii au nevoie de 
educaţie, dar pentru asta au nevoie ca 
ei şi părinţii lor să fie sănătoşi, să aibă un 
loc de muncă şi să beneficieze de condiţii 
decente de locuit. La rândul lor, aceştia 
au nevoie de calificare pentru a obţine 
un loc de muncă şi, nu în ultimul rând, cu 
toţii au nevoie de acte de identitate (şi, 
eventual, de locuire). Practic, se vorbeşte 
despre proiecte complexe, care comportă 
colaborare multi-specializată din partea 
celor care alcătuiesc parteneriatul, 
obligatorie fiind implicarea comunităţii şi 
autorităţilor locale, astfel încât să poată 
fi acoperite toate sau majoritatea acestor 
probleme.

Plan de investiţii
pentru Europa
Planul de investiţii pentru Europa a 

reprezentat tema centrală de discuţie la 
conferinţa “Îmbunătăţirea mediului de 
afaceri. Planul de investiţii şi semestrul 
european”, organizată în luna aprilie 
de Reprezentanţa Comisiei Europene 
în România, în parteneriat cu Banca 
Europeană de Investiţii, cu sprijinul 
Ambasadei Olandei la Bucureşti, al 
Ministerului Economiei, Comerţului 
şi Relaţiei cu Mediul de Afaceri şi al 
Ministerului Finanţelor Publice.

“România a înregistrat mari progrese 
în ultimii ani, dar trebuie să îşi continue 
eforturile şi să ducă la bun sfârşit 
reformele. Ea trebuie să se concentreze 
pe sporirea investiţiilor, îmbunătăţirea 
mediului de afaceri şi a accesului la 
finanţare. Comisia Europeană este 
partenerul României în punerea în practică 
a reformelor”, a declarat comisarul 
european Elżbieta Bieńkowska, în 
deschiderea conferinţei.

Viceprim-ministrul Costin Borc a 
subliniat faptul că: “Viziunea Ministerului 
Economiei are ca temă centrală stimularea 
producţiei oriunde în România. Iar acest 
lucru nu se poate face fără acces la 
infrastructură de calitate, la educaţie şi la 
sănătate, reducerea decalajelor, precum 
şi prin creşterea interconectării, atât în 
România, cât şi cu întreaga Europă.”

Planul de investiţii pentru Europa 
urmăreşte să înlăture obstacolele din calea 
investiţiilor, să asigure mai multă vizibilitate 
şi asistenţă tehnică pentru proiectele 
de investiţii şi să încurajeze o utilizare 

mai inteligentă a resurselor financiare. 
Pentru a atinge aceste obiective, planul 
are trei piloni: • mobilizarea unor investiţii 
în valoare de cel puţin 315 miliarde de 
euro în trei ani; • sprijinirea investiţiilor în 
economia reală; şi • crearea unui mediu 
propice pentru investiţii.

Până în prezent, în cadrul Planului de 
investiţii pentru Europa, Banca Europeană 
de Investiţii a aprobat 54 de proiecte 
pentru finanţare prin Fondul European de 
Investiţii Strategice, totalizând 7,2 miliarde 
de euro.

De asemenea, au fost aprobate mai mult 
de 150 de acorduri de finanţare a IMM-
urilor, cu un buget total de 3,4 miliarde de 
euro. Se estimează că aproximativ 125.000 
de IMM-uri şi întreprinderi cu capitalizare 
medie vor beneficia de aceste fonduri.

Investiţia totală atrasă de aceste proiecte 
şi acorduri de finanţare este estimată la 
76,1 miliarde euro.

Conferinţa a oferit posibilitatea 
participanţilor de a discuta modul în 
care acest Plan poate stimula investiţiile 
în România atât în proiecte mari, de 
infrastructură, cât şi în IMM-uri. De 
asemenea, au fost discutate măsurile de 
îmbunătăţire a mediului investiţional, 
utilizarea platformei online de consiliere 
şi instrumentele UE ce facilitează accesul 
IMM-urilor la finanţare.

Standarde Naţionale
PEFC- RO

Primul draft al Standardelor Naţionale 
PEFC pentru România este lansat în 
consultare publică de la începutul lunii 
Martie 2016. PEFC (Programme for 
Endorsement of Forest Certification) este 
cel mai răspândit sistem de certificare a 
pădurilor şi a lanţurilor de custodii pe lemn 
şi produse din lemn de pe glob. Stabilirea 
standardelor naţionale româneşti fiind 
de importanţă majoră pentru întregul 
sector forestier din România, vă invităm 
să accesaţi website-ul http://pefc.padurea.
org/index.php/en/ dedicat elaborării 
standardelor naţionale româneşti PEFC. 
Ȋn secţiunea Elaborare Standarde PEFC 
/ standarde româneşti - http://pefc.
padurea.org/index.php/en/standarde/
standarde-romanesti - se găseşte draftul 
documentelor tehnice PEFC-RO, aflate 
în procedura de consultare publică. 
Ȋn secţiunea consultare publică este 
prezentată procedura - http://pefc.
padurea.org/index.php/en/documente - şi 
tot de aici se poate descărca formularul 
pentru observaţii, comentarii, sugestii 
şi propuneri legate de elaborarea 
standardelor naţionale PEFC-RO.
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Catalogul
Pro Business România
Catalogul Pro Business România este 

realizat anual, cu informaţii financiare şi 
comerciale despre cele mai importante 
companii româneşti, din domenii precum 
tehnologia informaţiei şi comunicaţii, 
construcţii, turism, industrie, comerţ, 
transport, servicii, agricultură, (versiune 

electronică, în limbile română şi engleză). 
Catalogul electronic Pro Business Romania 
2015, Ediţia a 14-a, versiune bilingvă 
română şi engleză, este acum disponibil. 
Preţ: 57 euro (fără TVA). Permite selecţia 
dupa mai multe criterii de interogare 
(numele firmei, forma juridică, numărul 
de înregistrare în Registrul Comerţului, 
codul fiscal, capitalul social, judeţul, 
localitatea, adresa de e-mail, domeniul de 
activitate, profitul brut, cifra de afaceri, 

numărul de salariaţi). Catalogul conţine 
principalele informaţii referitoare la 
profilul firmelor, şi anume: denumirea 
firmei, cod fiscal, numărul de înregistrare 
în Registrul Comerţului, adresa, telefonul, 
faxul, e-mail-ul, website-ul, domeniul 
de activitate principal, capitalul, cifra de 
afaceri, profitul brut, numărul de angajaţi. 
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Legislaţie
Consultare publică
Comisia Europeană (DG Connect) a 

deschis o consultare publică pe tema 
revizuirii comunicarii Comisiei Europene 
“Către interoperabilitatea serviciilor 
publice europene” (document din 
dec.2010). Scopul principal este acela 
de a avea o viziune coerentă în sfera 
interoperabilităţii în spaţiul UE, în relaţia 
interactivă dintre administratiile publice şi 
cetăţeni.

Consultarea publică rămâne deschisă 
pâna pe  29 iunie.

Noul cod vamal
Documentul, care are circa 1.000 

de pagini, redefineşte şi noţiunea de 
exportator. Potrivit noului cod vamal, 
exportatorul este acea persoană “stabilită 
pe teritoriul UE şi care are drept de 
dispoziţie asupra mărfurilor”. 

O altă modificare priveşte noţiunea 
de agent economic autorizat care 
beneficiază de proceduri simplificate la 
vamă, însă în acest moment, în România, 
numărul acestora este foarte redus. 

Pe de alta parte, şeful Vămii susţine 
că este foarte importantă interpretarea 
unitară a termenilor utilizaţi în 
reglementările vamale. Ardeleanu admite 
ca în 80% dintre controalele ulterioare 
desfăşurate de vameşi, problema era de 
interpretare a legii, nu de fraudă. 

Începând cu 1 mai 2016, Codul Vamal 
al Uniunii Europene şi actele sale de 
implementare (Regulamentul Delegat 
şi Regulamentul de aplicare al Comisiei) 
vor fi aplicabile în întregime în România. 
Apariţia noului Cod Vamal reprezintă un 
pas important în procesul de modernizare 
a legislaţiei vamale la nivelul tuturor celor 
28 de state membre, prin crearea unei 
infrastructuri IT care să permită un acces 
facil pe cale electronică, fără a mai fi 
necesară utilizarea formularelor pe suport 
de hartie.

Specialiştii PwC au prezentat, în cadrul 
unei conferinţe, cele mai importante 
modificări aduse de Codul Vamal al 
Uniunii Europene, prin prisma impactului 
acestora asupra companiilor din România 
şi a modului în care aceste companii vor 
trebui sa reacţioneze şi să se adapteze 
schimbărilor. 

Alături de consultanţii PwC Romania, la 
eveniment au participat şi reprezentanţii 
Direcţiei Generale a Vămilor, precum şi 
liderul serviciilor de consultanţă vamală 
pentru Europa, Orientul Mijlociu şi Africa 
din cadrul PwC, Ruud Tusveld, care a 
participat la discuţiile cu reprezentanţii 
Comisiei Europene pe marginea acestui 
pachet legislativ. 

“Necesitatea coordonarii celui mai 

important bloc comercial din lume, a 
colectării taxelor vamale, care reprezintă 
aproximativ 15% din bugetul total 
al UE, precum şi procesarea anuală 
a aproximativ 280 de milioane de 
declaraţii vamale, implică un amplu 
proces de modernizare a autorităţilor 
vamale din cele 28 de state membre. O 
parte importantă a acestei modernizări 
o reprezintă şi vama electronică 
(e-customs), de la care se aşteaptă o 
mai bună cooperare dintre vamă şi 
fisc, o creştere a colectarii şi a luptei 
împotriva fraudei şi, nu în ultimul rând, un 
parteneriat cu operatorii de bună credinţă 
care să faciliteze comerţul”, a declarat 
Ruud Tusveld. 

“Din perspectiva predictibilităţii şi a 
aplicării practice a noului pachet legislativ 
de bază, care în prezent are  aproximativ 
1.000 de pagini, la care se vor adăuga şi 
un număr ridicat de ordine ale ANAF care 
urmează să fie emise în perioada imediat 
următoare. Tocmai de aceea, am propus 
constituirea unui grup de lucru între 
reprezentanţii mediului de afaceri şi cei ai 
vămii române”, a adaugat Daniel Anghel, 
Lider Impozite şi Taxe Indirecte, PwC 
Europa Centrală şi de Est. 

Pe parcursul conferinţei s-a abordat şi 
nevoia de coordonare dintre legislaţia 
privind preţurile de transfer şi cea 
privind valoarea în vamă, având în 
vedere că legea din România permite 
contribuabililor români angajaţi 
in tranzacţii intra-grup să solicite 
autorităţilor fiscale emiterea de acorduri 
de preţ în avans.

“În problematica preţurilor de transfer 
şi a valorii în vamă este important ca 
operatorii economici să poată beneficia 
de o abordare unitară, care să aibă la 
bază punctele de vedere exprimate de 
autoritatea fiscală şi cea vamală. Spre 
exemplu, se impune o astfel de abordare 
înaintea emiterii unui Acord de Preţ în 
Avans”, a precizat Daniela Dinu, director, 
Consultanţa Fiscală, PwC România.  

În noul cod vamal, regimurile vamale 
vor fi reorganizate într-o nouă structură. 
Unele dispar, iar altele vor continua sub 
o altă denumire. Astfel, după 1 mai 2016, 
va fi necesară şi o corelare a prevederilor 
din codul fiscal cu noile regimuri speciale 
prevăzute de codul Vamal al Uniunii 
Europene. 

“Un aspect important pe care dorim 
să-l aducem în atenţia companiilor se 
referă la redevenţe şi drepturi de licenţă, 
care, începând cu 1 mai 2016, vor trebui 
să fie incluse mai des în valoarea în 
vamă” a declarat Lorina Dărmănescu, 
senior manager, Consultanţa Fiscală, PwC 
Romania. 

“Astfel, companiile din România trebuie 
să realizeze o radiografie internă prin 
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care să stabilească modul în care aceste 
schimbări în materie vamală le afectează 
activitatea şi să se pregătească în mod 
corespunzător. De asemenea, având 
în vedere numărul mare de schimbări 
prevăzute de codul vamal al Uniunii 
Europene şi actele sale de implementare,  
precum şi faptul că aceste schimbări, 
prin natura lor, au condus la o serie 
de interpretări, considerăm că este 
necesar ca Direcţia Generală a Vămilor 
să reacţioneze şi să emită clarificările 
necesare care să confere operatorilor 
economici din România o înţelegere cât 
mai bună asupra noilor modificări”, a 
conchis Daniel Anghel.

Proiecte
de acte normative
Acquis-ul UE privind protecţia mediului 

cuprinde directive, regulamente şi decizii, 
care constituie legislaţia orizontală 
şi sectorială în domeniu. Legislaţia 
orizontală cuprinde acele reglementări 
ce au în vedere transparenţa şi circulaţia 
informaţiei, facilitarea procesului de 
luare a deciziei, dezvoltarea activităţii şi 
implicării societăţii civile. Spre deosebire 
de aceasta, legislaţia sectorială se referă 
la sectoarele care fac obiectul politicii 
de mediu (schimbări climatice, calitatea 
aerului, gestionarea deşeurilor, protecţia 
naturii, controlul poluării industriale, 
substanţe chimice, organisme modificate 
genetic, zgomot, calitatea apei, 
silvicultură). Aceste acte normative sunt 
elaborate de Comisia Europeană prin 
direcţiile generale specifice şi adoptate 
prin procedură legislativă ordinară sau 
prin acte delegate. 

În prezent se află în procedură 
legislativă ordinară următoarele proiecte 
de acte normative din domeniul 
protecţiei mediului:

• Propunere de modificare a Directivei 
2003/87/CE pentru a creşte cost-eficientă 
reducerilor de emisii si a investiţiilor cu 
nivel scăzut de carbon (Directiva EU ETS 
2030)

• Pachetul de măsuri legislative şi 
nelegislative privind economia circulară 
(Pachet ec. circulară).

Schema
de ajutor de stat
Ministerul Economiei, Comerţului şi 

Relaţiilor cu Mediul de Afaceri lucrează, 
împreună cu Ministerul Finanţelor 
Publice, la o nouă schemă de ajutor de 
stat pentru proiecte de mici dimensiuni, 
astfel încât şi investitorii care nu au forţa 
necesară să se asocieze la proiecte mari 
să poată beneficia de ajutor, a anunţat 

Ministrul Economiei, Costin Borc.
“Ni se reproşează că am sprijinit 

mai mult dezvoltarea companiilor 
multinaţionale, oferind ajutor de stat unor 
proiecte mari la care capitalului românesc 
i-a fost greu să se asocieze.

Împreună cu MFP, pregătim o nouă 
schemă de ajutor de stat, într-un 
cuantum ceva mai mic.

Nu dorim discriminare între capitalul 
românesc şi cel străin, nici nu avem 
cum, dar ne gândim că există investitori 
care pot dezvolta proiecte mai mici şi să 
beneficieze şi ei de ajutor de stat. Dorinţa 
Guvernului din care fac parte este să 
sprijine producţia oriunde în România”, 
a explicat Borc în cadrul conferinţei de 
prezentare a raportului de activitate al 
Consiliului Concurenţei.

El a vorbit, cu această ocazie, despre 
ajutoarele de stat acordate transparent, 
conform legislaţiei în vigoare, dar şi 
despre ajutorul de stat mascat de care au 
beneficiat companiile

Confederaţia Patronală din Industrie, 
Agricultură, Construcţii şi Servicii din 
România de stat de-a lungul ultimilor 
zeci de ani, fapt care a distorsionat 
concurenţa pe piaţă şi a dezavantajat 
companiile care au avut relaţii de afaceri 
cu întreprinderile de stat, dar care nu 
şi-au încasat banii din aceste relaţii. 
“Lucrăm să descâlcim aceste aspecte care 
durează de zeci de ani şi care nu au făcut, 
deşi poate intenţiile au fost bune, decât 
să complice şi mai mult situaţia unor 
societăţi aflate acum în insolvenţă sau în 
pragul insolvenţei”, a mai spus Borc.

În acest context, ministrul Borc a 
reamintit angajamentul Guvernului de a 
acţiona în sensul depolitizării companiilor 
de stat, însă a atras atenţia că acest lucru 
nu poate fi realizat în şase luni şi doar 
prin numirea unui CEO profesionist, ci 
durează câţiva ani şi trebuie să implice 
întregul personal.

“Favorizarea companiilor de stat, fie 
prin ajutor de stat mascat, fie prin relaţii 
privilegiate cu alte companii, canalizarea 
resurselor lor în scopuri politice, nu au 
făcut decât să decapitalizeze companiile 
cu care au intrat în relaţii de afaceri, au 
distorsionat procesul de achiziţii publice, 
prin licitaţii mai mult sau mai puţin 
corecte. Tot acest mecanism pentru a 
profesionaliza aceste întreprinderi sperăm 
să fie continuat de noul Guvern, astfel 
încât să întoarcă aceste dezavantaje, 
care acum reprezintă o frână pentru 
economie, în motoare de dezvoltare prin 
stabilirea unei concurenţe sănătoasă în 
piaţă”, a adăugat Costin Borc.

Sursa: HotNews.ro
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Comitetul tehnic de standardizare 
CT 118 - Lemn şi produse finite şi 
semifinite de lemn, maşini şi utilaje 
pentru prelucrarea lemnului, având 
ca obiect-domeniu de activitate 
standardizarea terminologiei, 
clasificării, metodelor de încercare 
pentru lemn rotund şi cherestea, plăci 
pe bază de lemn, mobilier, precum 
şi pentru plută şi produse de plută, 

ca şi pentru maşini şi scule destinate 
prelucrării materialelor, precum şi 
utilaje de condiţionare a lemnului, se 
întruneşte periodic în şedinte de lucru 
având ca principal scop îndeplinirea 
obiectivelor din planul anual de 
activitate.

Astfel, la ultima şedinta, îl luna 
februarie 2016, printre altele, s-a 
hotarat definitivarea versiunii române 

SR ISO 
21504: 2016

SR ISO 21504:2016, Managementul 
proiectelor, programelor şi portofoliilor. 
Linii directoare pentru managementul 
portofoliilor˝.

Acest standard internaţional, 
adoptat de ASRO ca standard român, 
furnizează linii directoare privind 
principiile managementului proiectelor, 
programelor şi portofoliilor. În mod 
obişnuit, managementul portofoliilor 
de proiecte şi programe vine în sprijinul 
strategiilor organizaţiei de a transmite 
valoare organizaţională.

Acest standard internaţional este 
relevant pentru orice tip de organizaţie, 
incluzând organizaţii publice şi private 
de orice mărime şi din orice domeniu şi 
este destinat să fie utilizat de:

• managerii executivi şi superiori 
responsabili pentru stabilirea şi aplicarea 
strategiei organizaţionale şi planificarea 
afacerilor;

• persoanele de decizie responsabile 
pentru selecţia, autorizarea şi 
guvernanţa proiectelor, programelor şi 
portofoliilor;

• echipele şi persoanele responsabile 
pentru managementul şi implementarea 
portofoliilor de proiecte şi programe;

• managerii de proiect şi de program 
şi alte părţi interesate.

Standardul cuprinde linii directoare 
privind:

• Principiile managementului 
portofoliului: context şi necesitate 
pentru managementul portofoliului, 
vedere generală, roluri şi responsabilităţi, 
implicare şi managementul părţilor 
interesate;

• Precondiţiile pentru managementul 
portofoliului: justificarea 
managementului portofoliului, cadrul 
de lucru, tipuri de componente 
ale portofoliului, criterii pentru 
selectarea şi stabilirea componentelor 
portofoliului, alinierea cu procesele şi 
sistemele organizaţionale, vizibilitatea 
portofoliului, structura de raportare 
a performanţei portofoliului, 
îmbunătăţirea managementului 
portofoliului, guvernanţa portofoliului;

• Managementul portofoliilor: 
definirea portofoliului şi a planului 
portofoliului, identificarea, evaluarea şi 
selectarea componentelor portofoliului, 
validarea alinierii portofoliului la 
obiectivele strategice, evaluarea şi 
raportarea performanţei portofoliului, 
echilibrarea şi optimizarea portofoliului;

• Guvernanţa portofoliului.

Din activitatea curentă
a CT 118
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CEN/TC
sau
CLC/TC
sau
ISO/TC
sau
IEC/TC

Comitet
european/
internaţional Etapa Indicativ

Titlu
în engleză

Variante
de vot

Data
limită de
transmitere a
comentariilor
şi poziţiei de
vot la nivel
naţional

Anchetă
sau
UAP
sau
Vot formal

prEN... sau
FprEN... sau
ISO/DIS... sau
ISO/FDIS... sau
IEC...-CDV sau
IEC...-FDIS

în favoare
Împotrivă
Abţinere

CEN/TC 175 4020/Anchetă prEN 13227 Wood flooring - Solid
lamparquet products

04.05.2016

CEN/TC 142 4020/Anchetă prEN ISO 19085-4 Woodworking machines - 
Safety - Part 4: Vertical
panel circular sawing
machines (ISO/DIS
19085-4:2016)

11.05.2016

CEN/TC 142 4020/Anchetă prEN ISO 19085-7 Woodworking machines - 
Safety - Part 7: Surface
planing, thickness planing
combined surface/thickness
planing machines (ISO/DIS
19085-7:2016)

11.05.2016

CEN/TC 38 5020/Vot formal FprEN 350 Durability of wood and
wood-based products - 
Testing and classification
of the durability to biological
agents of wood and
wood-based materials

17.05.2016

Tabel 1
Poziţie de vot - luna mai 2016

CEN/TC
sau
CLC/TC
sau
ISO/TC
sau
IEC/TC

Comitet
european/
internaţional Etapa Indicativ

Titlu
în engleză

Variante
de vot

Data
limită de
transmitere a
comentariilor
şi poziţiei de
vot la nivel
naţional

Anchetă
sau
UAP
sau
Vot formal

prEN... sau
FprEN... sau
ISO/DIS... sau
ISO/FDIS... sau
IEC...-CDV sau
IEC...-FDIS

în favoare
Împotrivă
Abţinere

CEN/TC 38 4020/Anchetă FprEN 599-2 Durability of wood and
wood-based products - 
E�cacy of preventive
wood preservatives as
determnied by biological
tests - Part 2: Labelling

14.06.2016

Tabel 2
Poziţie de vot - luna iunie 2016

a standardelor transmise în anchetă, în 
vederea aprobării, pentru urmatoarele 
documente:

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

• SR EN 73:2015, Produse de protecţie 
a lemnului. Încercări de îmbătrânire 
accelerată a lemnului tratat înainte 

de încercări biologice. Încercare de 
evaporare.

De asemenea, în cadrul activităţii 
curente, membrii comitetului au analizat 
lista proiectelor de standarde europene 
/ internaţionale aflate în etapele anchetă 
publică/vot formal, care au data finală 
de vot în cursul lunilor mai şi iunie 
2016, postate pe platforma electronică, 
pentru exprimarea poziţiei naţionale 
prin vot şi observaţii. Proiectele au 

fost elaborate de comitetele tehnice 
europene/internaţionale corespondente 
comitetului tehnic romanesc CT 118.

Pentru propunerea de vot “împotrivă”, 
se accepta justificarea care motivează 
din punct de vedere tehnic această 
propunere. Fără o justificare tehnică, 
votul negativ nu se ia în considerare. De 
asemenea, pentru proiectele aflate în 
etapa de vot formal se pot face numai 
observaţii de natură editorială.
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Această autoritate preia, practic, 
în totalitate funcţiile şi atribuţiile 
executive pe care le-a exercitat 

CNFPA, dar are şi atribuţiile pe care le 
îndeplinea ANC din învăţământul superior 
în parteneriat cu mediul de afaceri.

Obiective :
• Elaborează cadrul naţional al calificării 

în concordanţă cu cadrul european 
al calificărilor pentru învăţarea pe tot 
parcursul vieţii şi gestionarea registrului 
Naţional al Calificărilor;

• Monitorizează, evaluează şi 
contrilează implementarea Cadrului 
Naţional al Calificărilor la nivelul 
instituţiilor din sistemul naţional de 
calificări;

• Monitorizează, evaluează şi 
controlează sistemul de educaţie 
continuă şi formare profesională 
continuă;

Dintre atribuţiile Autorităţii Naţionale 
pentru Calificări (ANC) amintim:

• Elaborează, implementează 
şi actualizează Cadrul Naţional al 
Calificărilor asigurând integrarea tuturor 
nivelurilor de calificări profesionale şi 
academice obţinute în contextul de 
învăţare formală, nonformală şi informală;

• Asigură realizarea tehnică, 
gestionarea şi actualizarea următoarelor 
registre naţionale:

• Registrul Naţional al Calificărilor;
• Registrul Naţional al Furnizorilor de 

Formare Profesională a Adulţilor;
• Registrul Naţional al Evaluatorilor de 

Competenţe Profesionale.
• Propune MEN şi MMPSPV elemente 

de politici şi de strategii naţionale, 
proiecte de acte normative referitoare 
la sistemul naţional al calificărilor şi la 
formarea profesională a adulţilor;

• Avizează înfiinţarea Comitetelor 
Sectoriale şi sprijină desfăşurarea 
activităţii acestora în baza Legii 132/1999, 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional al 
Calificărilor şi Formării Profesionale a 
Adulţilor.

De menţionat că la nivelul ANC 

funcţionează Consiliul Naţional al 
Calificării cu rol consultativ, fără 
personalitate juridică, format din 20 
de membri, numiţi prin ordin al MEN, 
proveniţi din MEN, MMPS, Ministerul 
Sănătăţii, Ministerul Administraţiei şi 
Internelor, Ministerul Transporturilor şi 
Infrasctructurii, Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, CNDIPT, ANOFM, 
Instituţii de învăţământ superior, 
reprezentant al studenţilor, asociaţiilor 
profesionale, confederaţii, patronate, 
federaţii sindicale, comitete sectoriale şi 
preşedintele ANC.

Atribuţiile stabilite prin lege pentru 
comitetele sectoriale evidenţiază mai 
puternic rolul partenerilor sociali în 
soluţionarea unor probleme de ordin 
principal dar şi implicarea lor directă 
în activităţi concrete din domeniul 
formării profesionale a adulţilor, cum ar 
fi realizarea unor analize ocupaţionale 
şi studii cu privire la cererea de forţă 
de muncă având competenţe specifice, 
validarea calificărilor şi a standardelor 
ocupaţionale asociate acestora, 
elaborarea de propuneri în atenţia 
furnizorilor de formare profesională 
privind calificările şi competenţele 
asociate acestora, precum şi corelarea 
calificărilor cu ocupaţiile care pot fi 
practicate.

Legea nr.167/2013 pentru modificarea 
şi completarea OG nr.129/2000 privind 
formarea profesională a adulţilor a fost 
publicată în Monitorul Oficial al României 
nr.318/3.06.2013.

În acest sens, în cadrul Grupului de 
lucru, ministerul din care fac parte 
reprezentanţi ai MEN, ANC, MMFPSPV 
cu consultarea comitetelor sectoriale şi a 
altor organizaţii nonguvernamentale de 
profil specifice sectoarelor de activitate, 
au fost elaborate Normele Metodologice 
de punere în aplicare a legii 167/2013 
pentru modificarea şi completaarea 
OG nr.129/2000 privind formarea 
profesională a adulţilor.

Educaţia şi formarea 2020 (ET2020) este 
noul cadru strategic pentru cooperare 

Rolul social, 
nivelul

de implicare 
şi eficienţa 

colaborării 
sindicatului 
cu principalii 

parteneri 
sociali
(ANC, 

ANOFM
etc. )

Publicată în Monitorul Oficial 435/2011, HG 556/2011 
legiferează organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Calificări (ANC), instituţie publică 
cu personalitate juridică, organ de specialitate în 
coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), 
prin reorganizarea Consiliului Naţional al Calificărilor 
şi Formării Profesionale a Adulţilor (CNFPA) şi a 
Unităţii Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor 
şi Formării Profesionale a Adulţilor (UECNCFPA), 
instituţii care au fost abrogate.
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europeană în domeniul educaţiei şi 
formării profesionale. Acest cadru 
prevede 4 (patru) obiective strategice 
comune pentru toate statele membre.

• Realizarea în practică a învăţării pe tot 
parcursul vieţii;

• Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei 
educaţiei şi formării ;

• Promovarea echităţii, a coeziunii 
sociale şi a cetăţeniei active;

• Stimularea creativităţii şi a inovării, 
inclusiv a spiritului întreprinzător .

Agenţia Naţională de Ocupare a 
Forţei de Muncă (ANOFM) potrivit Legii 
202/2006 este o instituţie publica sub 
autoritatea MMFPSPV, este organizată şi 

funcţionează în baza tripartitismului.
Rolul social al acestei instituţii de 

serviciu public de ocupare a forţei de 
muncă în România este deosebit de 
important pentru că gestionează cu 
maximă eficienţă resursele de muncă şi 
mare interes pentru partenerii sociali.

În această instituţie partenerii sociali îşi 
desemnează reprezentanţii în organisme 
care au rol consultativ la nivel teritorial şi 
rol de cogestiune la nivel naţional.

Atribuţiile prevăzute de lege pentru 
ANOFM decurg din funcţia de bază 
a acestei instituţii, aceea de a aplica 
politicile şi strategiile în ocuparea forţei 
de muncă şi formarea profesională a 
persoanelor în căutarea unui loc de 
muncă.

Pentru aceasta, ANOFM aplică măsuri 
de prevenire a şomajului, de stimulare 
a ocupării forţei de muncă şi creşterea 
gradului de ocupare a forţei de muncă, 
măsuri de prevenire a şomajului, de 
participarea persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă la serviciile 
de formare profesională, de sprijin 
acelora care ăşi caută un loc de muncă în 
străinătate, prin facilitarea liberei circulaţii 
a lucrătorilor în statele membre ale UE şi 
în statele semnatare a acordului privind 
spaţiul economic european.

Programele de ocupare sunt 
structurate pe tipuri de măsuri active 
de stimulare a ocupării şi pe categorii 
de beneficiari, o atenţie deosebită 
acordându-se persoanelor care întâmpină 
dificultăţi de accesarea unui loc de 
muncă. Pentru localitate şi zonele grav 
afectate de şomaj se întocmesc programe 
speciale de ocupare.

Planurile de formare profesională 
sunt întocmite pe niveluri de calificare 
pe meserii, tipuri de beneficari şi luând 
în considerare capacitatea centrelor de 
formare profesională pe tipuri de furnizori 
ai acestor servicii.

Fundamentarea şi elaborarea 
programelor şi planurilor de activitate, 
alocarea resurselor bugetare cât şi 
monitorizarea realizărilor măsurilor 
stabilite se desfăşoară cu implicarea 
directă şi efectivă a partenerilor sociali.

Consiliile consultative tripartite sunt 
constituite la nivelul agenţiilor pentru 
ocuparea forţei de muncă judeţene şi 
a Municipiului Bucureşti şi al centrelor 
regionale pentru formarea profesională 
a adulţilor, ce funcţionează în subordinea 
ANOFM.

La nivelul agenţiilor teritoriale, au în 
componenţă 15 membri, din care 5 sunt 
numiţi prin consens de confederaţiile 
sindicale respective la nivel naţional, 
5 sunt numiţi în aceleaşi condiţii de 

confederaţiile patronale şi 5 numiţi de 
pefect ca reprezentanţi ai serviciilor 
deconcentrate ale ministerelor şi ale altor 
organe ale administraţiei publice centrale.

Reprezentanţii sindicatelor şi 
patronatelor în consiliile tripartite 
sunt stabilite prin negocieri între 
confederaţii sindicale respectiv patronale 
reprezentative la nivel naţional.

Scopul acestor organisme de 
dialog social este acela de a sprijinii 
conducerea agenţiilor teritoriale în 
îndeplinirea atribuţiilor ce le revin. În 
toate problemele care intră în atribuţiile 
consiliilor consultative, reprezentanţii 
organizaţiilor sindicale şi patronale, care 
acoperă în totalitate sfera activităţilor 
economice la nivelul unităţilor teritoriale 
aduc informaţia corectă din domeniile 
care activează, identifică problemele, 
recomandă soluţii, fac propuneri 
pentru fundamentarea documentelor 
programatice, sprijină în organizaţiile 
din care provin implementarea măsurilor 
concrete care s-au stabilit de conducerea 
agenţiilor teritoriale.

Consiliile de administraţie tripartite ale 
ANOFM - organisme de conducere cu rol 
decizional ce implică partenerii sociali în 
conducerea efectivă a activităţii acestei 
instituţii.

Consiliul de administraţie este alcătuit 
din 15 membri, 5 numiţi prin consens de 
confederaţiile sindicale reprezentative 
la nivel naţional, 5 în aceleaşi condiţii 
de confederaţiile patronale, iar 5 sunt 
reprezentanţi ai guvernului numiţi prin 
decizie a primului ministru.

Practic, nu există domeniul de activitate 
în sistemul ANOFM în care Consiliul de 
Administraţie să nu fie impicat într-o 
formă sau alta.

În aceste condiţii, este evident că 
dialogul social în cadrul Consiliului de 
Administraţie dobândeşte o componenţă 
esenţială, aceea a responsabilităţii directe 
prin consecinţele deciziilor adoptate, fapt 
ce face ca implicarea fiecărui reprezentant 
al partenerilor sociali să fie corelată 
de asumarea răspunderii individuale 
prin cunoştinţele acumulate temeinic, 
fundamentate şi argumentate.

Pe de altă parte, accesul direct al 
partenerilor sociali la actul decizional 
la nivel naţional, pe problema atât de 
importantă cum este ocuparea forţei 
de muncă, sporeşte interesul pentru 
promovarea unor soluţii şi măsuri ce 
corespund nevoilor specifice şi intereselor 
salariaţilor şi angajatorilor din domeniile 
reprezentate de membri CA.

Preşedinte FSLIL,
jr. Dan Anghel
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Evaluarea 
resursei 
forestiere 
globale
în 2015
(FRA 2015)

Lucrarea s-a elaborat în baza QCFR 
(Collaborative Forest Resources 
Quiestionnaire), acoperind colaborarea a 
104 ţări şi reprezentând 88% din pădurile 
lumii. Materialul, editat sub egida FAO, în 
format de carte, se află în librării.

Rolul pădurii 
în combaterea 
foamei
şi malnutriţiei

Chestiunea securităţii alimentare 
în perspectiva anului 2050, când se 
estimează o populaţie globală de 
cca. 9 miliarde de locuitori, nu poate 
fi discutată (sunt deja 805 milioane 
de locuitori ai Pământului consideraţi 
subnutriţi) decât acordând mediului 
forestier un rol determinant, fie 
direct, fie prin producţia agricolă. Este 
analizat, în fapt, potenţialul oferit de 
pădure în combaterea malnutriţiei, la 
aceasta chestiune aducându-şi aportul 
cecetători, studenţi, ONG-uri, serviciile 
publice etc. 

Lucrarea se bazează pe cooperarea 
unui grup remarcabil de experţi aflaţi în 
coordonarea IUFRO.

Engelberg, 
Elveţia
(2-6 noiembrie 2015)

Reuniunea comuna a Comisiei europene 
a pădurilor (FAO) şi a Comitetului pădurilor 
şi industriei forestiere (CEE ) a avut ca 
ţintă gestionarea durabilă a pădurilor 
din Europa. Această reuniune a avut loc 
simultan cu Săptămâna europeană a 
pădurii 2015.

Reprezentanţi guvernamentali, 
proprietari de păduri şi întreprinderi, 
ONG-uri, cercetători ştiinţifici şi studenţi 
au explorat pe parcursul dezbaterilor 
probleme legate de rolul industriei 
forestiere în dezvoltarea durabilă a regiunii. 
De asemenea, s-au urmărit recentele 
obiective de dezvoltare durabilă rezultate 
la lucrările celui de al XIV-lea Congres 
forestier mondial, care s-a ţinut în Africa 
de Sud, şi impactul lor asupra programului 
forestier european. În atenţie a mai fost 
chestiunea biodiversităţii, adaptarea la 
schimbarile climatice şi a importanţei 
pădurii în protecţia mediului.

Profesionişti din toate sectoarele şi 
din toată Franţa şi o gamă largă de 
echipamente şi servicii prezentate de 
380 de expozanţi au oferit o vedere 
de ansamblu asupra celor mai recente 
evoluţii în Europa (prezente, mai mult de 
20 de ţări europene) în ceea ce priveşte 
energia pentru industriile şi autorităţile 

locale, precum şi aplicaţiile casnice.
Specificitatea Salonului Bois-Energie 

constă în mărimea cuprinzătoare 
a sectorului energetic din lemn, 
gestionarea pădurilor pentru producţia 
de energie prin cogenerare sau încălzire 
directă, prin producţia şi distribuţia 
diferitelor tipuri de combustibili.

Salon Bois-Energie
(15-17 martie 2016, Nancy-Franta)
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În cadrul programului, organizat 
cu sprijnul logistic al Facultăţii de 
Silvicultură şi Exploatări Forestiere din 

cadrul Universităţii Transilvania, au fost 
cuprinse două comunicări susţinute de 
specialişti din cadrul ASFOR: “Economia 
forestieră românească - starea actuală 
şi perspective”, autor: Nicolae Ţucunel, 
preşedinte ASFOR, şi “Potenţial şi 
limite de utilizare în scop energetic a 
resursei naţionale de lemn”, autor: Petru 
Boghean, consilier ASFOR.

Cuvântul de deschidere a fost susţinut 
de Acad. Victor Giurgiu, iar moderator 
a fost academicianul Ioan Seceleanu. 
Prezenţa la eveniment a fost onorată 
de cadre didactice universitare, studenţi 
şi invitaţi speciali. Din partea MMAP, la 
eveniment a participat d-nul director 
general Ilie Mihalache.

Conferinţa a beneficiat de suportul 
ştiintific a unor parteneri prestigioşi, 

menţionând ICAS şi facultăţile de 
silvicultură de la Braşov şi Timişoara, 
subiectele de interes din cadrul 
dezbaterii acoperind arii tematice 
specifice domeniului.

Vorbitorii au avut meritul incontestabil 
de a contura, în domeniul de activitate, 
problemele de mare actualitate, la limita 
dintre priorităţi şi cerinţele de amelioare. 
Acest scop a fost atins cu ajutorul 
diversităţii tematicii dezbătute, care a 
transmis în diferitele subdomenii ale 
industriei forestiere, nu numai informând 
şi iniţiind, ci şi oferind soluţii concrete 
cu privire la ultimele reglementări 
legislative.

Participarea activă, în special la 
dezbaterea pe marginea referatului 
susţinut de Nicolae Ţucunel, prin 
emiterea de subiecte de dezbatere 
ulterioară şi argumentarea / 
contraargumentarea pe domenii şi 

teme în legatură cu relaţia cu Romsilva, 
au confirmat şi au făcut din acest 
eveniment un succes.

Pentru a atrage atenţia asupra 
problemelor dezbătute, participanţii, 
odată ajunşi în mediul de lucru, vor 
găsi soluţii care să alinieze subiectele 
discutate cu cerinţele reale ale sectorului 
forestier. De un viu interes practic 
s-au dovedit problemele regăsite în 
prezentările profesorilor universitari 
Dumitru Târziu, Ion Chisăliţă şi Alexandru 
Borz. 

Discuţiile finale au fost, teoretic, 
abordări curente ale nevoii de folosire 
cu continuitate a resursei de lemn în 
raport cu cerinţele ecologice, sociale, 
economice, culturale şi spirituale ale 
generaţiilor prezente şi viitoare.

Petru Boghean,
Consilier ASFOR

Dezbatere ştiinţifică, Braşov (19 aprilie 2016)

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu - Siseşti”, Secţia de 
Silvicultură, împreună cu Academia Română, secţia de ştiinte agricole şi silvice, 
şi Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” au 
organizat la Braşov dezbaterea ştiinţifică “Exploatarea şi prelucrarea primară a 
lemnului în contextul unei gestionări durabile a pădurilor României”.

Grupul de participanţi la dezbaterea ştiinţifică
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Compania polonă Ptak Warsaw Expo, 
membru al grupului Ptak S.A., cu care 
ambasada şi BPCE au avut mai multe 
contacte în ultimul an, a transmis recent 
o scrisoare de intenţie ambasadei, prin 
care face o ofertă de cooperare în vederea 
promovării participării companiilor 
româneşti la târgurile internaţionale 
organizate la centrul internaţional de 
expoziţii şi conferinte Ptak Warsaw Expo.

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

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

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

Dintre târgurile internaţionale cuprinse 
în calendarul expoziţional menţionat, 

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

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

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

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

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

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

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

Entităţile interesate se pot adresa BPCE 
Varşovia în vederea iniţierii de contacte 
cu departamentele specializate din cadrul 
Ptak S.A. 

Sursa: redacţia ASFOR

Oferta Ptak Warsaw Expo

Târguri
externe
În conformitate cu 
Procedura operaţională 
internă şi în baza deciziei 
conducerii MEC, pentru 
acţiunile care vor avea 
loc în anul 2017 (primite 
de la BPCE-uri) au fost 
analizate propunerile, iar 
la sfârşitul lunii aprilie 
2016, ASFOR a transmis 
opţiunile pentru târgurile 
care se vor organiza anul 
viitor cu ajutor de la stat. 
Acestea au fost însoţite de 
Note de fundamentare). 
Urmare a propunerilor 
facute, vor fi programate 
întâlniri ale Comitetelor 
sectoriale din domeniile 
de export.
Structurile asociative 
au completat, semnat 
şi ştampilat un tabel 
centralizator, tabel care 
va fi discutat ulterior 
în cadrul Comitetelor 
sectoriale. ASFOR a 
intocmit in acest context 
documentaţia pentru:
 
• participarea 
operatorilor economici 
la Târgul INTERZUM 
Köln (Germania, 16-19 
mai 2017) • participarea 
operatorilor economici 
la Targul ZOW Bad 
Salzuflen (Germania, 07-
09 februarie 2017)

Târgurile menţionate 
reprezintă expoziţii 
internaţionale de 
componente pentru 
industria mobilei, 
semifabricate, 
prefabricate, accesorii 
etc., prezentând interes 
pentru furnizorii din 
industria de mobilier 
care se întâlnesc pentru 
a dobândi informaţii în 
legătură cu produsele 
specifice, activităţi 
comerciale şi pentru 
inspiraţie în proiectele 
viitoare.
Informam că începând 
cu luna septembrie 2016, 
pentru înscrierea firmelor 
la târgurile şi misiunile 
din Programului de 
Promovare a Exportului, 
ASFOR coordonează 
constituirea a câte unui 
pavilion românesc la 
aceste târguri, compus 
din minimum 7 agenţi 
economici (contact 
- P. Boghean, tel. 
021.23.33.705).
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La Braşov, pe Platforma Rulmentul, 
a avut loc cea de-a XV-a ediţie a 
Târgului de Industria Lemnului şi 
Exploatări Forestiere “Expowood 
2016”. Pe o suprafaţă totală de 1900 
mp, peste 60 de firme din ţară şi 
străinătate au expus cele mai recente 
tehnologii şi produse inovatoare din 
domeniul prelucrării şi exploatării 
lemnului. În cadrul târgului, au fost 
organizate prezentări şi forumuri 
având ca tematică modalităţile prin 
care se poate aduce plus valoare 
produselor din lemn. “Această 
activitate economică având ca 
obiect lemnul cuprinde în România 
peste 150.000 de lucrători şi aduce 
o contribuţie la venitul naţional 

brut de peste 5 procente. În anul 
2015, de unde avem deja datele 
preliminare, cifra de afaceri a fost 
în jur de 6 miliarde de euro. Este un 
domeniu care trebuie, şi ne dorim 
cu toţii, să se dezvolte mai mult 
în ceea ce înseamnă prelucrarea 
în ţară a lemnului. Ne dorim să 
vedem investiţii mai multe în 
industria mobilei, investiţii în ceea 
ce înseamnă produs finit, altul decit 
mobila, (şi parchetul, uşa, fereastra, 
masa, scaunul sunt produse finite). 
Este o arie pe care pot apărea foarte 
multe investiţii, locuri de muncă, taxe 
şi impozite pentru stat. Este nevoie 
să fim atenţi la acest domeniu pentru 
că avem o materie primă deosebit 

de valoroasă”, au declarat mai mulţi 
vorbitori la deschiderea târgului. 
Braşovenii interesaţi de acest 
domeniu au putut vedea în cadrul 
târgului o paletă largă de produse 
precum: utilaje şi maşini grele, 
tractoare, funiculare, graifere, gatere, 
maşini electrice portabile, instalaţii 
termice, de uscare şi exhaustare, 
feronerii, accesorii şi sisteme de 
asamblare şi fixare utilizate în 
construcţiile din lemn; materiale 
pentru tratarea, finisarea şi protecţia 
lemnului; produse din lemn; case 
din lemn; ambalaje şi alte produse 
artizanale tradiţionale sau modern 
meşteşugite din lem.

Târgul a găzduit reprezentanţe 

Targuri interne

Braşov, 20-23 aprilie 2016

Expowood 2016
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ale celor mai mari producători 
internaţionali, cum sunt: SCM, Biesse, 
Cefla, Milesi, Casolin, Masterwood din 
Italia; Homag, Weinig, Martin, Holz 
Her, Kahl, Festool,Weimann, Noe din 
Germania; Posch, Mus Max, Hasse, 
Bernardo din Austria; John Deere, 
Wood Mizer, Graco din SUA cât şi 
multe altele. Printre mărcile româneşti, 
cele mai de succes prezente în cadrul 
târgului, s-au putut întâlni: Sanu, TAF, 
Kraker, Linker şi Sudokord.

La Expowood 2016, la fel ca şi în 
cadrul marilor târguri internaţionale, 
un loc important l-au avut standurile 
care promovează energia din lemn. 
Astfel, au fost prezentate mai multe 
tehnologii de producere de peleţi, 
bricheţi, biomasă, tocătură şi lemn 
de foc. În cadrul târgului, au mai fost 

prezentate: • Demonstraţii practice 
pe maşini şi utilaje pentru prelucrare 
primară şi secundară a lemnului, 
precum şi a exploatărilor forestiere;

• Maşini cu comandă numerică, 
tehnologie pentru prelucrarea 
panourilor, tehnologie pentru 
lemn masiv, dispozitive de ridicare, 
manipulare şi alimentare, uscătoare, 
gatere, tractoare forestiere, 
consumabile şi accesorii;

• Oferte promoţionale, tombolă, 
seminarii, consultanţă FSC, posibilităţi 
de finanţare, securitatea muncii, 
software pentru case de lemn, software 
de proiectare mobilier şi amenajări 
interioare.

Toate acestea au fost doar câteva 
oferte excepţionale, pentru a întregi 
motivaţia vizitatorului profesionist 

deschis la noutăţi şi cu dorinţă 
continuă de perfecţionare.

A fost o zi a clusterelor, o zi a 
specialiştilor, iar ultima, pentru 
extrageri de premii.

La Expowood s-au reunit, aşadar, 
liderii pieţei din sectorul exploatării şi 
prelucrării lemnului, formând astfel 
singura şi cea mai mare platformă de 
prezentare a noutăţilor din domeniu.

“Au fost expuse maşini de ultimă 
generaţie, cu comandă numerică, 
de un nivel tehnic foarte ridicat. 
Suntem martori ai unui eveniment 
de amploare care prezintă ca noutate 
absolută pentru piaţa României un 
CNC cu comandă numerică din Italia”, 
a declarat organizatorul expoziţiei. 
Tot mai răspândite în ultimii ani în 
industriile prelucrătoare ale lemnului, 
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Universul
casei tale
Timişoara, 19-22 mai 2016

Centrul Regional de Afaceri al 
Camerei de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură Timiş a găzduit, în perio-
ada 19-22 mai 2016, cea de-a 5-a 
ediţie a expoziţiei internaţionale 
specializată în construcţii, amenajări 
interioare şi exterioare, mobilier, 
instalaţii şi energie - Universul casei 
tale & Expo Mobila. Manifestarea 
a reunit producători, distribuitori, 
reprezentanţe ale unor companii 
internaţionale din România, dar şi din 
străinătate, care au întâmpinat, atât 
publicul larg cât şi cel profesionist, 
cu o gamă largă de produse, sisteme 
şi tehnologii de avangardă, în ceea 
ce priveşte construcţia, amenajarea 
şi mobilarea spaţiilor interioare şi 
exterioare. Dintre domeniile care au 
fost prezente în expoziţie, amintim: 
• Materiale şi echipamente pentru 
construcţii; • Ferestre din lemn masiv 
sau stratificat, jaluzele; • Porţi, gar-
duri, uşi de garaj; • Uşi de interior şi 
exterior din lemn, aluminiu şi PVC; • 
Structuri metalice şi mobilier pentru 
hale industriale; • Sisteme şi instalaţii 
de încălzire şi climatizare; • Instalaţii 
sanitare şi instalaţii electrice; • 
Mobilier pentru spaţii comerciale şi 
domestice, accesorii, decoraţiuni; • 
Amenajări peisagistice; • Mobilier de 
grădină şi spaţii publice.

maşinile cu comandă numerică au 
fost şi de această dată în centrul 
atenţiei vizitatorilor târgului.

De la expoziţie nu au lipsit nici 
firmele din Braşov, care se prezintă 
cu numeroase exponate extrem 
de interesante pentru specialişti 
şi admirate de ceilalţi vizitatori. 
“Avem o maşină care realizează 
vopsirea sau lăcuirea suprafeţelor 
din lemn. Cu mâna este imposibil să 
se obţină o acoperire perfectă, iar 
cu ajutorul acestei maşini procesul 
este nu numai unul extrem de rapid, 
dar şi mult mai omogen”, explică 
reprezentantul uneia dintre firmele 
braşovene care expun la Expowood 
2016

Târgul s-a bucurat de susţinerea 
mai multor instituţii publice şi 

educaţionale, asociaţii, patronate, 
clustere şi mari companii de renume 
internaţional. Susţinătorii principali 
au fost : ASFOR, FIL, FSEF, Clusterul 
Prowood, Clusterul Regiofa, 
Clusterul Mobilier Transilvan, 
ADR Centru, CCIBv şi Asociaţia 
Clusterelor din România Clustero.

Vizitatorii au fost în primul rând 
specialişti din domeniu, oameni de 
afaceri, exploatatori, proprietari de 
pădure, directori, ingineri, arhitecţi, 
etc. Expowood a fost asadar locul 
de întâlnire al breslei lemnarilor 
din România prilejul de întâlnire 
al oamenilor care doresc să fie la 
curent cu tendinţele şi noutăţile 
industriei de prelucrare a lemnului şi 
a exploatărilor forestiere.
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Forst Garten, Germania
• mangal (cerere) • 4 containere pe lună
Max Reichpietscs - Weg 11, D - 23968 Wismar
• an.kurtz@web.de

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

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

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

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

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

SDR Immobilier / Entreprise, Elveţia
• Case pe structură de lemn
• se negociază
5 Rue de Remparts, 1400 Yverdon-les-Bains,
Switzerland • sdrc@bluewin.ch

Camera de Comerţ şi Industrie Franceză
din România
• Ţăruşi de salcâm pentru cultura de viţă de vie
• Caiet de sarcini
Cristina Basarabescu • Tel.: 021.317.1284
cristina.basarabescu@ccifer.ro

Wood One Co. Ltd , Coreea
• Fag şi furnir de fag
• După primirea ofertei
Toegye-Dong 5, Togyegongdan I-gil,
Chuncheon-si, Gangwondo Koreea
ckfami@hanmail.net • Tel.: 822.557.6257

Wood Equipment Co. , Egipt
• Lemn de stejar, frasin, pin şi fag
• Transport containerizat
Merghem Industrial Zone, km. 26
Alexandria - Cairo, Desert Road st. nr. 1700
Alexandria • info@woodek.com
Tel. +203.470.0149, +203.470.0150

Camera de Comerţ Pieria , Grecia
• Peleţi
• Se negociază
Pieria, Grecia • Elias Chatzichristoulou
• domna_c@hotmail.com

World of Pallets Co. Ltd, Arabia Saudită
• Lemn de brad pentru paleţi şi ambalaje
• Se negociază
Jeddah, Arabia Saudită • Tel.: 00966.555.347.455
• ahmed.ridal@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

58 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro

Vând 8 ha pădure în jud. Galați, loc. Berești, zona tunel Talașmani, având 
drum de acces pentru exploatare. Întreaga suprafață este compactă, are în 

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

Preț 13.500 euro/ha, telefon de contact 0742147953






