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editorial

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR
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Adunarea
Generală anuală

ASFOR

Aspect de la lucrările
Adunării Generale

În ziua de19 aprilie 2017, delegaţii membrilor ASFOR aleşi în Adunările Generale de
sucursală s-au întrunit la Braşov (Sergiana Center, din Centrul Civic) la Adunarea
Generală ASFOR. Invitaţi la deschiderea Adunarii Generale ASFOR au fost domnul
Istrate Stetcu, secretar de stat, domnul Adrian Baban, preşedintele Consiliului de
administraţie al Romsilva, domnul Ciprian Pahonţu, director Romsilva, domnul Ioan
Seceleanu, din partea ASAS, domnul Dan Anghel, preşedinte al FSLIL, şi domnul
Dorel Fechete, din partea AAP.
Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 7
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Rezumat
Adunările Generale ale ASFOR se
desfăşoara conform prevederilor
statutare, o dată la patru ani pentru
alegeri generale şi anual pentru
analize şi bilanţ de etapă. În ziua
de 19 aprilie 2017, delegaţii aleşi
de sucursale s-au întrunit la Braşov
(Sergiana Center, din Centrul Civic),
în cadrul Adunării Generale anuale.
În conformitate cu cele stabilite
anterior, participarea membrilor s-a
hotarât să se facă prin reprezentare,
delegaţii desemnaţi fiind aleşi în
cadrul Adunărilor Generale de
sucursală.

ASFOR annual
General Assembly
Synopsis
The ASFOR General Meetings shall
be carried out according to the
statutory provisions, once every
four years for the general elections
and annually in case of analyses
and stage briefings. On 19th of
April, 2017, the elected delegates
of each ASFOR branch reunited at
Braşov (Sergiana Center, Braşov
Civic Centre) for the Annual
General assemblies branches.
In accordance with the matters
previously established, the members
participation took place through
representatives, all the designated
delegates being chosen during
General Assemblies branches.
Meridiane Forestiere
Editorial Staff

P

e ordinea de zi a adunării au
figurat următoarele:

• Prezentarea raportului de activitate
al Consiliului director şi al preşedintelui
ASFOR
pentru perioada aprilie 2016 - aprilie
2017 şi a programului de acţiuni pentru
perioada următoare;
• Aprobarea execuţiei bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 şi
a bilanţului
contabil la 31.12.2016, inclusiv a
raportului comisiei de cenzori cu
privire la activitatea financiar-contabilă
desfăşurată în anul 2016 şi aprobarea
descărcării de gestiune a organelor de
conducere;
• Prezentarea şi aprobarea proiectului
de buget de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2017;
• Diverse.
După cuvântul de deschidere al
domnului Nicolae Ţucunel, preşedintele
ASFOR, au luat cuvântul invitaţii, care, în
intervenţiile lor, au adus clarificat multe
dintre problemele ridicate de delegaţi,
chestiuni fie generale, fie specifice
sucursalei de unde provin:
Domnul Istrate Stetcu a prezentat
priorităţile şi stadiul proiectelor iniţiate
de către MAP.
Dintre acestea, prorogarea termenului
privind intrarea în vigoare a cadrului
legal privind sistemul care asigură
trasabilitatea materialelor lemnoase
(până la 21 octombrie 2017), aceasta
reprezentând termenul de intrare
în vigoare a normelor care stabilesc
trasabilitatea materialelor lemnoase
rezultate din exploatarea pădurilor
României (SUMAL).
Prorogarea termenului a fost necesară
întrucât este nevoie de timp suplimentar
pentru recepţia tuturor modulelor,
elaborarea şi aprobarea ordinului privind
testarea sistemului (SUMAL) şi încheierea
de convenţii cu administratorii de fond
forestier şi testarea efectivă a sistemului.
Reglementările referitoare la
provenienţa, circulaţia şi comercializarea
materialelor lemnoase, la regimul
spaţiilor de depozitare al acestora şi al
instalaţiilor de prelucrat lemn rotund
au fost stabilite prin HG 1004/2016, iar
termenul iniţial pentru intrarea lor în
vigoare a fost 21 aprilie 2017.
Domnul Ciprian Pahonţu a evidenţiat
colaborarea apropiată dintre agenţii
economici şi instituţia Romsilva,
rezumând şi un scurt program al
acesteia pe anul 2017, cu referire la
volumul de lemn deja exploatat şi
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diferenţa care urmează până la sfârşitul
anului să fie scoasă pe piaţă.
Reducerea volumului exploatat, ca
urmare a crizei licitaţiilor de masa
lemnoasă organizate de Romsilva în
primăvara anului 2016, dar şi măsurile
de control şi suprareglementarea
excesivă au condus la o criză gravă de
resursă în industria mobilei, la pierderea
comenzilor externe şi la o criză a
aprovizionării populaţiei cu lemn de foc.
Domnul Adrian Baban, în
intervenţia sa, şi-a exprimat aprecierea
în legătură cu suprareglementarea
care funcţionează cu efect negativ în
domeniu şi asupra vieţii economice în
general.
Domnul Ion Seceleanu consideră
utilă înfiinţarea în structura ASFOR a
unui nucleu cu preocupări de cercetare
şi inovare, care să suplinească absenţa
institutului de specialitate, recent
desfiinţat.
Domnul Dan Anghel a inventariat
actele normative care reglementează
situaţia forţei de muncă ocupată în
sector, cu referire la salariul minim pe
economie, contractul colectiv de muncă,
reaşezarea codurilor CAEN, protecţia
muncii şi altele.
Domnul Dorel Fechete a apreciat ca
fructuoasă colaborarea între cele două
asociaţii ( ASFOR şi AAP).
În urma prezentării şi a discuţiilor
purtate pe marginea materialelor
de pe ordinea de zi, s-a adoptat, în
unanimitate, o hotarâre, din ale cărei
prevederi se pot menţiona:
• aprobarea raportul de activitate al
Consiliului director şi al preşedintelui
ASFOR de la precedenta Adunare
Generală anuală şi până în prezent,
• bxecuţia bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2016 şi a Bilanţului
contabil la 31 decembrie 2016.
Principalele probleme care s-au
cristalizat, atât pe baza semnalelor de la
sucursale, cât şi din discuţiile propriuzise, ridicate în Adunarea Generală, pot fi
sistematizate astfel :

1.
Sectorul forestier este
suprareglementat. Se consideră că
nu este lipsit de interes ca strategia
dezvoltării sectorului forestier, care
urmează a fi elaborată, să prevadă cu
prioritate o simplificare a legislaţiei din

actualitate / in the news
domeniu, păstrând nivelul de exigenţă
faţă de ilegalităţi. Este fezabil, pentru
că multe prevederi se suprapun sau se
contrazic. Este nevoie de o perioadă de
stabilitate legislativă.

2.
Sunt necesare intervenţii hotărâte
în media, atât din partea autorităţii
naţionale care răspunde de silvicultură,
cât şi din partea organizaţiilor implicate
în activităţile domeniului forestier
- ASAS, ICAS, Progresul Silvic, RNP,
ASFOR etc. -, în explicarea termenilor de
“defrişare” şi “tăieri ilegale”, în explicarea
prevederilor amenajamentelor silvice,
a rolului şi importanţei exploatării
lemnului şi a combaterii manifestărilor
tendenţioase ale unor ONG-uri,
jignitoare şi denigratoare la adresa
administratorilor şi agenţilor economici
care îşi desfăşoară activitatea în acest
domeniu. Aceste ONG-uri privesc
unilateral lucrurile şi ar dori să vadă
chiar interzise exploatările forestiere. Să
ne întrebăm, însă: dacă nu se valorifică
resursa de masă lemnoasă, cum se pot
realiza fondurile necesare întreţinerii,
dezvoltării şi protejării pădurii, în
vederea satisfacerii cerinţelor de mediu?

3.
Mai buna accesibilizare a fondului
naţional forestier, prin întreţinerea
drumurilor forestiere, pe de o parte, şi
prin construirea de drumuri noi, pe de
altă parte, cu respectarea prevederilor
legale din Codul Silvic şi utilizarea
corespunzătoare a sumelor colectate
pentru acest scop.
Clarificarea situaţiei drumurilor
auto-forestiere din pădurile obştilor din
zona Moldovei, drumuri care nu au fost
preluate de obşti, pentru întreţinerea lor
neputând fi alocate fonduri.

4.
Reconsiderarea cât mai rapidă,
împreună cu RNP, a facturării cojii
lemnului de lucru. Coaja lemnului de
lucru trebuie încadrată la pierderi,
aşa cum se întamplă în toate situaţiile
similare.

5.
Autorizaţiile de mediu sunt percepute
în mod diferit de către agenţiile judetene
de mediu, iar termenele la acordare a
autorizaţiilor de mediu sunt exagerat de
lungi.
Autorizaţia de mediu a devenit
o “piatră de moară”, atât pentru

administrator, cât şi pentru agenţii
economici din exploatare.

6.
Organizatorii de licitatii (RNP sau
ocoale de regim) să accepte că preţul
real al masei lemnoase pe picior îl
reglează doar licitaţiile cu strigare (nu în
plic).

7.
Este necesară transparenţa crescută în
stabilirea preţului de pornire la licitaţii, în
special la ocoalele silvice de regim, dar şi
la RNP (cazul parchetelor proprii).

8.
La întocmirea APV, se acceptă, pentru
volum, o toleranţă de +/- 5%, atunci
să se accepte tolereanţa de +/- 5% şi
la rezultatul exploatarii (la reprimirea
parchetului), acum existând condiţia ca
fiecare parchet să se încheie exact pe
cantitatea “estimată” a APV.

9.
În parchetele puse în valoare situate
în arii protejate, acordul custodelui să-l
obţină ocolul silvic care emite autorizaţia
de exploatare.

10.
RNP şi AAP, împreună cu ASFOR,
să coopereze pentru realizarea unui
model cadru de caiet de sarcini, care
să cuprindă şi contractul cadru de
vânzare a masei lemnoase, având la bază
principiile respectului între parteneri, a
corectitudinii, a profesionalismului, în
scopul comun al asigurării dezvoltării
durabile a pădurilor.

11.
Pentru diminuarea efectelor crizei
lemnului de foc, se solicită reducerea
TVA la zero la vânzarea lemnului de foc
către persoane fizice.

populaţiei în activităţile de exploatare şi
industrializare a lemnului.
Din cuvântul multor vorbitori şi prin
răspunsurile punctuale la problemele
ridicate, se poate formula, ca idee
rezultantă a acestora, următoarele
preocupări şi temeri:
• Lipsa unui raport privind starea
pădurilor, cu evaluarea la zi a
fenomenului tăierilor ilegale, permite
punerea pe piaţă a unor cifre şi afirmaţii
eronate.
• Este, de asemenea, util să pornim
un program de comunicare, poate chiar
un program de educaţie prin şcoală.
Este nevoie ca ministerul să integreze/
armonizeze punctele divergente de
vedere primite, înainte de promovarea
proiectelor.
Dezbaterea s-a încheiat, practic,
concentrată pe problematica de
reglementare legislativă. Punctele de
vedere ale operatorilor din sectorul
de exploatare a lemnului au devenit
comune, existând o conştientizare
clară a necesităţii de restructurare, de
eficientizare a activităţii care să elibereze
resurse pentru deblocare şi bunul mers
al lucrurilor.
În partea finală a adunării, desfăşurată
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, perioadă
care a debutat, cum bine se ştie, printr-o
criză a preţurilor şi o suprareglementare.
Etapa grea parcursă a mobilizat şi unit
foarte mult sectorul forestier.
S-au mai discutat si aprobat unele
măsuri organizatorice legate de
programul de activitate al asociatiei.
Redacţia
Meridiane Forestiere

12.
Funcţionarea Consiliului Naţional al
Silviculturii să se facă în conformitate
cu prevederile Codului Silvic şi să
grupeze, în primul rând, organizaţiile
reprezentative în domeniu.
De asemenea, s-a exprimat opinia
cum că certificarea pădurilor şi a
lanţului custodic poate creşte nivelul
de încredere a beneficiarilor şi a

Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 9
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Pierderi
şi consumuri
tehnologice
în gospodărirea
şi valorificarea
lemnului
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Rezumat
Cantitatea maximă de lemn care trebuie
consumată pentru a putea obţine o unitate
de produs, în condiţiile tehnologice existente,
dar şi în fazele anterioare acestora (dacă
este vorba de un proces de aprovizionare), se
află în ecuaţie cu pierderile şi consumurile
tehnologice. În articol se analizează această
corelaţie, dar şi importanţa actuală generată
de contextul legislativ şi tehnico-economic nou
creat.

Technical losses and
consumption during
timber management and
exploitation
Synopsis
The maximum quantity of timber which must
be consumed in order to obtain a product
unity - according to the existing technological
conditions -, as well as the volume necessary
during the previous stages (if it is about a
supply process ), has been pending with the
technical losses and consumption. The article
analyses this correlation, as well as the actual
importance generated by the newly created
legal, economical and technological context.
Petru Boghean,
ASFOR Bucharest

Orice unitate economică trebuie
să funcţioneze, în activitatea
proprie, pe principii economice
bazate pe gospodărirea
mijloacelor materiale pe care le
are la dispozitie, gospodărirea
tuturor resurselor de care
dispune. Principalele motivaţiii
în această direcţie le constituie
atât existenţa concurenţei,
care, în condiţiile economiei de
piaţă, este neiertătoare, cât şi
caracterul epuizabil sau limitat
al multora dintre resursele de
materie primă. Indicatorii de
consum şi valorificare cu care
apreciem acest fenomen joacă
un rol important în asigurarea
folosirii economice şi judicioase
a resurselor materiale şi a celor
energetice.
Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 11
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Consumurile specifice şi pierderile
în ecuaţia costului
Costuri

I

ndiferent dacă procesul de producţie
de bază al exploatării lemnului se
consideră continuu sau nu, structura
lui cuprinde, ca specific al domeniului,
următoarele categorii de operaţii
tehnologice:

Costuri totale

• de transformare şi de prelucrare
primară specifice: doborârea, curăţirea
de crăci, secţionarea, despicarea, cojirea,
tocarea etc.;
• de deplasare sau transport
tehnologic: colectarea, încărcarea,
transportul propriu-zis (auto, pe căi
ferate, pe apă sau pe calea aerului),
descărcarea, deplasarea pe distanţe
scurte (transportul interior) etc.;
• de depozitare, control şi livrare:
stivuirea sau pachetizarea, sortarea,
măsurarea etc.
În cadrul operaţiilor de transformare a
lemnului, consumurile tehnologice care
se înregistrează pot fi grupate (Oprea,
1995) astfel: în tăieturi, în rupturi, în
supradimensiuni, în putregai etc.
Volumul iniţial de lemn de lucru
trebuie, evident, diminuat cu volumul
zonei cu putregai. În ceea ce priveşte
consumurile tehnologice datorate
deplasării lemnului, prin colectare sau
transport tehnologic, acestea depind de
specie, de distanţa pe care se deplasează
piesele din lemn, de pantă şi starea
traseului de colectare, de mijloacele
utilizate. Se concretizează prin lemn rupt
şi sfărâmat sau aşchiat, care fie că se
desprinde din piesele aflate în mişcare,
fie că se elimină prin retezarea capetelor
pieselor respective. Consumurile
tehnologice din această categorie au
valorile cele mai mici în cazul colectării
cu funicularele şi cu atelajele, valori
medii la colectarea cu tractoarele şi
valori ridicate pentru colectarea lemnului
prin corhănire.
Cerinţa tot mai mare de lemn în
perioada actuală, datorată multiplelor
utilizări ale lemnului, determină o
extindere a preocupărilor privind
atragerea în circuitul economic a cât
mai mult din biomasa arborilor şi
arboretelor şi valorificarea superioară a
acesteia. Datorită condiţiilor specifice de
desfăşurare a procesului de exploatare
a pădurilor, masa lemnoasă pusă în
valoare sub formă de sortimente de
lemn brut nu se transformă integral
în sortimentele respective, o anumită
parte regăsindu-se la sfârşitul procesului
de producţie în resturi şi pierderi de
exploatare. (vezi grafic).
Colectarea şi valorificarea materialelor
şi energiei recuperabile prezintă, în acest
context, un interes economic deosebit
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Ccp + Cr + CM

Costul total minim

Costurile
ce retehnologizare
şi modernizare

Cr + Cm

Costurile
consumurilor
specifice
şi pierderilor

Ccp

100%

de important. O asemenea acţiune
este în măsură să facă să crească în
mod semnificativ rentabilitatea unităţii
economice, de a obţine importante
venituri suplimentare.
Din punct de vedere teoretic şi practic,
se impune o clasificare a normelor de
consum. Această clasificare se poate
face după mai multe criterii:
După orizontul de aplicabilitate
Indicele de utilizare al materialului
lemnos Iu se calculează prin raportul
dintre cantitatea netă (Vn) de material
încorporat în produs şi cantitatea bruta
(Vb):

Iu=Vn / Vb [m3/m3]
Randamentul de folosire al
materialului lemnos (η) reprezintă
indicele de utilizare Iu in procente, adică:

η =Vn.100%
Randamentul la debitare (ηd)
reprezinta raportul dintre cantitatea
de material lemnos ce se găseşte în
semifabricate:

ηd= Vs / Vb . 100%
în care Vs reprezintă volumul
semifabricatelor, Vb - volumul brut.
Pierderile în procente se calculează,
dacă se cunosc Vn şi Vb, cu relaţia:

P = Vs - Vn . 100%
Consumul specific sau indicele de
consum (Csp) se calculează prin raportul
între volumul brut (Vb) al materialelor
prime şi volumul semifabricatelor
obţinute la debitare (Vs)

Csp = Vb / Vs [m³/m3]
În economia de piaţă, utilizarea
resurselor materiale şi energetice este,
însă, un proces integrat în mod organic
în activitatea de ansamblu a firmei,
acţiunea fiind definită cu ajutorul unui
sistem complex de indicatori, care se
corelează şi se intercondiţioneaza cu
indicatorii specifici care caracterizeaza
activitatea economică de ansamblu din
cadrul firmei.
Pentru ca toate acestea să se poată
realiza, este necesară o activitate
susţinută în legătură cu aceşti indicatori,
care se concretizează în:
• adaptarea constantă la noile realităţi
şi condiţii tehnice, tehnologice şi
organizatorice;
• să fie realizabili în condiţiile date şi
perioada stabilită;
• să reprezinte o bază de comparaţie
viabilă.
Una dintre principalele caracteristici
ale acestor indicatori este aceea că ei
cunosc un nivel antecalculat şi un nivel
postcalculat.

actualitate / in the news
Nivelul antecalculat (prestabilit)
funcţioneazp, după caz, ca limită minimă
sau maximă, cu obligativitatea de a fi
respectată.
Nivelul postcalculat are caracter
statistic şi va fi utilizat atunci când va
fi nevoie de analize comparative sau
pentru calcularea liniei de trend.
Norma tehnică de consum se
stabileşte în condiţiile optime de
organizare a activităţii de productie, a
utilizării corecte a maşinilor şi utilajelor
şi a respectării întocmai a prescripţiilor
de lucru, în condiţiile folosirii raţionale
a materiilor prime, materialelor,
combustibililor şi energiei.
Trebuie făcută diferenţa dintre “norma
tehnică de consum” şi “consumul
specific efectiv” (denumit, pe scurt,
“consum specific”).

Norma tehnică
de consum

este antecalculată şi are caracter
obligatoriu pentru operatori, ea fiind
fundamentată din punct de vedere
tehnic şi economic. Ea conţine cantitatea
maximă de materiale care trebuie
consumată pentru a putea obţine
o unitate de produs, în condiţiile
tehnologice existente pentru aplicare,
dar şi în fazele anterioare acestuia
(daca este vorba de un proces de
aprovizionare şi depozitare a materiei
prime, sau în situaţia în care materia
primă rezultă dintr-un proces tehnologic
anterior, dar din cadrul aceleiasi firme).

Consumul specific

este cantitatea medie din resursele
materiale şi energetice folosită în mod
efectiv în procesul de fabricaţie (sau
de construcţie, sau de executare a
serviciului) pentru obţinerea unei unităţi
de produs finit (de lucrare, de prestaţie).
Consumul specific trebuie sa fie mai
mic sau cel mult egal cu norma tehnica
de consum. Orice depăşire a acesteia
poate să însemne un consum excesiv,
neraţional, păgubitor pentru firmă,
situaţia impunând analize atente.
Normele tehnice de consum, aşa cum
au fost prezentate mai sus, servesc la
elaborarea planului si programelor de
aprovizionare, reprezentand principalul
element de fundamentare a necesarului
propriu-zis de materiale. De asemenea,
sunt utilizate la elaborarea planului
costurilor de producţie sau a costurilor
de deviz.
Nu se includ în normele de consum
cantităţile de materii prime şi materiale
consumate iraţional datorită rebuturilor
nejustificate, datorita nereglării utilajelor,
necalibrării utilajelor sau agregatelor,

sau a pregătirii necorespunzătoare a
lucrătorilor.

Norma de consum
tehnologic

reprezintă consumul maxim admis de
materii prime, materiale, combustibili,
energie, piese de schimb etc. pentru
executarea unei unităţi de produs,
de lucrare sau prestatie de serviciu,
în cadrul proceselor tehnologice de
prelucrare şi transformare folosite în
unitatea economică luată în discuţie.
Vom avea urmatoarele relaţii:

Nct = Cn + Mrpt
Nct = Cn + Mrt + Pt ,

de materiale care nu se regăseşte în
produsul finit, lucrarea sau prestaţia
luată în calcul, şi care nu mai poate fi
recuperată in vederea refolosirii. Între
activitatea de exploatare şi, ulterior, de
prelucrare primară a lemnului, aceste
pierderi îmbracă forme specifice, chiar
daca din punct de vedere chimic este
vorba de lemn.
Pierderile netehnologice exprimă
cantităţile maxime de materiale care pot
dispărea în afara proceselor tehnologice,
în limitele normale stabilite (spargeri,
evaporări, uscări, pulverizări etc.) şi
care nu mai pot fi recuperate. Totuşi, în
această categorie nu intră pierderile care
se produc prin neglijenţă, manipulări
necorespunzatoare, proastă gospodărire.

unde Nc = norma tehnică de
consum, Nct = norma tehnică de
consum tehnologic, Mrpnt = norma de
recuperare a materialelor refolosibile
şi de pierderi în fazele netehnologice,
Cn = norma de consum net sau
util, Mrpt = norma de recuperare a
materialelor refolosibile şi de pierderi
în fazele tehnologice, Mrt = norma de
recuperare a materialelor refolosibile în
fazele tehnologice, Mmt = norma de
recuperare a materialelor refolosibile în
fazele netehnologice, Pnt = norma de
pierderi netehnologice, Pt = norma de
pierderi tehnologice.

Elementele analizate sunt de
actualitate şi prin prisma obligaţiilor
ce revin operatorilor care introduc pe
piaţă lemn şi produse din lemn ( HG
1004/2016 ).
Îşi gaseste aplicabilitate directă la
verificarea parchetelor de exploatare,
laverificarea transporturilor de materiale
lemnoase, la verificarea datelor de
interes public referitoare la provenienţa
materialelor lemnoase recoltate/
transportate, la introducerea datelor
şi generarea de rapoarte privind
materialele lemnoase şi produsele
rezultate din prelucrarea acestora în /
pentru SUMAL.

După cum se poate observa,
între norma tehnică de consum de
aprovizionare şi norma de consum
tehnologic există diferenţă de continut.
Prima o include pe a doua.

Condiţia esenţială este, însă,
cunoaşterea şi interpretarea unitară a lor
de către toate instituţiile şi organismele
de reglementare, execuţie şi control.

Materiale recuperabile
şi pierderi în fazele
tehnologice

Petru Boghean,
ASFOR Bucureşti

exprimă cantitatea maximă de resturi
materiale şi de pierderi admisă de a se
înregistra în procesele de prelucrareconsum a resurselor materiale. Se
regăseşte în documentaţia de execuţie
pentru fiecare produs în parte, pe faze
de lucrări.
Aceste materiale se pot colecta pentru
a fi utilizate ca atare sau ca materii
prime, sau se pot valorifica prin vânzare
către terţi.

Norma de recuperare

include şi cantităţile de materiale
rezultate din produsele rebutate, în
limita maximă stabilită pentru acestea
în raport cu tehnologia de fabricaţie
folosită.

Pierderile tehnologice

exprimă cantitatea maximă admisă

Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 13

Rezumat
Articolul analizează, pe
categorii de activităţi
forestiere, realizările
anului anterior, iar pe
baza acestora se fac
previziuni cu privire la
tendinţele şi problemele
care pot apărea în 2017.

Forestry sector,
evolution and
tendencies for
2017
Synopsis
The article analyses
the previous year
accomplishments
according to categories
of forests activities. On
this basis, one could
create forecasts related
to the various tendencies
and problems that might
occur in 2017.
Source: Silva Belgica,
Jan-Feb, 2017,
adapted by Lavinia
Marcu
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Sectorul
forestier,
evoluţie
şi tendinţe
în 2017
Evoluţia sectorului forestier devine tot
mai imprevizibilă la nivel european
şi global. Incertitudinile politice şi
economice provoacă nelinişti în rândul
producătorilor de cherestea, iar 2017
este privit fie ca un an al revenirii, fie
ca unul extrem de dificil.
Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 15
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Producătorii
Preţurile cherestelei se uniformizează
în Europa, în ciuda faptului că
valorificarea materialelor lemnoase este
legată de pieţele locale. Proprietarii
forestieri îşi menţin o poziţie
confortabilă în sector, în timp ce valorile
lemnului rămân stabile. Stejarul se vinde
în continuare mai scump, deşi între
regiuni ale continentului s-a început o
estompare a diferenţelor valorice pentru
aceeaşi esenţă şi calitate a lemnului.
În landul german Bavaria, o licitaţie
importantă de foioase confirmă tendinţa
de mai sus. Lemnul din stejar s-a vândut
la un preţ mediu de 270 euro/mc la
drum, un tarif întâlnit mai degrabă în
Franţa până în prezent.
Tot în Germania, dar în partea de
nord, răşinoasele de calitate au stârnit

interesul cumpărătorilor din întreaga
ţară la o prezentare de 809 loturi (pentru
un total de 2.449 mc). Astfel, 98% dintre
loturi şi-au găsit clienţi disponibili.
Lemnul din zadă de 3,42 mc a fost
vândut la un preţ excepţional de 780
euro/mc!
În Belgia, vânzările din toamna lui
2016 au atins un bilanţ pozitiv. În cazul
cherestelei provenite din răşinoase,
tariful de vânzare a crescut în raport cu
anul 2015. Majoritatea cumpărătorilor
afirmă că au plătit cu 5 euro/mc în plus
faţă de sezonul precedent.
În statele vecine şi în Europa Centrală,
preţurile s-au menţinut stabile pentru
cheresteaua din răşinoase. Proprietarii
germani au acceptat scăderi ale tarifelor
pentru lemnul de calitate inferioară,
precum cel de tocătură sau paleţii din
lemn.
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Lemnul gros de molid (circumferinţa
de peste 210 cm la 1,5 m) începe să
apară tot mai frecvent în cadrul loturilor
de vânzare. Acest tip de lemn este
mai greu de comercializat în perioada
actuală din cauza diametrului mult prea
mare pentru instalaţiile de debitare
specifice continentului european în
general. În Germania, ministerul de
resort acceptă pentru acest lemn gros
o diminuare semnificativă a cotei, care
merge până la 15 euro/mc. În Belgia,
una din ultimele unităţi specializate în
prelucrarea acestui material şi-a încetat
activitatea în 2016.
În prezent, lemnul gros (circumferinţa
de cel puţin 180 cm la 1,5 m) reprezintă
o parte importantă a lemnului pe picior
provenit din pădurile de răşinoase
situate în vestul Europei. 56% din
acest lemn este recoltat din munţii

actualitate / in the news
la 80 euro/mc pentru cherestea, de 180
cm şi peste. Din păcate, acest sortiment
lemnos nu şi-a găsit o utilizare rentabilă
din cauza unei pieţe slabe pentru lemnul
energetic.
În restul Europei, proprietarii
beneficiază constant de o progresie
a preţurilor pentru păduri. Tendinţa
aceasta este una de natură structurală şi
mai puţin legată de valoarea propriu-zisă
a lemnului decât cu 20 de ani în urmă,
întrucât valoarea pădurii evoluează în
mod invers. Tarifele pentru o suprafaţă
de pădure s-au dublat în 10 ani, trecând
de la 2500 euro/ha la peste 5000 euro/
ha în regiunile favorizate natural.
Fenomenul prezentat este valabil şi în
situaţia statelor din partea centrală şi
occidentală a Europei.
Certificarea forestieră a fost repusă în
cauză, reprezentând modalitatea cea mai
eficace de garantare a originii lemnului.
Totuşi, sistemul necesită simplificări
pentru o eficienţă maximă, iar regulile
şi modul de administrare nu trebuie
modificate în permanenţă. În Olanda,
spre exemplu, proprietarii preferă
să renunţe la sistemul de certificare
FSC. Decizia are consecinţe negative
asupra întregului sector forestier.
Competiţia dintre certificările FSC şi
PEFC nu conduce decât la neînţelegeri,
birocratizări excesive şi rezultate
nefavorabile pe plan economic.

Exploatările
forestiere
Pădurea Neagră şi din pădurile de molid
elveţiene. Modalităţile de prelucrare
au fost deja adaptate, întrucât există
unităţi de debitare a lemnului care
permit introducerea unui tip de lemn
de până la 65 cm în diametru (200
cm circumferinţă). Cu toate acestea,
deşi sunt disponibile mijloace tehnice
adecvate resursei lemnoase, este necesar
ca acest tip de lemn să nu crească prea
mult în diametru în anii următori.
În Franţa, lemnul de stejar a rămas
esenţa primordială, borna sectorului
forestier local, întrucât cererea este
susţinută pentru toate tipurile de
utilizare. Preţurile variază între 100
euro şi 450 euro/mc pe picior pentru
lemnul de 180 cm şi peste. Celelalte
sortimente de foioase se vând în mod
egal, însă valorificarea lor progresează
mult mai lent. Fagul nu iese dintr-o
gamă a preţurilor situată de la 50 euro

Comerţul cu cherestea din răşinoase
şi-a reluat cursul la nivel global,
schimburile depăşind din nou 800
milioane mc în 2016. Statisticile nu sunt
încă definitive, deşi tendinţa pozitivă a
devenit o evidenţă tot mai accentuată.
China rămâne principalul motor,
aducând contribuţii de peste 40% din
schimburile totale. În cinci ani, cantităţi
duble de cherestea sosite din Europa au
ajuns în porturile chineze.
China a bătut un nou record al
importurilor de lemn în anul 2016:
importul de buşteni a crescut de la 20
milioane mc în 2006, la 34 milioane
mc în 2016, în timp ce importurile de
cherestea au evoluat de la 2 milioane
mc, la 21 milioane mc, în 10 ani.
Exporturile de buşteni devin, astfel,
activitatea principală a anumitor firme
de exploatare forestieră. Aplicarea
unor bariere comerciale nu a avut un
impact semnificativ asupra acestora.

În Franţa, cooperativele şi sindicatele
de proprietari susţin în cele mai
multe cazuri firmele exportatoare în
demersurile acestora de ridicare sau
evitare a noilor bariere comerciale.
Autorităţile guvernamentale franceze
nu precupeţesc niciun efort în analiza,
acceptarea sau respingerea dosarelor în
materie.
În Europa de Est, restricţiile de
exploatare din pădure cântăresc tot mai
greu asupra rentabilităţii şi fiabilităţii
întreprinderilor. În Olanda şi în regiunea
Flandrei, interdicţiile de exploatare iau
proporţii tot mai mari, întrucât această
perioadă a fost iniţial stabilită între 1
aprilie şi 30 iunie.
În foarte multe cazuri, firmele
exploatatoare din industria lemnului
exercită şi lucrări forestiere în
calitate de antreprenori. De aceea,
complexitatea mijloacelor materiale
solicitate de aceste activităţi contribuie
la reducerea numărului de intermediari
din companiile cele mai performante.
Printre alte constrângeri, gestionarii
forestieri cer din ce în ce mai mult o
protecţie a solurilor prin reducerea
importantă a procesului de tasare în
cursul activitatii de colectare a lemnului
şi de minimizare a prejudiciilor rezultate.
Cu toate acestea, investiţiile sunt destul
de costisitoare, rezervate doar fabricilor
celor mai dinamice din sector. În
Germania, antreprenorii sunt atestaţi şi
primesc referinţe, iar angajaţii au nevoie
de diplome în domeniu. Persoanele
care au misiunea de a tăia arborii într-o
pădure sunt şi ele obligate să prezinte
un atestat recunoscut de către statul
german.

Fabricile
de cherestea
Bilanţurile generale nu au fost încă
publicate, însă fabricile specializate
pe prelucrarea lemnului de răşinoase
au avut un an 2016 cu adevărat dificil.
Astfel, anul trecut a fost caracterizat de o
absenţă a comenzilor pentru cherestea,
de aprovizionări complicate cu lemn în
sezonul de primăvară şi de preţuri de
cumpărare mult mai mari în toamnă.
Începutul de an a adus zile mai aspre
sub raport al temperaturilor, precum
şi ninsori ce au paralizat pe moment
producţia în Europa Centrală. Această
tendinţă a produs o creştere a preţurilor
la vânzare în cazul cherestelei pe tot
parcursul perioadei de primăvară.
Fabricile de cherestea din Peninsula
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Scandinavă continuă dezvoltarea
exporturilor către China. Suedezii au
vândut mai mult de 750.000 mc de
cherestea către piaţa chineză în 2016,
adică o creştere de 46% faţă de anul
2015. Pentru a putea urma axa Chinei,
producătorii suedezi sunt nevoiţi să îşi
păstreze competitivitatea în raport cu
Rusia, care produce în continuare mai
mult şi mai calitativ. Grupul Södra a
investit 22 milioane de euro în trei centre
de prelucrare a cherestelei. Investiţia are
rolul de a reda rentabilitatea unităţilor
de producţie.
Grupul Mercer, cel mai important
producător de pastă de hârtie din
Europa de Vest (localitatea Stendal,
landul german Saxonia), a anunţa
preluarea fabricii Klausner Holz
Thüringen din nord-estul Germaniei.
Aceasta din urmă are o capacitate
anuală de 2,2 milioane mc, având şi o
centrală de cogenerare cu o putere de
13 MW. Tranzacţia a presupus o sumă de
55,1 milioane dolari americani.
Regruparea sectorului forestier şi-a
urmat cursul. Astfel, 20 dintre cele
mai importante grupuri europene
reprezintă 41% din producţia europeană
de cherestea (33,5 milioane de mc
din cele 81 milioane de mc). Acest
fenomen implică o diminuare continuă
a numărului de fabrici din sector.
Suprafeţe împădurite mari rămân,
aşadar, fără niciun centru local de
prelucrare. În Franţa, regiunea Auvergne
este un model în acest sens. Rezervele
de lemn sunt prezentate eficient, dar
marile concerne de profil nu şi-au
implementat afacerile până în prezent. În
Belgia, cele două grupuri mari, Fruytier
şi IBV, îşi păstrează rolul în peisajul
european forestier, menţinându-se în
top 50.

Panouri
Anul 2016 s-a derulat fără obstacole
mari pentru producătorii de MDF.
Aprovizionările cu lemn, preţul lamelelor
şi vânzările de peleţi au fost favorabile
în toată această perioadă. Consumul
şi producţia de panouri din fibră (în
principal MDF/HDF) au crescut în
ultimii ani, în medie, cu circa 6% pe an.
Societatea Spanolux/Unilin, cu sediul
central la Vielsalm, propune produse
inovative graţie unităţii de Digital
Printing din dotare (imprimantă digitală).
Celelalte tipuri de panouri, mai
ales din particule şi OSB, nu urmează
aceeaşi evoluţie pozitivă. Consumul şi
nivelul producţiei rămân stabile, deşi

într-o uşoară scădere. Panourile din
particule trebuie să răspundă cererii de
preţuri mai mici, în timp ce materialele
din OSB sunt concurate de piaţa esteuropeană, care produce în mod fiabil
la preţuri competitive. Totuşi, revenirea
aşteptată în 2017 pe piaţa europeană a
construcţiilor din anumite ţări, precum
Franţa, ar putea favoriza sectorul
menţionat. În SUA, preţul OSB a început
să crească la începutul anului. Uzinele
europene speră să vadă capătul tunelului
cât mai rapid posibil în privinţa tarifelor
la panourile din OSB şi din particule.

Fabricile
de celuloză
Anul s-a încheiat la fel cum a început
în sectorul pastei de hârtie. Mai precis,
fabricile nu rulează la capacitate maximă.
În ciuda acestui lucru, două ramuri fac
excepţie: hârtia igienică şi cea de tip
kraft.
În Finlanda, grupul Metsä îşi va
inaugura noua fabrică denumită
Bioproduct Mill, concepută integral în
parametri ecologici maximi (eficienţă
energetică, respect faţă de mediu,
producţie de energie verde). Costurile
s-au ridicat la 1,2 miliarde euro,
reprezentând în fapt cea mai importantă
investiţie de acest gen din ţară, al cărei
impact asupra economiei va fi extrem
de semnificativ. Fabrica va produce
1,3 milioane de tone pastă de hârtie
(800.000 tone de răşinoase şi 500.000
tone de foioase). Peste 6.000 de oameni
vor primi, astfel, locuri de muncă, iar
cererea de lemn anuală se estimează a
atinge 65 milioane mc.
Producătorii de pastă din zona
euro profită de deprecierea monedei
europene pentru a-şi îmbunătăţi marja
printr-un tarif stabil în ultimele luni. Cu
toate acestea, punerea în funcţiune a
celei mai mari unităţi de pastă de hârtie
din lume, aflată în Indonezia, va avea
un impact considerabil asupra pieţei în
săptmânile viitoare. Uzina în cauză ar
urma să producă 2,8 milioane tone de
pastă de hârtie prin intermediul celor
2 linii de producţie, necesitând peste
10 milioane tone de lemn (provenit din
eucalipt) pe an!

Lemnul energetic

de cherestea lucrează la capacitate
minimă, în timp ce cantităţile disponibile
de rumeguş se menţin scăzute.
Aprovizionarea stocurilor de rumeguş
este, în consecinţă, destul de dificilă,
iar procentul de creştere a preţului de
achiziţionare a urcat de la 10% la 15%
cu câteva săptămâni în urmă. O cauză a
acestui fenomen negativ a fost şi vremea
rece din perioada de iarnă.
Piaţa germană rămâne de referinţă
în Europa pentru peleţi şi energie
regenerabilă. Temperaturile scăzute din
luna ianuarie lasă să se întrevadă o nouă
creştere a producţiei de peleţi în 2017,
în timp ce aprovizionarea cu răşinoase
întâmpină probleme. Prin urmare,
producătorii se îndreaptă tot mai mult
către foioase. Noile referinţe de calitate
EN Plus au un rol tot mai mare. Preţul
peleţilor a crescut în ultima perioadă,
urmând tendinţa preţului la energie.
Pentru a răspunde cererilor, fabricanţii
de peleţi cumpără plachete forestiere şi
buşteni pentru a compensa astfel lipsa
volumului suficient de rumeguş.
Preţul peleţilor devine, în mod logic,
tot mai ridicat, în timp ce oscilaţiile
stocurilor existente riscă să perturbe
piaţa actuală pe plan european. În faţa
stagnării vânzărilor de lemn energetic
şi a efectelor negative asupra mediului
(mai ales în cazul particulelor fine emise
în atmosferă), unele regiuni europene
depun eforturi şi adoptă noi iniţiative
pentru a-şi adapta sistemele de încălzire.
În landul Renania-Palatinat, situat în sudvestul Germaniei, se acordă prime între
300 euro şi 800 euro pentru investiţii
în sobele cu încălzire pe bază de lemn.
Un studiu regional a arătat că 40% din
sobele pe bază de lemn au o vechime de
peste 20 de ani.
Piaţa biomasei este suprasaturată, de
aceea, foarte puţine instalaţii specifice
au fost puse în funcţiune în ultimii ani.
Rentabilitatea acestora a devenit o
problemă dificilă, în ciuda subvenţiilor
acordate. În 10 ani, nivelul biomasei a
avansat de la 1% la doar 1,5% (!) din
totalul producţiei europene de energie.
Energia eoliană a urcat de la 6% la
16,7%, iar cea solară de la 0,3% la 11%.
Sursa: Silva Belgica,
ianuarie-februarie, 2017
prelucrare: Lavinia Marcu

Producătorii de peleţi din Europa
fac faţă cu greu cererii crescute, în
lipsa stocurilor din lemn. Fabricile
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Ilforest
SRL

Aspect de lucru cu utilizarea
funicularului la colectarea lemnului
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Societatea Ilforest SRL a fost înfiinţată
în anul 1999, avand ca obiect de
activitate exploatarea şi prelucrarea
primară a lemnului, precum şi
comercializarea produselor rezultate.
Firma a fost înfiinţată in ideea continuării
tradiţiei privind utilizarea funicularelor la
scosul şi apropiatul materialului lemnos
în zona Valea Doftanei.
Sectorul de exploatare Valea Doftanei,
aparţinand de IFET Ploieşti, unde am
lucrat ca şef de sector în perioada
1984-1994, exploata anual un volum
de 80-90 de mii de mc, având, în 1989,
21 de echipe de funicular (se folosea
funicularul FP2) .
La început, firma a avut 14 angajaţi,
iar ca utilaje, două tractoare şi două
funiculare FP2. În anul 2011, s-a reuşit
achiziţia unui echipament Wyssen, care
conferă două mari avantaje: grupul
motor acţionat hidrostatic permite
o operare facilă, iar căruciorul de 3
t, actionat şi el hidraulic, prezintă
siguranţă, având o constucţie foarte
solidă, cu elementele mobile dispuse şi
protejate în interior.
Volumul exploatat anual a fost, iniţial,
în jur de 10.000-15 000 mc, lemnul de
lucru, în general fag-buştean gater fiind
livrat fabricilor de profil din zonă, lemnul
de foc şi cel mărunt provenit din lucrările
de curaţare a parchetelor fiind vândut
către populaţie, iar o altă parte, până în
anul 2010 (circa 200 t anual), transformat
în mangal.
Prin intermediul ASFOR, am participat,
cu ENFE, la un program finanţat de UE,
având ca temă “Economie şi sănătate
în exploatări forestiere”, împreuna cu
alte zece ţări. Una dintre cele şase
întâlniri de lucru din cadrul programului,
desfăşurat pe o perioadă de doi ani,
a avut loc în Romania, în zona Valea
Doftanei, unde îmi desfăşor activitatea
şi unde s-a remarcat şi apreciat folosirea
funicularelor ca utilaje “ecologice”. Au
fost apreciate, de asemenea, alături
de profesionalismul lucrătorilor, şi
Activitate
de româneşti.
încărcare
ospitalitatea
şi tradiţiile
şi transport
al lemnului
Rezultatele
programului
mai sus
la Susaipe
Servcom
amintit au fost difuzate,
diferite
canale, în toate ţările UE.

În prezent, firmele care folosesc ca
utilaj de bază funicularul pentru scosul
şi apropiatul materialului lemnos se
confruntă cu noi probleme, printre care:
• preţuri mari ale masei lemnoase pe
picior, care nu mai ţin cont de distanţa
de scos apropiat • valoarea mare de
achiziţie a utilajului, un echipament nou
ce include motor, cărucior, cablu etc.
costă peste 250.000 euro, valoare ce
poate fi greu amortizată;
• la licitaţii sunt partizi cu volume mici,
iar montarea unei linii, se ştie, devine
rentabilă pentru volume mai mari de
800-1.000 mc;
• lipsa personalului calificat, în ţară
neexistând şcoli sau centre de calificare
a operatorilor pentru funicular;
• pericol mare de producere a
accidentelor de muncă, în condiţiile în
care folosirea funicularului se impune
(relief cu pante mari).
În ultimii ani, din cauza unor probleme
privind cantitatea şi calitatea masei
lemnoase contractate cu ocoalele
silvice aparţinând Romsilva, firma s-a

reorientat, lucrând cu ocoalele private
sau făcând lucrări în prestaţie cu
funicularul la proprietarii particulari de
păduri.
Sperăm ca reglementările ce
urmează a fi elaborate să includă
şi unele prevederi speciale care să
contracareze riscurile şi costurile mari
în folosirea funicularelor, dar care
aduc beneficii majore arboretelor prin
protejarea solului, protecţia seminţişului
şi favorizarea regenerărilor naturale
(exemple în Austria, Elveţia etc.).
ing. Ion IIioiu

Ion Ilioiu, patronul Ilforest,
este şi membru în Consiliul
Director al ASFOR
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Rezumat
Mecanismele intrate în
joc în ciclul carbonului
sunt adeseori puţin
explicate şi greşit
înţelese. În ceea ce
priveşte atenuarea
schimbărilor climatice,
întreaga problemă este
dată de cunoaşterea
bilanţului carbonului
din pădure, anume dacă
diferenţa între fluxurile
care intră şi cele care ies
este pozitivă. Articolul
aduce, în acest sens,
clarificări suplimentare.

Forests,
energetic wood
and the carbon
dioxide
Synopsis
The mechanisms
at stake during the
carbon cycle are barely
explained and often
misunderstood by people.
Regarding the climate
change mitigation, the
problem resides in a
thorough knowledge of
carbon balance in forest
ecosystems, namely if
the difference between
the streams that enter
and those that come out
remains positive. This
article provides us with
further clarifications on
this matter.
Source:
Silva Belgica , No. 2/2017
adapted by
Lavinia Marcu
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lemnul energetic
xidul de carbon
Pădurile, produsele din lemn şi lemnul destinat încălzirii sunt
elementele enumerate frecvent printre pârghiile cele mai
importante ale luptei împotriva încălzirii climatice. Cu toate acestea,
mecanismele intrate în joc în ciclul carbonului sunt adeseori puţin
explicate şi greşit înţelese. Efectul de seră, rezervoarele de carbon,
substituţia, neutralitatea carbonului şi emisiile fosile... toate acestea
reprezintă termeni care trebuie amintiţi sau explicaţi după caz.
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Dioxidul de carbon,
principalul responsabil
pentru haosul climatic
actual
Dioxidul de carbon - CO2 - este un
gaz emis după procesul de combustie
sau prin decarbonatarea rocilor
calcaroase, respectiv prin respiraţia
fiinţelor vii. Acest gaz, prezent în
stare naturală în atmosferă într-o
cantitate mică (0,039% în volum) face
parte din categoria numită “gaze de
seră”. Acestea posedă particularitatea
absorbirii unei părţi din razele infraroşii
emise de planeta noastră ca urmare a
expunerii în faţa razelor solare. Blocând
o parte a emisiei de infraroşii a Terrei
către spaţiu, gazul de seră permite
reîncălzirea climatică, aşa-numitul efect
de seră. Fenomenul, complet natural,
are avantajul de a menţine temperatura
globală medie de la suprafaţa terestră la
15°C, în loc de -18°C, în lipsa efectului
antemenţionat.
Totuşi, ca urmare a activităţilor
umane intense din ultimele decenii,
cum ar fi arderea combustibililor fosili
în transporturi, încălzirea şi dezvoltarea
industriei, concentraţia de CO2 din
atmosferă a crescut semnificativ, +80%
între 1970 şi 2004!. Această creştere
conduce la intensificarea efectului de
seră şi la o încălzire climatică la nivel
global. Iată de ce prevenirea emisiilor
de gaze cu efect de seră şi diminuarea
cantităţilor de carbon din atmosfera
terestră reprezintă cheia atenuării
efectelor climatice actuale.

Rolul pădurii
în ciclul carbonului
La scara întregii planete, carbonul
este prezent sub diferite forme în crusta
terestră, deci şi în combustibilii fosili
conţinuţi aici, precum gazul, cărbunele
şi petrolul. Totodată, acest element se
găseşte şi în oceane, atmosferă şi în
biomasa terestră.
Pădurile lumii reprezintă un
important rezervor de carbon, constituit
aproximativ din două jumătăţi: biomasa
forestieră şi carbonul existent în sol. Un
astfel de rezervor este estimat în prezent
la 1.120 GtC (gigatone de carbon).
Stocul de carbon forestier, contrar celui
de carbon fosil, se poate reconstitui
plecând de la carbonul atmosferic (prin
fotosinteză) şi pe o scară de timp foarte
scurtă, plecând de la câteva luni şi
ajungând la sute de ani.

Tc

CO O2 NO2
CO2
SO2
Tg

Q1
Q3
Cp
Q2
CO2 este un gaz emis,
de regulă, după procesul de combustie
În plus, omul poate exercita o
influenţă directă asupra vitezei de
reconstituire a stocului forestier, prin
intermediul silviculturii, ceea ce nu este
valabil în cazul stocurilor de natură
fosilă, legate de procesele geologice.
Se înţelege, astfel, importanţa rolului
pădurilor în diminuarea concentraţiei
de CO2 din atmosferă şi în atenuarea
schimbărilor climatice.

Pădurea: pompă
şi rezervor de carbon
Procesul de fotosinteză, care
efectuează fluxul carbonului din
atmosferă către pădure, este unul
fotochimic, acţionând precum o “pompă
de carbon”. În sens invers, pădurea
emite CO2 prin respiraţia arborilor, prin
descompunerea lemnului mort (vârsta
înaintată, furtuni, maladii, acţiunea
rozătoarelor) şi a deşeurilor, ori după
incendii majore.
Adeseori, întâlnim următorul calcul:
un metru cub lemn stochează în jur de
1 tonă de dioxid de carbon. În realitate,
numai elementul carbon este stocat în
lemn, întrucât oxigenul este eliberat în
atmosferă prin procesul de fotosinteză.
Tona de CO2 captată nu reprezintă, deci,
mai mult de 275 kg de carbon stocat în
lemn, o tonă de CO2 fiind compusă din
275 kg de carbon şi 725 kg de dioxigen:
O2.
În ceea ce priveşte atenuarea
schimbărilor climatice, întreaga
problemă este dată de cunoaşterea
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bilanţului carbonului din pădure, anume
dacă diferenţa între fluxurile care intră
şi cele care ies este pozitivă. În acest
caz, ecosistemul forestier se comportă
precum un “rezervor de carbon”: stocul
de carbon creşte mai rapid, astfel încât
nu se epuizează. Situaţia aceasta este
valabilă pentru toate pădurile aflate în
creştere biologică, iar stocul de carbon
se măreşte continuu (conform FAO,
pădurile europene şi nord-americane
sunt în dezvoltare netă din 1990
încoace, fie în suprafaţă, fie în volum).
Cu toate acestea, după ce pădurile
ating o anumită vârstă, creşterea
arborilor se încetineşte, iar stocajul de
carbon are aceeaşi tendinţă, în timp
ce procesele emiţătoare de carbon se
amplifică. Pădurile ajung la un nivel
de echilibru (punct culminant) în care
bilanţul carbonului tinde să fie neutru.
Stocurile de carbon nu mai cresc deloc,
ajungându-se la saturaţie.

Cele patru pârghii
ale lemnului
în atenuarea
schimbărilor climatice
Sechestrarea
carbonului în pădure
O soluţie pentru limitarea cantităţii
de carbon atmosferic ar fi extinderea
suprafeţelor forestiere prin adoptarea
unei silviculturi ce maximizează capitalul
pe picior. Odată constituit, stocul
de carbon este supus unei serii de
ameninţări tot mai prezente în cadrul
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schimbărilor climatice: furtuni, secetă,
boli parazitare, acţiunea rozătoarelor,
incendii. Toate aceste perturbări au drept
consecinţă relansarea carbonului în
atmosferă şi pierderea netă a beneficiilor
legate de procesul de sechestrare.
Efectul de rezervor obţinut prin simpla
extindere forestieră naturală, care îşi are
limitele ei evidente, comportă şi anumite
riscuri pe termen lung.
Cu toate acestea, gestiunea forestieră
ce favorizează cheresteaua reconstituie
suprafeţele exploatate şi limitează
expunerea la riscuri prin practici silvice
adecvate, menţinând pădurile într-o
stare de creştere continuă. Modul de
gestionare a pădurilor exportă o parte a
lemnului produs, conservând în acelaşi
timp un stoc de carbon forestier în loc.
Este asigurată astfel funcţia de rezervor
permanent a pădurii şi de pompare a
carbonului.

Sechestrarea
carbonului în produsele
lemnoase
Produsele din lemn (hârtie, panouri,
şarpante şi construcţii, mobilă, ambalaje
etc.) contribuie ele însele la stocarea
carbonului. Recoltarea lemnului
cu scopul producerii de materiale
presupune un transfer al stocului de
carbon forestier către stocul de produse
lemnoase. Se subînţelege, deci, că
favorizarea utilizării produselor pe bază
de lemn şi prelungirea duratei lor de
viaţă, mai ales graţie reciclării, permite
creşterea sechestrării de carbon.
Cu toate acestea, la fel ca în cazul
procesului de sechestrare din pădure,
stocul carbonului din produsele
lemnoase sfârşeşte prin a-şi atinge
limita, în timp ce producţia de noi
materiale din lemn compensează doar
degradarea produselor ajunse la capătul
ciclului lor de existenţă (descompunere,
combustie).

Substituţia
produselor energofage
sau pe bază de resurse
non-regenerabile
În afara de stocarea carbonului,
utilizarea lemnului ca material ajută la
evitarea emisiilor de CO2 relaţionate cu
utilizarea materialelor energofage de la
nivelul producţiei, prelucrării şi finisării
acestora: aluminiu, PVC, beton, oţel.
În plus, contrar lemnului, producţia lor
depinde de resurse non-regenerabile.

utilizării lemnului se cumulează în timp.
Pentru a găsi acest punct optim
trebuie ţinut cont de faptul că, spre
deosebire de efectul de sechestrare care
atinge mereu o anumită limită, efectul
de substituţie nu este limitat şi nu atinge
un plafon anume.

În medie, realizarea materialelor
precum grinzi, cadre, pereţi etansi,
căptuşiri ş.a. din lemn în defavoarea
celor construite din materiale
energofage permite evitarea emisiei de
1 până la 1,5 tone de CO2 pe mc lemn
conţinut în produsul finit. Este vorba aici
de substituţia “materie”.

În plus, efectul de substituţie este
definitiv şi ireversibil. CO2 fosil non-emis
de către o utilizare specifică nu poate fi
re-emis mai târziu, contrar carbonului
sechestrat, ce poate fi la un moment
dat re-eliberat în atmosferă (incendii,
descompunere ş.a.).

Această cifră poate varia în funcţie
de durata de viaţă a produselor, de
modul de producţie, dar şi de tipurile de
producere a materialelor substituite.

Substituţia
combustibililor fosili

În fine, efectul de substituţie este
cumulativ: substituţa “materie” se
adaugă la cea energetică atunci când
produsul lemnos ajuns la capătul
duratei sale de viaţă este utilizat drept
combustibil. Această cumulare nu este
totuşi posibilă decât dacă valorificarea
resurselor se realizează respectând un
lanţ al utilizării în cascadă ce privilegiază
folosirea de lungă durată a lemnului
prin maximizarea ciclurilor de reciclare
şi valorificarea în energie a deşeurilor,
co-produselor sau produselor aflate la
finalul duratei de viaţă.

Utilizarea combustibililor fosili
eliberează în atmosferă CO2 provenind
dintr-un stoc de carbon care va avea
nevoie de milioane de ani pentru a se
reconstitui. Acest dioxid de carbon se
concentrează în atmosferă şi creşte
efectul de seră. În schimb, dioxidul
de carbon emis în timpul combustiei
lemnului, care este egal cantităţii de CO2
captat în cursul creşterii unui arbore, va
fi din nou captat foarte rapid de către
pădurile menţinute în creştere. Astfel,
staţionarea sa în atmosferă variază de la
0 la câteva zeci de ani, în funcţie de tipul
de silvicultură practicată şi de esenţele
lemnoase utilizate. Se consideră, deci,
că emisiile de CO2 legate de combustia
lemnului sunt neutre din punct de
vedere al bilanţului CO2 din atmosferă,
pe o scară de timp relativ scurtă.
Utilizarea lemnului drept combustibil
va preveni emisia de dioxid de carbon
fosil în atmosferă. Acesta este fenomenul
de substituţie energetică. Acest efect
variază între 0,3 şi 0,4 tone de emisii
CO2 evitate pe metru cub de lemn
utilizat pentru energie. Cifra în cauză
diferă şi ea în funcţie de eficienţa relaţiei
lemn-energie şi de tipul combustibilului
substituit. Este interesant de remarcat şi
faptul că dacă acest lemn nu ar fi utilizat,
descompunerea sa naturală ar emite şi
ea dioxid de carbon, însă fără beneficiul
extragerii de energie regenerabilă.

Emisiile evitate datorită utilizării
lemnului pot fi mult mai importante
pe termen lung decât sechestrarea
carbonului în pădure. Acel punct optim
este realizat în funcţie de tipul de
silvicultură practicat, de speciile utilizate
şi de performanţa sectorului forestier în
general.
O silvicultură dinamică, favorizând,
spre exemplu, producerea unei
cherestele de calitate va maximiza
stocurile de carbon din pădure şi din
produsele lemnoase şi valorifica materia
primă ce generează o cantitate de
deşeuri şi co-produse în etapele silvice
sau de prelucrare, produse care pot fi
transformate în energie.
Sursa: Silva Belgica, Nr. 2/2017
prelucrare: Lavinia Marcu

Sechestrare
sau substituire
Este necesară găsirea unei soluţii juste
de compromis între cele două procese:
sechestrarea maximală (suprafeţe de
pământ exclusiv dedicate pădurii şi
maximizarea volumului de lemn pe
picior) şi substituţia maximală (producţia
intensivă de lemn-energie şi material
lemnos).
Fiecare tonă de CO2 fosil evitat graţie
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Observaţii
si opinii critice
referitoare la
HG 1004/2016

Măsurarea lemnului
prin cubaj tehnic
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De fiecare dată când apare o
legislaţie nouă, în ideea de a o
îmbunătăţi pe cea existentă, apar,
inerent, unele greşeli, greşeli
care conduc la contrazicerea
unor articole din text sau, uneori,
chiar la posibilitatea interpretării
eronate a unor noţiuni tehnice
din legislaţia în vigoare sau
literatura de specialitate.

Astfel, art.14 din HG 1004/2016 legiferează modul
în care se stabileşte volumul lemnului rotund cu
diametrul la capătul subţire sub 20 cm. Pentru acest
fel de material lemnos, cu diametrul la capătul
subţire sub 20 cm, emitentul avizului de însoţire nu
are obligaţia de a înscrie în aplicaţie piesa, cu toate
că Ordinul 1651/31.10.2000, pct. 5.1.6 şi, mai nou,
Ordinul 1323/2015 Anexa 8, art.1, al.(1) a,b stabilesc
acest lucru şi pentru cubajul la acest tip de material
lemnos.
Pentru piesele din lemn rotund, cu diametrul la
capătul subţire sub 20 cm, se precizează că emitentul
are obligaţia înscrierii în aplicaţie a sortimentului,
speciei şi a volumului aferent, obţinut prin cubaj
tehnic.
În continuare, la acelaşi articol 14, al. 6, cubajul
tehnic este stabilit ca fiind acela prin care volumul
se obţine utilizând factori de transformare aplicaţi
figurilor geometrice realizate prin aşezarea pieselor.
Factorii de transformare despre care se face
vorbire, însă, nu pot fi, practic, stabiliţi pentru piesele
din lemn cu lungime mai mare de 1 m ± 5cm,
datorită descreşterii diametrului lemnului odată cu
creşterea lungimii, de regulă 1cm /1m, precum şi a
defectelor de formă ale lemnului (curbură, însăbiere,
înfurcire, ovalitate, etc).
Toleranţa de măsurare admisă, de ±2 %
din volumul total, despre care se face vorbire,
este imposibil de realizat, deoarece, pe timpul
transportului pe drumurile forestiere, se produce
fenomenul de reaşezare a lemnului în mijlocul de
transport, diferenţa între avizat şi recepţionat, după
expertiza pe care o am în domeniu, poate fi extinsă
până la 20%.
Aşadar, propun a se înlocui art. 14, al. 3 şi al. 6, şi a
se reveni la art. 11, al. 4, lit b din HG 470/2014, adică
pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subţire
sub 20 cm, să se înscrie numărul total de piese din
aceeaşi specie şi aceleaşi caracteristici (lungime, în
metri, diametru, în cm, volumul total, în mc, exprimat
cu două zecimale).

Rezumat
Pe parcursul
implementării unor
reglementări legislative,
apar, inerent, interpretări
în înţelegerea şi aplicarea
textelor, elaborate
uneori cu pasaje
obscure sau echivoce.
Autorul are iniţiativa
prezentării concrete a
unor observaţii critice la
adresa HG 1004/2016
unde, la aplicare, s-ar
creea deficienţe tehnice si
juridice.

Critical
observations
and opinions
on HG
1004/2016
Synopsis
A series of inherent
interpretations related
to understanding and
application of texts will
make their way within
certain implemented
legal regulations, at
times elaborated with
obscure or ambiguous
passages. The author
initiates a concrete
presentation of some
critical observations on
HG 1004/2016 where
a set of technical and
legal challenges could be
observed.
dipl. eng.
Gafiţă Chiruţă
Gheorghe

În încheiere, preciez că în urma studierii cu atenţie
de către factorii responsabili a celor prezentate mai
sus, deficienţele semnalate pot fi înlăturate.
dipl. ing. Gafiţă Chiruţă Gheorghe
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Marii
şi micii investitori
pe piaţa lemnului
Cererea globală de lemn a urmat o progresie constantă în ultimii
ani. Dacă investitorii instituţionali se bucură de o situaţie mai
favorabilă, micii investitori beneficiază de profituri mai reduse.
Resursele planetei sunt limitate. Lemnul
a ajuns o materie primă tot mai rară.
După ultimul raport asupra pădurilor, dat
publicităţii de FAO (Organizația pentru
Alimentație și Agricultură a Națiunilor
Unite), pădurile acoperă aproximativ
o treime din suprafaţa terestră, însă
această proporţie s-a diminuat mult în
doar câţiva ani. Principalele cauze sunt
creşterea demografică rapidă şi consumul
alimentar crescut pe cap de locuitor, fapt
ce orientează convertirea ariilor forestiere
în zone agricole, mai ales în ţările asiatice
cu economie emergentă.
Un alt factor este reprezentat de
cererea crescută pentru lemnul destinat
construcţiilor şi cel energetic. Anul 2015
a fost al şaselea an consecutiv marcat de
o creştere globală a tăierilor de lemn, iar
tendinţa nu pare a se inversa. Dimpotrivă,
produsele industriei forestiere mondiale
vor juca un rol-cheie în vederea realizării
obiectivelor climatice convenite la Paris,
conform unei declaraţii a reprezentanţilor

FAO. Este estimată o continuare a
intensificării producţiei de lemn.
Pentru proprietarii forestieri, veştile
sunt bune. Lemnul aflat în proprietatea
acestora va fi la fel de mult solicitat
pe piaţă şi în anii următori, în ciuda
condiţiilor economice extrem de
diferite între regiuni şi continente.
În particular, statele emergente cu o
puternică dezvoltare economică ar trebui
să înregistreze o creştere în medie a
vânzărilor de lemn superior.
Consumul crescut de lemn la
nivel mondial se reflectă şi în tarifele
suprafeţelor forestiere. Prin urmare,
proprietăţile forestiere susţinute de stat
au cunoscut o creştere de circa 12% pe
an începând cu 1986. Cu titlu comparativ,
în SUA, indexul S/P 500 (acţiunile
celor mai importante 500 de companii
americane) nu a crescut decât cu 10% per
total pentru aceeaşi perioadă.
Cea mai bună performanţă a
pădurilor întâlnită în prezent nu a scăpat
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investitorilor din sector, îndeosebi a celor
instituţionali. În Statele Unite, de exemplu,
casele de pensii, companiile de asigurări
şi fundaţiile unor universităţi precum Yale
sau Harvard se numără printre cei mai
importanţi proprietari forestieri ai ţării.
Plasamentele de pe piaţa forestieră
oferă o protecţie sporită împotriva
inflaţiei şi produc un efect semnificativ de
diversificare în raport cu cele tradiţionale,
cum ar fi acţiunile şi obligaţiile financiare.
Arborii cresc, până la urmă, independent
de activitatea şi fluctuaţiile bursei!
Bineînţeles, chiar şi o investiţie
forestieră are riscurile sale. Maladiile,
bolile parazitare, furtunile şi incendiile
pot distruge o pădure la fel de repede
precum ruinează criza financiară o bancă.
Cel mai grav exemplu de acest gen este
maladia transmisă de gândacul-de-pinmontan, care, în ultimii ani, a distrus
milioane de hectare de păduri de pin în
America de Nord.
Micii investitori se confruntă, cel mai
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Rezumat
Lemnul va fi mult solicitat pe
piaţă şi în anii următori, în
ciuda condiţiilor economice
extrem de diferite între regiuni
şi continente. În particular,
statele emergente, cele cu o
puternică dezvoltare economică,
ar trebui să înregistreze o
creştere a vânzărilor de lemn.
Aceste aspecte, asociate cu
mulţi alţi factori, conduc la
tendinţa creşterii investiţiilor,
ca amplasament, mai ales în
pădure.

Big and small
investors in the
timber market
Synopsis
Timber will be also highly
solicitated for the following
years despite the extremely
various economical conditions
between regions and continents.
In particular, the emergent
countries with a strong
economic development should
see higher timber sales. These
aspects associated with many
other factors will lead to an
increased level of investements
related to placements, especially
those in forests.
Source: La Forêt, No.4/2017
adapted by Lavinia Marcu

Pădure supusă distrugerii
prin incendiere

adesea, cu o gamă largă de obstacole.
Sume de bani destul de mari le sunt
solicitate pentru suprafeţele forestiere
vizate, sume care, uneori, nu mai pot
fi recuperate atât de rapid. În plus,
obiectivele disponibile devin tot mai greu
de găsit în Europa, mai ales în partea
centrală a continentului, iar investiţiile
străine comportă riscuri politice şi
cer cunoştinţe specializate, precum şi
contacte serioase. Pe scurt, achiziţionarea
de păduri cu titlu de plasament devine o
afacere complexă.
Un mijloc aparent simplu de investiţie
în păduri consistă în proiectele de
reîmpădurire cu esenţe lemnoase de
valoare, afacere care promite ofertanţi
diferiţi. Cu toate acestea, prudenţa
trebuie să rămână miza principală. Mai
întâi, există numeroşi ofertanţi care
nu prezintă seriozitate. Apoi, aceste
plasamente au dezavantajul faptului
că remuneraţia finală nu are loc decât
abia peste 20-30 de ani, atunci când

arborii sunt recoltaţi şi vânduţi. În plus,
multe proiecte de acest tip sunt situate
în regiuni afectate de riscuri politice şi
economice majore.
Plasamentul în acţiuni devine o
modalitate bună de investiţie pentru
cei ce dispun de lichidităţi importante,
însă nici aceştia nu vor investi exclusiv în
companii forestiere, ci şi în industriile de
prelucrare a lemnului, cum sunt fabricile
de celuloză şi hârtie. Suntem departe,
deci, de plasamentele directe în păduri,
iar investitorii simt nevoia unei acomodări
într-un anumit mod cu piaţa acţiunilor.
Un alt mijloc mai apropiat de cel
al plasamentelor directe este dat de
cumpărarea de acţiuni aparţinând
marilor proprietari forestieri, precum
Weyerhaeuser, ce posedă în SUA aproape
5,25 milioane de hectare de păduri.
Compania are o asemenea anvergură,
întrucât deţine şi fabrici de cherestea,
fiind activă în comerţul cu petrol şi gaz.
Cu o cifră de afaceri de 6,4 miliarde de

dolari în anul 2016, aceasta reprezintă cea
mai mare companie forestieră din lume.
Mai modeste, dar mai eficiente în
atingerea obiectivelor, sunt companiile
Rayonier, Potlatch şi Catchmark Timber
Trust, toate trei organizate în “trusturi
de investiţii imobiliare”. Acestea sunt
societăţi de capital care beneficiază de
profituri din gestionarea proprietăţilor
funciare, precum imobilele sau pădurile,
în cazul de faţă. Rayonier are în posesie
şi exploatează 1 milion de hectare de
păduri în SUA şi Noua Zeelandă. Este
adevărat că aceste plasamente pe
distanţă mare nu oferă aceeaşi satisfacţie
ca în cazul unei parcele proprii de pădure
situată în apropiere, oferă, însă, micilor
investitori posibilitatea de a lua parte
la o piaţă a lemnului şi pădurii aflată în
ascensiune în schimbul unui preţ modic şi
a unui risc rezonabil.
Sursa: La Forêt, Nr.4/2017
prelucrare: Lavinia Marcu
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Gospodărire durabilă
în fondul naţional forestier

ASFOR
în forum consultativ
pentru certificare
forestieră
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FSC este prezent permanent în România pentru a se implica
efectiv, cu membrii şi acţionarii săi, în asigurarea mecanismelor
corecte, pentru a identifica soluţii pe termen lung la
provocările legate de gestionarea responsabilă a sectorului
forestier în România. Organizaţia este, în acest moment,
angajată într-un dialog constructiv cu grupul Schweighofer şi
cu toate părţile interesate din ţară.

09
februarie

2017

17
februarie

2017

28
martie

2017

Consiliul Director al
FSC decide ca FSC să
se disocieze de
Grupul Schweighofer
şi stabileşte o serie
de condiţii pe care
Schweighofer
trebuie să le
îndeplinească pentru
a încheia disocierea.

Disocierea FSC de
Grupul Schweighofer
este făcută publică pe
site-ul FSC.

FSC intră în dialog cu
Grupul Schweighofer
în vederea elaborării
unei foi de parcurs
care să conducă la
încheierea procesului
de disociere.

13
februarie

2017

15
martie

2017

04
mai

2017

Directorul general FSC,
Kim Carstensen,
informează Grupul
Schweighofer despre
decizia de disociere.

Iniţierea Politicii de
Asociere, cu
investigarea
informaţiilor
suplimentare furnizate
de FSC International.

Prima reuniune FSC cu
implicarea părţilor
interesate în
dezvoltarea foii de
parcurs.

Plecându-se de la acuzaţia iniţială
care susţine că HS este implicată în
achiziţionarea şi comercializarea lemnului
recoltat ilegal în România şi că acest
lucru are un impact negativ asupra
zonelor naturale protejate ale ţării, FSC a
iniţiat un program de acţiuni şi activităţi
care, în principiu, s-au concretizat în
evenimentele cuprinse în graficul de mai
sus.

Care este rolul ASFOR
de membru al forumului
consultativ?
Ideea este că membrii forumului
consultativ (CF SWG) să revizuiască
totodată cadrul de condiţii propus
de SWG (grup de lucru), oferind SWG
informaţii detaliate despre condiţiile
şi indicatorii de verificare propuşi.
Se furnizează aceste informaţii într-o
manieră structurată - utilizând un

14
februarie

2017

20
21

Directorul general FSC,
Kim Carstensen,
informează WWF în
privinţa deciziei de
disociere.

ASFOR in consultative
forum for forest
certification
Synopsis
On February 9, 2017, the FSC Board
of Directors decided to disassociate
from Schweighofer Group and set a
series of conditions for Schweighofer
to fulfill in order to conclude the
dissociation process. Afterwards,
several FSC reunions have taken
place where all the parts interested
in ellaborating a roadmap brought
their contribution. ASFOR was
proposed to become a part of the
consultative forum.

Prima reuniune a
echipei de anchetă
din Bonn.

martie

2017

23
mai

2017

Rezumat
Consiliul Director al FSC decide,
pe 9 februarie 2017, ca FSC să se
disocieze de Grupul Schweighofer
şi stabileşte o serie de condiţii pe
care Schweighofer trebuie să le
îndeplinească pentru a încheia
disocierea. Dupa acea data, au
loc mai multe reuniuni FSC cu
implicarea părţilor interesate în
dezvoltarea unei foi de parcurs, în
cadrul careia ASFOR a fost propusă
să facă parte din forumul consultativ.

FSC- 30 zile de
consultare şi lansări
publice în cadrul FSC
(proiect de consultare)
elaborat de grupul de
lucru Stakehodler.

Meridiane Forestiere
Editorial Staff

formular de comentariu. Durata de timp
pentru a furniza această contribuţie SWG
este până la data de 21 iunie (sfârşitul
consultării), deşi preferabil mai devreme,
astfel încât să poată fi discutat temeinic
de către SWG.
Scopul este reprezentat de realizarea
unui schimb între forumul consultativ
şi SWG, facilitată de FSC. Acest lucru va
avea loc prin intermediul schimburilor
de e-mail care urmează acest subiect, în
cadrul căruia forumul consultativ poate
furniza informaţii detaliate folosind
formularul de comentarii.
De asemenea, FSC, în numele SWG,
poate să adreseze întrebări directe
forumului consultativ pentru a-şi sustine
contribuţia. Toate discuţiile sau rezultatele
relevante din schimburile din această
listă de discuţii vor fi aduse de către
FSC în atenţia grupului de lucru pentru
deliberare.
Redacţia Meridiane Forestiere
Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 33

actualitate / in the news

Oraşe
construite din lemn

Dalston
Lane
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Atenuarea schimbărilor
climatice figurează, la
momentul actual, pe agenda
multora, însă, în cazul câtorva
industrii, rezultatele întârzie
să apară. În arhitectură se
produce, acum, tranziţia spre
utilizarea pe scară tot mai
largă a lemnului ca material
de construcţie, justificată de
nenumăratele şi neaşteptatele
avantaje pe care acest
material de construcţie
natural şi regenerabil le oferă.

O

rice acţiune a noastră ar trebui întreprinsă cu gândul
la planetă. “Atinge pământul uşor” este mantra
aborigenilor australieni. Totuşi, se pare că, în general,
comunitatea internaţională a arhitecţilor este de părere că
problema schimbărilor climatice poate fi rezolvată doar
adăugând puţină izolaţie în plus şi utilizând câteva panouri
solare. Din păcate, aceasta atitudine nu este una viabilă;
omenirea trebuie să se gândească în mod serios şi strategic
cum construieşte, unde construieşte şi ce impact va avea
arhitectura lor asupra planetei.
În perioada 1980 şi 1990, cercetători şi ingineri din Austria
şi Elveţia au folosit noi adezivi, sofisticaţi şi non-toxici, pentru
laminarea scândurilor din lemn în straturi perpendiculare,
în vederea obţinerii unor panouri de mari dimensiuni.
Genialitatea acestor panouri simple constă în crearea unui
material de construcţie uşor, adaptabil şi, totodată, foarte
rezistent. Producţia de serie a acestor panouri a început în
Austria, pe la finele anilor ’90. Apoi, în 2008, se produceau
anual deja 50.000 mc, în Austria, Germania şi Elveţia. Se
estimează ca până la sfârşitul anului 2017, se vor produce, la
nivel mondial, peste un million de mc de panouri CLT.
În 2003, firma mea a construit prima clădire din panouri
CLT din Anglia. Era, de fapt, o extensie cu o înălţime de trei
etaje (suprafaţă de 45 mp) pentru muzicianul Joji Hattori,
undeva în sudul Londrei. A fost o lucrare de mică anvergură
pentru noi, insă o experienţă foarte utilă. Această miniconstrucţie a fost descărcată cu macaraua direct de pe
camion şi asamblată de trei tâmplari într-o după-amiază de
sâmbătă.
Aşa că am preluat noţiunea acestei construcţii modeste
şi am extrapolat-o. Ne-am întrebat cum am putea face
faţă celor două mari provocări cu care se confruntă
arhitectura contemporană, şi anume: schimbările climatice
şi densificarea urbană. Cum ne-am putea construi oraşele
în aşa fel încât să nu exacerbăm schimbările climatice? Prin
prisma construcţiei Hattori, am analizat, apoi, posibilitatea
construirii unui oraş întreg din lemn. Anticipam un fel de
nouă eră a lemnului în arhitectură.
Pe parcursul anilor următori, am prezentat o serie de
schiţe şi proiecte pe clădiri din lemn, însă nimeni nu era
interesat. Prin urmare ne-am mai cizelat puţin argumentele.
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Dalston Lane • Cea mai mare
construcţie din CLT din lume
şi totodată un proiect
de referinţă în ambiţia noastră
de a introduce utilizarea
lemnului în construcţia
de apartamente urbane
de mare densitate.

Am demonstrat că această metodă
de construcţie este una foarte rapidă.
Am întocmit diagrame pentru clienţii
noştri, prin care le demonstram, practic,
cum putem construi clădiri în jumătate
de timp, cu jumătate de muncitori şi,
de asemenea, cu reducerea livrărilor
de materiale pe şantier şi mai puţine
fundaţii. Argumentele noastre au devenit
tot mai puternice.
Totodată, ne-am perfecţionat şi
politica. Pe de o parte, politica faţă
de clienţi, pe de altă parte, abordarea
politicienilor locali. Am reuşit să
convingem politicienii locali că dacă am
utiliza lemnul ca material de construcţie,
am putea înălţa clădiri sustenabile, cu
poluare fonică redusă pe parcursul
lucrărilor, reducând, în acelaşi timp, la
jumătate şi traficul generat de şantier.
Am obţinut acordul lor de a prezenta
proiecte de clădiri mai înalte, construite
din lemn. A fost un proces lent, dar neam aliat.
În aprilie 2007, am prezentat unui
dezvoltator de imobiliare ideile noastre
pentru o clădire din Shoreditch, zona
estică a Londrei. Am susţinut cu
convingere principiul designului nostru
în faţa autorităţilor locale şi am obţinut
autorizaţia pentru construirea a două
etaje suplimentare. Cu acest rezultat - şi
împreună cu alte argumente - ne-am

prezentat în faţa clientul nostru. Prin
urmare, totul a decurs mult mai repede
şi mai ieftin... Evident că le-a plăcut!
Practic, în ianuarie 2008 am început
lucrările, iar în ianuarie 2009, primii
locatari se mutaseră deja în clădire.
Aceea chiar a fost o experienţă rapidă.
Propunerea unei clădiri de 9
etaje construită exclusiv din lemn a
reprezentat pentru noi o provocare pe
mai multe planuri. Mai mult, am avut
la dispoziţie doar câteva săptămâni
pentru a demonstra că proiectul este
fezabil. În Marea Britanie nu avem un
regulament. Practic, dacă poţi dovedi
ceea ce susţii, poţi construi. Acest cod
al construcţiilor se bazează 100% pe
performanţă. Am ajuns, deci, la biroul
autorităţii în construcţii cărând după
noi o bucată mare de lemn şi având
braţele pline de tot felul de rezultate pe
teste europene. Alături de noi, inginerul
tehnic, producătorul KLH şi clientul. Am
alergat în lung şi-n lat prin tot Regatul
Unit să încurajam şi să convingem
oamenii să dea o şansă acestei structuri
din lemn, ba chiar să facă parte din
echipa de design. Cu siguranţă, nu am fi
reuşit să înălţăm această construcţie fără
aportul şi entuziasmul tuturor celor care
s-au implicat şi ne-au susţinut.
Finalizarea clădirii “Stadthaus” a
schimbat, însă, pentru totdeauna
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percepţia despre construcţiile din lemn.
Viziunea noastră că lemnul este o
alternativă cât se poate de viabilă pentru
beton şi oţel a devenit, astfel, o realitate.
În luna septembrie a fiecărui an,
avem câte o prezentare publică despre
rolul lemnului în arhitectură, pe care
o susţinem în faţa clădirii “Stadthaus”,
această interacţiune directă cu publicul
fiind parte integrantă a conceptului
“Week-end-ul Porţilor Deschise”. Şi,
de fiecare dată, avem câte un locatar
care coboară cu această ocazie din
apartamentul său, pentru a povesti
celorlalţi cum este să locuieşti într-un
astfel de bloc din lemn (de exemplu,
spaţiul este foarte bine izolat fonic, astfel
încât nu-şi aude niciodată vecinii, sau
pentru că nu a folosit niciodată centrala
termică pentru încălzire). Pe lângă
faptul că folosim lemnul ca material de
construcţie, datorită proprietăţilor sale
naturale, acest extraordinar material
regenerabil pe bază de carbon oferă
oamenilor condiţii optime de locuit şi
beneficiul unei atmosfere interioare
curate şi sănătoase.
Cu fiecare clădire pe care o finalizăm,
învăţăm noi şi noi lucruri despre
proprietăţile şi funcţionalitatea acestui
material. Pentru a respecta normele de
utilizare a energiei, învelişul exterior al

actualitate / in the news

Dalston Lane,
Imagini ilustrând
structura CLT

Murray Grove:
“Stadthaus” –
primul proiect de
locuinţe urbane
construite integral
din lemn prefabricat,
începând cu pereţii
de rezistenţă,
plafoanele, şi până
la scările interioare
şi casa liftului

clădirii trebuie să prezinte o anumită
rezistenţă termică. Știm că lemnul are
o dinamică termică diferită faţă de
zidărie: lemnul reuşeşte să echilibreze
temperatura, astfel încât vara să ofere
răcoare şi iarna căldură. În fiecare dintre
clădirile noastre din lemn, performanţa
termică depăşeşte aşteptările. De
fapt, acest lucru nici nu ar trebui să ne
surprindă, din moment ce lemnul, fiind
un material natural, este expus şi el, la fel
ca şi noi, condiţiilor climatice.
Din 2009 încoace, am construit alte
şapte clădiri din lemn (panouri CLT
prefabricate), iar acum chiar eu locuiesc
într-una din ele. Dalston Lane, care
este cel mai nou proiect al nostru, se
desfăşoară pe o suprafaţă de 17.000
mp şi are zece etaje. O altă piesă din tot
acest puzzle şi-a găsit locul odată cu
acest proiect: am putut transfera toate
planurile şi schiţele 3D din calculatoarele
noastre, direct la ingineri. Apoi fişierul
a fost transmis fabricii producătoare de
CLT, unde aceste panouri au fost tăiate
cu precizie la dimensiune, cu tot cu
deschiderile pentru uşi şi ferestre şi chiar
cu găurile pentru cablurile electrice. O
astfel de precizie a permis asamblarea
perfectă a panourilor la faţa locului, cu o
acurateţe nemaiîntâlnită în metodologia
construcţiilor secolului al XX-lea.
Prefabricarea necesită multă

planificare şi pregătire. Totuşi, faptul
că am investit ceva mai mult timp
în faza incipientă a proiectului ne-a
asigurat ulterior un montaj fără cusur,
toate componentele construcţiei fiind
fabricate corect şi la timp. Prin această
conexiune digitală, arhitectul este adus
mult mai aproape de întregul procesul
de construcţie.
Constat, uimit, că învăţăm într-un ritm
mult mai trepidant decât aş fi crezut
vreodată că ar fi posibil în arhitectură.
Începem să înţelegem din nou în ce
mod materialele cu care construim
influenţează arhitectura. Ne aflăm la
începutul unui proces evolutiv. La fel
cum, pe vremuri, primele modele de
maşini semănau cu trăsurile, aşa şi
clădirile noastre din lemn se aseamănă,
în mare măsură, din punct de vedere al
conceptului, cu predecesoarele lor din
beton. Tipologia dezvoltată acum o sută
de ani (odată cu relansarea betonului) a
rămas adânc împământenită în psihicul
nostru creator, referinţele noastre
vizuale cu privire la clădiri bazându-se
în continuare pe tiparele din beton.
Chiar şi diferitele faze ale procesului
de construcţie (sau cele premergătoare
lui) sunt încă înrădăcinate în beton:
toate disciplinele de specializare, toate
contractele şi toate şantierele pe care
le vedem în jurul nostru, fac parte din

Era Industrială. Înaintând pe repede
înainte spre o cultură sensibilă la climă,
se impune, însă, automat necesitatea
reconfigurării tuturor procedeelor
aplicate până acum.
Se prefigurează o nouă eră în
arhitectură: Era Lemnului. Lucrăm
acum cot la cot cu arhitecţi şi firme de
arhitectură de renume mondial, cum ar
fi Richard Rogers (Anglia), SHOP (SUA)
sau Shigeru Ban (Londra). În fiecare
săptămână ne bat la uşă profesori şi
studenţi din toată lumea, care vin la noi
cu o sumedenie de întrebări... trăim cu
adevărat vremuri emoţionante!
Însă, deocamdată, trebuie să facem
doar două lucruri: trebuie să învăţăm
rapid cum să ne reconstruim oraşele
într-un mod natural, frumos şi eficient.
Şi trebuie să plantăm mai mulţi arbori,
trebuie să repopulăm planeta cu arbori
şi să regenerăm solul.
Trebuie să facem asta acum, pentru că,
deşi clădirile noastre se pot înălţa întrun timp record, arborii au ritmul lor de
creştere, iar acela este unul foarte lent.
Articol de Andrew Waugh,
Waugh Thistleton Architects
Sursa: Revista Revolve, nr. 23/2017
Traducere şi adaptare:
Rosana Cozma
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PLX162
Proiectul legislativ
privind contravenţiile
silvice
E greu
să contrazici
o judecată
dreaptă.
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După ce proiectul de lege
a fost retransmis la comisii
pentru refacerea raportului
comun între Comisia juridică
si Comisia pentru agricultură,
proiectul de modificare a Legii
contravenţiilor silvice PLX 162 a
fost adoptat de plenul Camerei
deputaţilor, în 16 mai 2017.
În acest răstimp, a intervenit
o decizie politică fermă în
cadrul grupului parlamentar
PSD, de adoptare a proiectului
de lege. Poate la această
decizie au contribuit şi
semnalele puternice de protest
ale unor agenţi economici de
profil.
Forma adoptată are la
baza propunerile grupului
de lucru constituit la nivelul
ministerului, după dezbaterea
din luna februarie.
Proiectul corecteaza, în
principal, OUG 51/2016.
Prevederile legii trebuie
înţelese şi interepretate prin
contextul general precizat in
art. 1.
Art. 1
(1) Constituie contravenţie
silvică fapta săvârşită
cu vinovăţie, stabilită şi
sancţionată prin prezenta lege.
(2) Sancţiunile aplicabile
pentru săvârşirea
contravenţiilor silvice sunt:
a) sancţiunea
contravenţională principală amenda;
b) sancţiunea
contravenţională
complementară - reţinerea sau
confiscarea bunurilor destinate,
folosite sau rezultate din
săvârşirea contravenţiei silvice
şi/sau retragerea autorizaţiei/
atestatului, după caz.
Dintre amendamentele
de interes, se pot enumera
urmatoarele:
• mijlocul de transport se
confiscă - transporturi fără
provenienţă, dacă valoarea
materialelor lemnoase
transportate depăşeşte de 5 ori
preţul mediu al unui metru cub
de masă lemnoasă pe picior
sau dacă se constată repetarea
faptei în interval de 6 luni de la
data constatării primei fapte.
• măsurarea volumului /
confiscarea se pot face doar în
echipe mixte.

• controlul şi toleranţele se
exprima pe volum transportat
şi specie, nu pe număr pe piese
/ neconcordanţa unei piese.
• amenzile pentru întârzierea
raportării în SUMAL se
aplică numai după notificări
prealabile.
• primirea materialelor
lemnoase fără validarea
codului unic se sancţionează
prin contravenţie, nu atrage
confiscarea materialelor
lemnoase.
• agenţii constatatori
trebuie să ia în considerare, la
măsuratori, toleranţele admise.
• sunt destul de multe
sancţiuni care pot fi aplicate
numai după o notificare
prealabilă şi un termen de
conformare de 7 zile.
• sunt introduse tolerante
pentru depăşirea posibilităţii,
clarificări pentru marcarea
arborilor de igienă, eliminată
aplicarea “ilizibilă” a mărcii.
Într-un comunicat de presă
al IGPR, la 21 mai 2017, se
menţionează că:
În perioada 24 aprilie - 8 mai
a.c., poliţiştii au efectuat 5.188
de controale în trafic, în fondul
forestier naţional şi în locuri de
depozitare / comercializare a
materialului lemnos.
Peste 10.500 de mijloace
de transport au fost verificate
(autovehicule, atelaje hipo
şi mijloace feroviare), fiind
constatate 261 de infracţiuni.
Poliţiştii au întocmit 137 de
dosare penale în domeniul
silvic şi au aplicat 7.284 de
sancţiuni contravenţionale,
în valoare totală de peste
3.500.000 de lei (dintre
acestea, 557 au fost la Legea
nr. 171/2010 privind stabilirea
şi sancţionarea contravenţiilor
silvice).
Acţiunile au avut ca
rezultat confiscarea sau
indisponibilizarea fizică a
1.356,66 de metri cubi de
material lemnos, în valoare
de aproape 490.000 de lei
(cherestea, lemn de foc, lemn
de lucru).
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Emisiile d
în Uniunea
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Eurostat estimează că în 2016,
emisiile de dioxid de carbon
(CO2) rezultate din arderea
combustibililor fosili au scăzut
cu 0,4% faţă de 2015. Uniunea
Europeană, comparativ cu anul
precedent, în ceea ce priveşte
emisiile de dioxid de carbon,
contribuie în mod semnificativ la
nivelul mondial.

de CO2
Europeană

Încălzirea reprezintă aproximativ 80% din totalul
emisiilor de gaze cu efect de seră din UE. Acestea
sunt influenţate de factori precum condiţiile
climatice, creşterea economică, mărimea populaţiei,
transportul şi activităţile industriale.
Eficienţa multor iniţiative vizează reducerea
emisiilor de CO2 şi de alte gaze cu efect de seră.
De asemenea, trebuie remarcat faptul că
importurile şi exporturile de produse energetice
au un impact asupra emisiilor de CO2 în ţara în
care combustibilii fosili sunt arşi: de exemplu, în
cazul în care cărbunele este importat, aceasta duce
la o creştere a emisiilor, în timp ce în cazul în care
electricitatea este importată, nu are un efect direct
asupra emisiilor în ţara importatoare, deoarece
acestea ar fi raportate în ţara exportatoare, unde
este produs.
Aceste informaţii privind estimările timpurii ale
emisiilor de CO2 rezultate din utilizarea energiei
pentru anul 2016 sunt publicate de Eurostat, biroul
statistic al Uniunii Europene.
Cea mai mare scădere a emisiilor de CO2 se
înregistrează în Malta şi Bulgaria, cele mai mari
creşteri, în Finlanda şi Cipru.
Conform estimărilor Eurostat, emisiile de CO2
au crescut, în 2016, în majoritatea statelor membre
ale UE, (+8,5%), urmate de Cipru (+7,0%), Slovenia
(+5,8%) şi Danemarca
(+5,7%). Scăderi au fost înregistrate în unsprezece
state membre, în special în Malta (-18,2%), Bulgaria
(-7,0%), Portugalia (-5,7%) şi Regatul Unit (-4,8%).
Uniunea Europeană (UE) include Belgia, Bulgaria,
Republica Cehă, Danemarca, Germania, Estonia,
Irlanda, Grecia, Spania, Franţa, Croaţia, Italia, Cipru,
Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta,
Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România,
Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia şi Regatul Unit.

Metode şi definiţii

Estimările preliminare ale emisiilor de CO2
provenite din utilizarea energiei sunt calculate de
Eurostat pe baza statisticilor lunare de energie
şi utilizând o metodologie armonizată. Aceste
date pot diferi uşor de cele publicate la nivel
naţional. Mai multe informaţii despre datele privind
emisiile de CO2 rezultate din utilizarea energiei
prezentate în acest comunicat de presă nu includ
emisiile de CO 2 rezultate din arderea deşeurilor
neregenerabile.
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Ordin
ANAF
nr. 1381
din 27 Aprilie 2017

privind modificarea ordinului
preşedintelui ANAF nr. 631/2016
pentru aprobarea modelului şi
conţinutului unor formulare de
înregistrare / anulare a înregistrării
în scopuri de taxă pe valoarea
adăugată
În vigoare de la 10 mai 2017
Publicat in Monitorul Oficial
nr. 0342/ 10.o5.2017

1. Declaraţia de înregistrare în scopuri
de TVA / declaraţia de menţionare a
altor persoane care efectuează achiziţii
intracomunitare sau pentru servicii, precum
şi pentru agricultorii care efectuează livrări
intracomunitare de bunuri - Formular 091.
Formularul 091 se depune de către
persoanele juridice neînregistrate, în
scopuri de TVA, sau de către agricultorii ce
efectuează livrări intracomunitare de bunuri,
pentru obţinerea codului special de TVA, în
următoarele cazuri:
• când se efectuează o achiziţie
intracomunitară de bunuri taxabile în
România, înainte de efectuarea achiziţiei
intracomunitare, dacă valoarea achiziţiei
intracomunitare respective depăşeşte
plafonul pentru achiziţii intracomunitare
din anul calendaristic în care are loc
achiziţia intracomunitară. Se cuprind aici
autoturismele noi şi produsele accizabile
pentru care nu există plafon de scutire,
respectiv celelalte bunuri pentru care se
acordă un plafon de scutire de 10.000 euro 118.000 lei;
• când se prestează servicii care au loc în
alt stat membru, din punctul de vedere al
TVA-ului, pentru care beneficiarul serviciului
este persoana obligată la plata taxei conform
echivalentului din legislaţia altui stat membru
al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de
prestarea serviciului. Sunt servicii cunoscute
în limbajul fiscal ca cele având locul prestării
de servicii la beneficiarul din celălalt stat
membru, cum sunt serviciile informative,
serviciile de consultanţă, serviciile de
traduceri, serviciile de contabilitate, etc.;
• când se achiziţionează servicii de la un
prestator, persoană impozabilă stabilită în alt
stat membru, servicii pentru care persoana
este obligată la plata taxei în România
conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal,
înaintea primirii serviciilor respective.
2. Cererea de înregistrare în scopuri de
taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316
alin. (1), lit. a) din Codul fiscal - Formular 098
Formularul 098, respectiv cererea de
înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea
adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a)
din Codul fiscal şi se utilizează de către
societăţile nou înfiinţate care doresc să se
înregistreze în scopuri de TVA încă de la
înmatriculare.
Cererea se depune de către solicitant, în
calitate de reprezentant legal al societăţii, de
către un asociat al acesteia sau altă persoană
împuternicită, la registratura organului
fiscal competent ori la poştă prin scrisoare
recomandată.
Organul fiscal competent este organul
fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul
social declarat în cererea de înmatriculare în
registrul comerţului.
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Comerţul statelor
membre ale Uniunii Europene
în 2016 şi începutul lui 2017
În 2016, cei mai importanţi parteneri
comerciali ai Uniunii Europene sunt
Statele Unite (610 miliarde de euro sau
17,7% din totalul comerţului cu bunuri
al UE) şi China (515 miliarde de euro sau
14,9%), înaintea Elveţiei (264 miliarde de
euro sau 7,6%), Rusiei (191 de miliarde
de euro sau 5,5%), Turciei (145 de
miliarde de euro sau 4,2%) şi Japoniei
(125 miliarde de euro, 3,6%).
În majoritatea statelor membre UE,
principalul partener de export, în 2016,
era alt stat al Uniunii Europene, cu
excepţia Germaniei, Irlandei, Maltei şi
Marii Britanii, al căror partener este SUA
şi a Lituaniei, al cărui partener principal
este Rusia.
Potrivit Eurostat, Germania a fost
principala destinaţie pentru bunurile
exportate de 16 state membre şi în top
trei în 22 de state membre.
În 2016, cele 28 de state membre au
exportat bunuri în valoare de 4.855 de
miliarde de euro, din care 3.110 miliarde
de euro au fost destinate altor state
membre ale Uniunii.
Principalii parteneri de export ai
României sunt Germania (22% din totalul
livrărilor), Italia (12%) şi Franţa (7%), iar
cele mai mari importurile de bunuri în
ţară vin din Germania (21% din total
importuri), Italia (10%) şi Ungaria (7%)
în 2016, potrivit unui raport publicat
miercuri de Eurostat.
România se numără printre statele
care au exportat cele mai multe bunuri
către statele din UE (75%); la acest
capitol, prima poziţie o ocupă Slovacia
(85% din totalul exporturile în UE),
urmată de Cehia (84%), Luxemburg
(83%) şi Ungaria (81%).
În ceea ce priveşte importurile,
principalul partener pentru bunurile
importate a fost alt stat membru UE, cu
excepţia Lituaniei, pentru care Rusia a
fost partenerul de bază.
În 2016, cele 28 de state membre ale
blocului comunitar au importat bunuri în
valoare de 4.736 de miliarde de euro, din
care 3.029 de miliarde de euro (sau 64%)
au venit din alt stat membru UE.
România se numără printre statele
care au importat cele mai multe bunuri
din statele UE (77%); la acest capitol,

Importuri
Total

Intra-UE

Exporturi
Extra-UE

Total

Intra-UE

Extra-UE

miliarde euro

Belgia

60,9

44,5

16,4

58,4

38,0

20,4

4,0

2,5

1,4

4,4

2,8

1,6

Republica Cehă

25,0

21,0

4,0

21,9

16,9

4,9

Danemarca

14,1

8,5

5,6

12,8

9,0

3,8

201,4

119,9

81,5

166

108,5

57,5

Estonia

1,9

1,4

0,5

2,4

2,0

0,5

Irlanda

19,0

9,3

9,7

10,7

7,3

3,4

Grecia

4,2

2,3

2,0

8,5

3,8

4,7

Spania

44,0

29,9

14,1

49,5

28,4

21,1

Franţa

72,7

44,7

28,0

91,1

62,8

28,3

Croaţia

2,1

1,3

0,7

3,1

2,4

0,7

Italia

66,6

38,1

28,4

65,2

37,7

27,6

Cipru

0,3

0,1

0,2

0,9

0,6

0,3

Letonia

1,8

1,2

0,5

2,1

1,6

0,5

Lituania

3,9

2,4

1,5

4,3

2,9

1,5

Luxemburg

2,4

1,9

0,5

3,2

2,5

0,7

15,7

12,7

3,0

14,5

10,8

3,7

0,3

0,2

0,1

0,8

0,4

0,3

Olanda

91,6

68,9

22,7

80,0

36,3

43,7

Austria

23,2

16,7

6,4

24,5

17,7

6,8

Polonia

30,5

24,4

6,1

30,5

21,2

9,2

Portugalia

8,8

6,6

2,2

10,5

7,9

2,6

România

9,7

7,4

2,3

11,0

8,3

2,7

Slovenia

5,1

3,9

1,2

4,9

3,4

1,5

Slovacia

11,6

10,0

1,6

11,2

8,9

2,3

Bulgaria

Germania

Ungaria
Malta

prima poziţie o ocupă Estonia (82%),
urmată de Letonia (81%), Slovacia (80%)
şi Cehia (79%).
În 2016, echipamentele de transport
şi instalaţiile mecanice continuă să
joace un rol semnificativ în comerţul
cu bunuri al Uniunii Europene cu restul
lumii, reprezentând 43% din totalul

exporturilor în afara Uniunii
În primele doua luni ale anului 2017,
comerţul (intra UE şi extra UE) statelor
membre UE, în miliarde euro, se prezinta
conform tabelului anexat.

Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 43

repere şi documente noi / new landmarks and documents

44 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro

repere şi documente noi / new landmarks and documents
A fost anunţată o nouă
schemă de ajutor de
minimis, publicată, la 2
mai 2017, în Monitorul
Oficial. Bugetul schemei,
reprezentând valoarea
totală estimată a ajutorului
de minimis angajat pe
durata de aplicare a
acesteia, este de 345.519.724
euro (echivalent în lei) iar
sprijinul se acordă pentru
implementarea acţiunilor
în cadrul strategiei de
dezvoltare locală.

O nouă schemă
de minimis

Ministerul pentru Mediul de
Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat face
publice normele schemei de ajutor
de minimis ale programului Start Up
Nation, modificate în urma aprobării
amendamentelor la proiectul Legii
schemei, precum şi modelul de plan de
afaceri.
În următoarea perioadă, se va
lansa programul Start-up Nation. Pe
scurt, coordonatele programului sunt
următoarele:
• alocaţia financiară nerambursabilă
care se oferă beneficiarilor este de
200.000 lei şi reprezintă 100% din
valoarea cheltuielilor eligibile din
cadrul planului de afaceri.
• în program vor fi eligibile IMMurile înfiinţate după data de 30
ianuarie 2017, de către persoane fizice
care nu au deţinut sau nu mai deţin
o altă societate care a desfăşurat sau
care desfăşoară aceeaşi activitate
autorizată pe care aplică în cadrul
programului. Beneficiarii trebuie să
întrunească un set de condiţii care
se regăseşte în prezentarea din
ataşament.
• domeniile de activitate
recomandate pentru accesarea
finanţării sunt: producţie (industrie
prelucrătoare), programare IT - cod
CAEN 6201 şi industrii creative
(conform listei de coduri CAEN eligibile
din ataşament). Domeniul de activitate
al proiectului trebuie să se regăsescă în
lista de coduri CAEN
200.000 euro ajutor de minimis
pentru microîntreprinderi şi
întreprinderi mici, pe o perioadă de
trei ani - proiect. Microîntreprinderile şi
întreprinderile mici vor putea beneficia
de 200.000 euro, pe o perioadă de trei
ani fiscali consecutivi, prin schema de
ajutor de minimis pentru stimularea
investitorilor individuali - business.
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Legislaţie

Priorităţi
legislative

pentru prima sesiune ordinară
parlamentară 2017
Programul legislativ al guvernului
pentru perioada 2017-2020 şi lista
priorităţilor legislative pentru prima
sesiune ordinară parlamentară a anului
2017 au fost aprobate în şedinţa
guvernului din 16 martie 2017.
Pe lista priorităţilor legislative ale
guvernului pentru prima sesiune
ordinară a anului 2017, apar mai multe
proiecte de legi care urmează să fie
aprobate de executiv şi transmise
spre dezbatere parlamentului,
printre care: proiectul de lege privind
prevenţia; proiectul de lege privind
înfiinţarea fondului suveran de

dezvoltare şi investiţii; proiectul de
lege privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice; proiectul
de lege pentru modificarea şi
completarea Legii 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii;
proiectul de lege pentru modificarea
şi completarea Codului penal şi a
Codului de procedură penală, precum
şi pentru completarea art. 79 din
Legea 253/2013 privind executarea
pedepselor, a măsurilor educative şi
a altor măsuri neprivative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal.

Ministerul Apelor şi Pădurilor
Proiecte / politici şi strategii ce se
regăsesc în prioritătile ministerului:
• elaborarea strategiei forestiere
naţionale pentru perioada 2017-2026;
-Modificarea Legii nr. 46, Codul
silvic;
-Modificarea Legii nr. 289/2002
privind perdelele forestiere de
protecţie;
-Modificarea Legii nr. 427/2001
privind statutul personalului silvic;
-Modificarea HG nr. 864/2016
privind aprobarea schemei “Ajutor de
minimis pentru asigurarea serviciilor
silvice pentru fondul forestier
proprietate privată a persoanelor
juridice şi fizice care desfăsoară

activitaţi economice, dacă suprafaţa
proprietăţii forestiere este mai mică
sau egală cu 30 ha şi a procedurii
de acordare de la bugetul de stat a
costurilor serviciilor silvice pentru
fondul forestier proprietate privată a
persoanelor juridice şi fizice care nu
desfăşoară activităţi economice, dacă
suprafata proprietăţii forestiere este
mai mică sau egală cu 30 ha;
• HG nr. 617/2016 pentru aprobarea
regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică;
• acte normative subsecvente
Codului silvic;

Cea de a 8-a expoziţie
internaţională de mediu Caspian Ecology

este programată la Baku, în perioada
14-16 noiembrie 2017
Vă aducem la cunoştinţă că ediţia
a 8-a a expoziţiei internaţionale
de mediu Caspian Ecology este
programată să aibă loc la Baku, în
perioada 14-16 noiembrie 2017.
Caspian Ecology 2017 este singurul
eveniment pe subiectul ecologiei şi
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protecţiei mediului în regiunile Caspică
şi Caucaz. Expoziţia va aduce împreună
companii locale şi externe care vizează
sfera ecologiei şi protecţiei mediului şi
va fi un instrument pentru dezvoltarea
de afaceri in Azerbaijan.
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Măsuri de mediu şi climă

aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole
din cadrul PNDR 2014-2020
Pentru perioada de programare
2014-2020, pentru a evita efectele
negative ale anumitor practici agricole,
UE, prin politicile susţinute din fonduri
europene adresate agriculturii şi
dezvoltării rurale, oferă statelor
membre posibilitatea acordării unor
plăţi compensatorii fermierilor care
furnizează societăţii servicii publice,
prin adoptarea unor practici agricole
prietenoase cu mediul.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale (MADR), prin Direcţia Generală
de Dezvoltare Rurală, autoritate de
management pentru PNDR, este
responsabil pentru implementarea
măsurilor de mediu şi climă din PNDR
2014 - 2020.
Măsurile de dezvoltare rurală
adresate utilizatorilor de terenuri
agricole care facilitează acordarea unor
plăţi anuale pe hectar de suprafaţă
agricolă, pentru compensarea totală
sau parţială a costurilor suplimentare
şi a pierderilor de venit suportate de
fermieri, implementate începând cu
anul 2015 sunt:
• Măsura 10 “agro-mediu şi climă”
• Măsura 11 “agricultura ecologică”
• Măsura 13 “plăţi pentru zone care
se confruntă cu constrângeri naturale
sau cu alte constrângeri specifice”
Zonele eligibile ale măsurilor de
mediu şi climă din PNDR 2014-2020

acoperă o suprafaţă semnificativă a
zonelor Natura 2000, respectiv zonele
aferente măsurii 10 “agro-mediu şi
climă”, acoperă cca. 80% din zonele
Natura 2000, iar zonele aferente
măsurii 13 “plăţi pentru zone care se
confruntă cu constrângeri naturale sau
cu alte constrângeri specifice” acoperă
cca. 70% din zonele Natura 2000.
În contextul definitivării cadrului
legislativ aplicabil măsurilor de
mediu şi climă, precum şi în urma
lansării campaniei de depunere a
cererile unice de plată pe anul 2017,
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale urmareşte o intensificare a
acţiunilor de informare a tuturor
utilizatorilor de terenuri agricole
situate în zonele eligibile pentru
masurile de mediu şi climă ale PNDR.
Astfel, la nivelul instituţiilor implicate
în elaborarea, implementarea şi
promovarea măsurilor de mediu şi
climă (MADR prin autoritatea de
management pentru PNDR, Agenţia
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
şi Agenţia de Plăţi şi Investiţie pentru
Agricultură) au fost elaborate o
serie de documente informative
şi de ghidare, utile in accesarea
şi implementarea cu succes a
angajamentelor din cadrul acestor
măsuri.

Politică industrială a României
În data de 27.03.2017, la sediul
Ministerului Economiei, a avut loc
prima întâlnire a Grupului de lucru
interinstituţional pentru elaborarea
documentului de politică industrială
a României, în cadrul proiectului
“Dezvoltarea capacităţii instituţionale a
Ministerului Economiei - Cod SIPOCA 7”.
Grupul de lucru interinstituţional
pentru elaborarea documentului de
politică industrială a României este
un organism cu caracter consultativ şi
fără personalitate juridică, conducerea
grupului fiind asigurată de Ministerul
Economiei.
În cadrul întâlnirii au fost prezentate:
• obiectivele grupului de lucru
interinstituţional coroborate cu activităţile
desfăşurate în cadrul proiectului;
• concordanţa obiectivelor operaţionale
ale politicii industriale cu programul de
guvernare 2017-2020;

• componenţa şi regulamentul de
organizare şi funcţionare a GLI.
La reuniune au participat reprezentanţi
ai: Ministerului Economiei, Ministerului
Dezvoltării Regionale, administraţiei
publice şi fondurilor europene,
Ministerului Afacerilor Externe, Ministrul
Cercetării şi Inovării, Ministerul Educaţiei
Naţionale, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, Ministerului Muncii şi
Justiţiei Sociale, Ministerul Comunicaţiilor
şi Societăţii Informaţionale, Ministerului
Sănătăţii, Ministerul Energiei, Ministerul
pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi
Antreprenoriat, Ministerul Turismului,
Consiliului Concurenţei, Institutului
Naţional de Statistică.
Ministerele au fost reprezentate la nivel
de secretar de stat şi a unui membru
operativ, care va furniza soluţii tehnice în
domeniul de competenţă.
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Standarde europene privind
tehnicile de securitate în tehnologia informaţiei
SR EN ISO/IEC 27037:2017
Tehnologia informaţiei. Tehnici de
securitate. Linii directoare pentru identificarea,
colectarea, achiziţia şi conservarea probelor
digitale
SR EN ISO/IEC 27043:2017
Tehnologia informaţiei. Tehnici de
securitate. Principii şi procese pentru
investigarea incidentelor
SR EN ISO/IEC 30121:2017
Tehnologia informaţiei. Guvernanţa cadrului
de risc criminalistic digital
Standardul
SR EN ISO/IEC 27037:2017
Tehnologia informaţiei. Tehnici de
securitate. Linii directoare pentru identificarea,
colectarea, achiziţia şi conservarea probelor

digitale furnizează linii directoare pentru
activităţile specifice manipulării probelor
digitale potenţiale; aceste proceduri
sunt: identificarea, colectarea, achiziţia şi
conservarea probelor digitale potenţiale.
Aceste proceduri sunt necesare într-o
investigaţie care este concepută pentru
păstrarea integrităţii probelor digitale astfel
încât să fie admise în justiţie şi în alte situaţii.
Acest standard furnizează, de asemenea,
linii directoare generale pentru colectarea
probelor non-digitale care pot fi folositoare
în etapa de analiză a probelor digitale
potenţiale şi are scopul de a oferi îndrumare
persoanelor responsabile pentru identificarea,
colectarea, achiziţia şi conservarea probelor
digitale potenţiale. Acest personal include
primii responsabili cu probele digitale

(PRPD), specialiştii în probe digitale (SPD),
specialiştii în răspuns la incidente şi managerii
laboratoarelor criminalistice.
Acest standard oferă îndrumări pentru
următoarele dispozitive şi/sau funcţii care
sunt utilizate în diverse circumstanţe: • medii
de stocare digitale folosite în calculatoarele
standard cum ar fi hard-disk-uri, dischete,
discuri optice şi magneto-optice, dispozitive
de date şi funcţii similare, • telefoane
mobile, asistenţi personali digitali (PDA-uri),
dispozitive electronice personale (PED-uri),
• card-uri de memorie, • sisteme mobile de
navigaţie, • camere video şi foto digitale
(inclusiv CCTV), • calculatoare standard cu
conexiuni de reţea, • reţele bazate pe TCP/IP
şi alte protocoale digitale şi • dispozitive cu
funcţii similare celor de mai sus.

Din activitatea curentă a CT 118

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
şedinţe de lucru având ca principal scop îndeplinirea obiectivelor din
planul anual de activitate.
Astfel, printre altele s-a hotărât: • întocmirea şi discutarea listei
cu termenele şi interesul pentru standardele în lucru, din 2017; •
Nr. TC
internaţional

Nr. CT
european

Indicativ

Data
limită

exprimarea votului naţional pentru proiecte europene aflate în faza
de vot. Lista proiectelor de standarde internaţionale aflate în etapa
de vot formal, care trebuie votate în cursul lunilor mai şi iunie 2017,
pentru exprimarea poziţiei naţionale prin vot şi observaţii cuprinde
următoarele standarde: Proiectele au fost elaborate de comitetul
tehnic internaţional corespondent comitetului naţional 318. Pentru
propunerea de vot “împotrivă”, se transmite justificarea care motivează
din punct de vedere tehnic aceasta. Fără o justificare tehnică, votul
negativ nu se ia în considerare.
La proiectele aflate în etapa de vot formal, se pot face numai
observaţii de natură editorială.
Titlu
standard

Etapa

ISO/TC 218

ISO 13061-1:2014/FDA1

10.05.2017

5020

ISO/TC 218

ISO 13061-2:2014/FDA1

10.05.2017

5020

ISO/TC 218

ISO 13061-3:2014/FDA1

10.05.2017

5020

ISO/TC 218

ISO 13061-4:2014/FDA1

10.05.2017

5020

ISO/TC 218

ISO/FDIS 13061-15

16.05.2017

Phisical and mechanical properties of wood.
Test methods for small clear wood specimens Part 15: Determination of radial and
tangential swelling

5020

ISO/TC 218

ISO/FDIS 13061-16

16.05.2017

Phisical and mechanical properties of wood.
Test methods for small clear wood specimens Part 16: Determination of volumetric swelling

5020

CEN/TC 175

FprEN 16755

01.06.2017

Durability of reaction to fire performance Classes of fire - retardant treated wood
products in interior and exterior end use
applications

5020

CEN/TC 142

FprEN ISO19085-4

02.06.2017

Woodworking machines - Safety - Part 4:
Vertical panel circular sawing machines
(ISO/FDIS 19085-4:2017)

5020

CEN/TC 175

FprEN 13489

08.06.2017

Wood flooring and parquet Multi-layer parquet elements

5020

CEN/TC 175

FprEN 13489

15.06.2017

Wood flooring - Solid lamparquet products

5020

ISO/TC 39
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Exporturi FOB, pe categorii economice,
în primele două luni ale anului

2017

octombrie
2016

noiembrie
2016

decembrie
2016

ianuarie
2017

februarie
2017

1 ianuarrie 28 februarie
2017

milioane euro

1 ianuarrie 28 februarie
2017
faţă de
1 ianuarie 29 februarie
2016
%

Produse ale silviculturii
şi exploatării forestiere

8,9

9,8

8,3

5,1

7,7

12,8

57,4%

Cărbune şi lignit

8,2

5,1

4,4

2,2

5,8

7,9

75,9%

Petrol brut
şi gaze naturale

178,5

269,6

288,2

345,4

221,9

567,3

219,6%

Minereuri metalifere

24,1

12,9

27,0

17,7

16,0

33,7

145,9%

Alte minerale
şi produse de carieră

6,9

6,6

10,1

4,8

6,5

11,3

62,4%

Produse din tutun

11,3

12,8

10,1

6,6

10,9

17,5

63,4%

Produse
ale industriei textile

278,5

268,3

210,9

232,8

249,2

482,0

63,4%

Articole de îmbrăcăminte

138,4

122,1

108,9

110,5

112,5

223,0

112,6%

Piei
şi produse din piele

139,1

130,2

108,8

132,1

146,3

278,4

116,2%

44,3

43,9

38,5

33,3

41,0

74,3

108,9%

Hârtie
şi produse din hârtie

105,2

105,8

91,9

91,5

91,2

182,7

94,7%

Produse de cocserie;
produse obţinute din
prelucrarea ţiţeiului

139,1

106,2

114,4

107,1

121,5

228,6

169,3%

Produse din cauciuc
şi mase plastice

305,5

298,2

232,1

255,1

295,2

550,4

105,5%

Mobilă

184,0

203,3

147,9

178,8

188,8

376,6

106,7%

Produse
ale inductriei construcţiilor

168,6

173,1

121,9

147,3

160,7

308,0

111,8%

Produse rezultate
din prelucrarea lemnului
(exclusiv mobilă), articole
din paie şi din alte materiale
vegetale împletite
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- dialog
civic
Interpretare
distinctă
la nivel
naţional
şi european

De la început, trebuie să precizam că
ambele dialoguri există, dar trebuie să
nu le confundam (amestecăm), având
în vedere că la nivel european, tratatul
defineşte participanţii, competenţele
şi procedurile specifice dialogului
social, conferindu-le partenerilor
sociali, patronate şi sindicate, un rol de
cvasilegiuitor în domeniul condiţiilor
de muncă în sensul larg al noţiunii,
dar nu ar trebui ca cele doua concepte
să fie străine unul de celălalt. Trebuie
să recunoaştem că la nivelul UE
partenerii sociali (sindicate - patronate)
au dezvoltat relaţii de colaborare şi
acţiuni specifice atât cu unele asociaţii
profesionale, cât şi cu ONG-uri
europene, cele doua dialoguri nu pot fi
suprapuse, dar nici complet separate.
Precizam că dialogul social bipartit
se concentrează în mod special asupra
salariilor, locurilor de muncă, organizării
muncii, siguranţei la locul de muncă,
sănătăţii şi securităţii, muncii la negru,
negocierilor CCM, pregătirii şi formării
profesionale, soluţionării conflictelor de
muncă şi altor componente.
În schimb, dialogul civic vizează alte
tematici, legate de mediu, consum,
politicile familiale, discriminarea, lupta
împotriva sărăciei, drepturile omului
şi intervine în rezolvarea problemelor
societăţii. În acest sens, partenerii sociali,
în cadrul dialogului civic, şi-au extins
domeniile de intervenţie, alunecând
spre o abordare mai cetăţenească şi
mai deschisă, conform acordurilor UE
din martie 2010 cu privire la plata forţei
de muncă, inclusiv la relaţiile ce le
dezvoltă şi desfăşoară în mod specific
cu ONG-urile europene de apărare a
mediului, a consumatorilor, de protecţie
a persoanelor cu dizabilităţi, de apărare
a drepturilor femeilor şi a egalităţii de
şanse între sexe, de luptă împotriva
sărăciei, de promovare a incluziunii
sociale şi altele.
Revenind la dialogul social, cunoscut
ca un mecanism de abordare şi rezolvare
a diverselor probleme economicosociale, acesta poate fi considerat un
instrument pentru managementul
situaţiilor de criză, dar trebuie să fie
bazat pe încredere reciprocă între
parteneri, pe o implicare permanentă în
acest proces, pe buna credinţă.
Peste tot în lume, inclusiv în UE, există
demersuri, dezbateri intense, privind
crearea condiţiilor optime pentru un
dialog social real, creativ. Relaţiile de
muncă între angajatori şi sindicate sau
reprezentanţi ai salariaţilor se schimbă
rapid în UE şi nu numai, ieşind în relief
orientarea spre negociere la nivel
organizaţional şi la nivelul dialogului
social fiind din ce în ce mai important.
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Dialogul social este recunoscut ca fiind
unul dintre pilonii principali al modelului
european, bazat pe performanţă
economică, un nivel ridicat de protecţie
socială, educaţie şi dialog social.
Precizăm că în Europa conceptul de
dialog social la nivel tripartit, respectiv
între reprezentanţii guvernului, ai
angajatorilor şi ai sindicatelor, este
însuşit în totalitate ca fiind parte a unei
bune guvernări, chiar şi în condiţiile de
aplicare diferite de la o ţară la alta.
Este cunoscut că după apariţia crizei
financiare din 2008, procesul de dialog
social a fost lăsat pe un plan secundar
al agendei politice, fiind prioritare
preocupările economice extrem de
presante.
Abia la sfârşitul anului 2015, dialogul
social a primit mult mai multă atenţie
la nivel european. Acelşi lucru s-a
întâmplat şi în România. În acest sens,
întărirea dialogului social a fost un
obiectiv declarat la nivel european,
dând posibilitatea partenerilor sociali să
abordeze probleme socio-economice
mult mai eficient.
De remarcat că o dimensiune
fundamentală a dialogului social o
reprezintă legătura dintre partenerii
sociali de la nivel european şi
organizaţiile naţionale afiliate la
aceasta, iar consolidarea în perspectivă
a dialogului social la nivel european va
depinde de deschiderea partenerilor
sociali, de a creşte gradul de cooperare
şi fluxul de informaţii cu afiliaţii lor
naţionali. Se poate spune că dialogul
social la nivel european nu poate fi
funcţional decât în măsura în care
dialogul social la nivel naţional este unul
funcţional.
Dialogul social în România este într-un
continuu proces de maturizare, printrun efort susţinut din partea tuturor
partenerilor implicaţi (guvern, patronate,
sindicate), pentru a conduce la rezultate
viabile, reale, în vedera încurajării şi
legitimităţii acestui proces.
În perioada 2011-2015, în România
s-au înregistrat cele mai tensionate
relaţii de muncă din cele 28 de ţări
membre ale UE, catalogate ca fiind
un factor cu efecte nocive asupra
competitivităţii economice a României.
Pentru a asigura o dezvoltare
sustenabilă şi o piaţă inclusivă a muncii,
este nevoie de dialog social ce poate
funcţiona ca un instrument de eliberare
a tensiunilor economice şi sociale, dar şi
ca un mecanism corector al intereselor şi
trebuinţelor econonico-sociale.
Astfel, în această perioadă menţionată
mai sus, pentru România, dialogul social
a încetat să mai funcţioneze, să joace un
astfel de rol, iar starea de nemulţumire
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s-a acutizat, fiind vizibilă în rândul
salariaţilor şi a reprezentanţilor acestora.
Menţinerea acestei stări de tensiune
conduce la lipsă de încredere între
parteneri şi suspiciuni în relaţiile
parteneriale. Atât partenerii sociali
(sindicate, patronate), cât şi guvernul
trebuie să se preocupe să dezvolte
şi să menţină încrederea reciprocă a
partenerilor, însă acest lucru este mult
mai greu de realizat acolo unde există
un trecut care a presupus suspiciuni,
lipsă de încredere şi conflicte dese.
De aceea considerăm că promovarea
dialogului social trebuie să fie
responsabilitatea centrală a Ministerului
Muncii şi Justiţiei Sociale (MMJS).
Cheia reuşitei de soliditate a relaţiilor
industriale depinde de abilitatea,
capacitatea guvernului de a acţiona
ca factor de decizie, în calitate de
administrator şi co-participant în
cadrul tripartitismului, iar în vederea
administrării pieţei muncii poate fi un
succes în atenuarea impactului generat
de recesiunea economică asupra
ocupării.
Reamintesc că în perioada 2012-2016,
dialogul social, în viziunea parenerilor
sociali, a fost văzut ca fiind unul formal,
fără a i se acorda importanţă, fiind tratat
ca un exerciţiu care trebuie realizat
doar că aşa prevede legea, fără însă să
se încerce să i se dea utilitatea acestui
instrument, considerând că autorităţile
publice sunt preocupate doar în mică
măsură de dialogul social.
Lipsa încrederii in dialog de tip
tripartitism poate reflecta o slabă lipsă
de angajament din partea unui guvern
şi în acelaşi timp o lipsă totală de
angajament real în relaţia cu partenerii
sociali de a concepe strategii naţionale
de dezvoltare. Dialogul social nu poate
să înainteze, să se consolideze, dacă
libertatea de asociere şi dreptul la
negociere nu sunt respectate sau dacă
partenerii sociali sunt slabi sub aspect
instituţional sau fărămiţaţi (aşa cum s-a
întâmplat în România prin aplicarea Legii
nr. 62/2011 a dialogului social).
În afară de a crea consens şi de a
negocia propuneri pentru politicile
economice şi sociale, dialogul social a
avut rolul de a diminua şocurile generate
de tranziţie sau criză. De apreciat că
ţările cu cele mai dezvoltate sisteme de
relaţii industriale instituţionalizate au
reacţionat mai repede şi mai eficient
în timpul crizei. În astfel de momente
dificile, guvernele au cooperat cu
partenerii sociali chiar de la începutul
crizei.
Astfel, pachetele de anticriză
negociate şi aprobate de organismele
tripartite au implementat o serie de

Grup de lucru preocupat
de dialogul social în domeniul
forestier
măsuri, pornind de la promovarea
unor angajamente de modificare a
programului de lucru, a unor facilităţi
de formare profesională şi până la
consolidarea protecţiei sociale, în vedera
asigurării supotului financiar pentru
sustenabilitatea agentului economic
şi crearea de noi locuri de muncă prin
programe de infrastructură publică.
Nu întâmplător, România ocupa, în
anul 2012, poziţia 26, ceea ce justifică
existenţa unor tensiuni generate de
negocieri şi administrarea greoaie
a contractelor colective de muncă,
acoperirea foarte slabă a salariaţilor
prin CCM, fenomen care afectează
mecanismul de distribuire a valorii
adăugate, create şi diminuează gradul
de incluziune a pieţii muncii, apariţia
unor forme de protest spontan, lipsa
unui cadru instituţional şi legislativ
bine definit şi adaptat, ceea ce a
condus la o carenţă majoră, în aşa fel
încât să diminueze toate încercările de
relansare a dialogului social, criteriile
de reprezentativitate foarte ridicate la
nivel de sector şi unitate concomitent
cu mecanismul de coordonare a CCM,
au condus la reducerea nespus de
dramatică a numărului de salariaţi şi
al angajatorilor acoperiţi de un CCM.
Dialogul social la nivel de sector este
nefuncţional, iar legea reprezentativităţii
partenerilor exclude orice tentative de
negociere a unui contract sau acord
colectiv la nivel de ramură sau sector de
activitate.
Permanetizarea acestei situaţii
va conduce la slăbirea continuă a
structurilor clasice legate de dialogul
social, singurele în măsură să asigure
un climat pentru un dialog social aşezat
şi liniştit. În aceste condiţii, ne referim
la lipsa contractului colectiv de muncă
la nivel naţional şi sectorial, coroborat
cu reducerea drastică a numărului de
CCM nivel de unitate, iar reglementarea
relaţiilor de parteneriat social ramâne în
totalitate în competenţele statului.

Dialogul social, în România, este văzut
de partenerii sociali ca fiind unul formal
în sensul unei activităţi care trebuie
bifată, dar fără urmări clare, utile în sens
general.
Accesul la finanţare pentru partenerii
sociali este redus, în majoritatea
cazurilor, ceea ce se translatează într-o
slabă capacitate de răspuns şi o lipsă a
preocupării sau o participare scăzută a
partenerilor în dialogul social.
De remarcat şi implicarea în dialog
a unor parteneri sociali de multe ori
insuficient pregătiţi, iar în unele cazuri,
lipsiţi de autoritate, ceea ce adânceşte
starea de insatisfacţie vis-a-vis de
dialogul social.
Dialogul social nu mai trebuie văzut ca
un proces “care trebuie să se întâmple”
ci teoria sa trebuie să evolueze către
recunoaşterea dialogului social prin
înseşi rezultatele directe în primul rând,
dar şi într-un palier secundar.
În acest sens, trebuie avute în vedere
măsuri care să asigure acces la finanţare
pentru parteneriii sociali, creşterea
capacităţii partenerilor sociali, în special
de a încheia acorduri, identificarea de
soluţii pentru asigurarea reciprocităţii
finalizate prin documente scrise,
stabilirea de obiective la nivelul fiecarii
unităţi componente a dialogului social
(comisii de dialog social, consiliu
economic şi social, consiliu naţional
tripartit de dialog social etc.).
Dialogul social fără o implentare
adecvată poate fi văzut ca un simplu
dialog de prezentare a opiniilor, astfel nu
se ajunge la un rezultat concret.
De aceea, consider că implementarea
în sine a dialogului social trebuie
monitorizată şi evaluată, iar aceasta
trebuie să stea la baza următorului
program de negociere, şi lecţiile însuşite
din acordurile anterioare trebuie luate în
seamă pe viitor.
Preşedinte FSLIL,
jr. Dan Anghel
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Gestionarea
pădurilor
cvasi-naturale
cu strategia QD
carte, 192 pag. CNPF- IDF, 2017
QD este o strategie de management
deosebit de prietenoasă cu mediul.
Scopul strategiei QD este un principiu
economic de conducere a unei păduri
complet controlată, care, în timpul
utilizării prin metode blânde, utilizarea
redusă a energiei şi luând în considerare
tot ceea ce trăieşte aici, face şi aduce o
valoare adăugată ridicată pentru oameni.
Aproape de natură şi foarte economic,
generează valoare adăugată, se
comportă multifuncţional prin produse
şi servicii, aproape de agricultură,
de natură în general şi minimizează
costurile.

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

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

Evaluarea
resursei forestiere
globale in 2015
(FRA 2015)
carte
Lucrarea s-a elaborat in baza QCFR
(Collaborative Forest Resources
Quiestionnaire), acoperind colaborarea
a 104 ţări şi reprezentând 88% din
pădurile mondiale. Materialul, editat sub
egida FAO, în format de carte, se află în
librării.

Pădurea
şi schimbările
climatice
Bază pentru
strategii de adaptare
carte, Oficiul Federal al Mediului.
Birmensdorf,
Institutul de cercetare WSL Berna,
Stuttgart, Viena
Pădurea nu va fi în măsură să menţină
prin ea însăşi serviciile sale, cum ar fi
producţia de lemn, protecţia împotriva
riscurilor naturale şi zona de recreere
pentru populaţie, astfel cum rezultă
din programul de cercetare “Pădure şi
climă”- Oficiul Federal pentru Mediu
(OFM) şi WSL. Acest lucru (întreţinerea
şi gestionarea pădurilor) se produce
“la întâmplare”. Cu ocazia întrunirii
organizate de către WSL, “Forumul de
cunoştinţe”, pe 29 noiembrie 2016, în
Uitikon (ZH), oamenii de ştiinţă, mai
mult de 240 de specialişti forestieri, şiau prezentat constatările lor la această
tematică.
Climatologii prezic că seceta şi
precipitaţiile mai abundente în cursul
încălzirii globale se vor acumula. Acest
lucru va afecta pădurea, dar cum

reacţionează şi cum să se pregătească
proprietarii de păduri? Pentru a
răspunde la aceste întrebări, precum şi
pentru a evalua impactul schimbărilor
climatice şi a măsurilor de gestionare a
pădurilor mai bine, este bine de văzut
Forest Programul Climate, lansat de
Oficiul Federal pentru Mediu (OFM),
împreună cu WSL . Directorul Konrad
Steffen cu ocazia “Forumului pentru
cunoaştere”. Impreuna cu aproximativ
300 de persoane au studiat în 42
de proiecte, impactul schimbărilor
climatice asupra pădurii şi a uelaborat
recomandări pentru gestionarea
pădurilor.

Congres
asupra speciilor
de neofite
După succesul înregistrat de
congresul ASF 2016, referitor la situaţia
şi protejarea lupilor de pe continent,
urmează o serie de prezentări asupra
speciilor neofite, prezentări care vor fi
programate de-a lungul anului în curs.
Cu ocazia lucrărilor acestui congres, se
va dezbate caracterul speciilor invazive,
iar accentul nu va fi pus asupra ciclului
vital şi a modalităţilor de diseminare a
neofitelor invazive, ci, mai ales, asupra
măsurilor concrete de prevenţie şi
tratament. O serie de psoibilităţi vor
fi arătate întreprinderilor forestiere
cu scopul de a implementa, aplica şi
propune gestionarea tratamentelor
aplicate speciilor neofite invazive,
la scară regională sau locală. Toate
reglementările şi procedurile necesare
se vor discuta prin exemple concrete pe
teren.
Congresul a avut loc pe 22 iunie 2017,
în regiunea Platoului Elveţian.

Ciprian Palaghianu
Editura Universităţii
“Ştefan cel Mare”, 2015
Conţine bibliografie
ISBN 978-973-666-466-3 630
Tiparul executat la Tipografia
S.C. ROF S.A. Suceava
Întreţinerea şi Administrarea Ariilor
Naturale Protejate de munte, proiect
elveţian
În cadrul unui proiect-pilot ProNatura,
se va înfiinţa un grup de iniţiativă
alcătuit din tineri motivaţi de întreţinerea
zonelor protejate de la munte. Grupul
va întreprinde acţiuni descentralizate în
toate regiunile montane de pe teritoriul

elveţian.
Proiectul va debuta la data de 1
august şi va continua până în 21
octombrie 2017. Întreţinerea gardurilor
vii, curăţarea zonelor naturale uscate,
tratarea terenurilor împădurite sau
măsurile ce vizează anumite construcţii
vor fi doar câteva dintre subiectele
abordate în ordinea de zi.
Programul actual prezintă interes
pentru agricultorii, gărzile forestiere
sau arhitecţii peisagişti care au voinţa
şi energia preluării unui angajament
temporar într-un domeniu specific.

Alte evenimente
forestiere
12 mai 2017
Congresul industriei
forestiere, în Elveţia
19-21 mai 2017
Festivalul
naturii elveţiene
22-26 mai 2017,
Hanovra
Salonul internaţional
al filierei pădure-lemn
2 iunie 2017, Bergun
Congresul anual
al întreprinderilor
forestiere elveţiene
13 iunie 2017,
Birmensdorf
Utilităţi şi instrumente
pentru o silvicultură
multifuncţională
24-25 iunie 2017,
Les Gets, Franţa
Concursul
fasonatorilor mecanici
Noutăţi:
Analiza regenerării
pădurii: perspective
statistice şi
informatice
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Forest Romania
Târg forestier profesional
28-30 septembrie 2017
Zizin, Judetul Braşov
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Compania care organizează Forest Romania
este lider mondial în domeniul târgurilor
forestiere şi agricole. DLG, din Germania,
împreună cu subsidiara sa din România,
DLG Intermarketing, au experienţa şi
expertiza necesare creării unui târg forestier
profesional în mediul potrivit. Perimetrul
târgului cuprinde o zonă de păşune şi un
circuit amplasat în pădure. În zona de păşune
vor fi amplasaţi reprezentanţii companiilor
care nu au nevoie să efectueze demostraţii
în pădure, în timp ce pe circuitul din pădure
se vor afla cei care vor expune utilaje
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Interzum Köln
16-19 mai 2017

Târgul a reprezentat o expoziţie internaţionala de componente pentru industria mobilei,
semifabricate, prefabricate, accesorii etc., fiind de 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.
Interzum Köln este un eveniment, prin traditie, de 4 zile. În acest an s-a desfăşurat între 16
şi 19 mai, la Koelnmesse, Köln, Germania. Acest Expoziţia cuprinde şi produse cum ar fi textile,
articole de uz casnic, mobilier, soluţii de încălzire şi iluminat contemporane, electronică şi
electrotehnică, mobilier de acasă, arhitectură şi proiectare în industria mobilei. Au participat
mai mult de 1400 de expozanţi, din 60 de ţări, în care cca 1000 sunt expozanţi internaţionali.
Producătorii şi furnizorii de materiale şi componente pentru producţia de mobilier şi construcţii
interioare, de maşini, materiale şi componente pentru producţia de mobilier tapiţat şi saltele,
materiale din piele, materiale uşoare şi inovatoare au participat la expo şi au interacţionat cu
potenţialii cumpărători pentru afaceri şi colaborare.

Târgul Forestier
ElmiaWood
Elmia Wood, unul dintre cele mai
importante târguri forestiere din lume, are loc
o dată la patru ani. În partea de sud a Suediei,
la Jönköping, 500 de expozanţi din 50 de ţări,
profesionişti din lumea întreagă, îşi prezintă
cele mai interesante inovaţii tehnologice din
sectorul forestier. Evenimentul are loc între 7 şi
10 iunie 2017.
Se expun produse din lemn, combustibili
din lemn silvicultură, maşini şi utilaje de
prelucrare, materiale de construcţii
1-4 iunie 2017

Tekhnodrev Far East

Khabarovsk, Rusia
Produse din lemn • Combustibili din lemn
• Silvicultură • Maşini şi utilaje de prelucrare •
Materiale pentru industria mobilei
9 -10 iunie 2017

Timber Show
Forest Products
Equipment Exposition

Rock Springs, SUA
Produse din lemn • Combustibili din lemn
• Silvicultură • Maşini şi utilaje de prelucrare •
Materiale de construcţii
12-16 iunie 2017

pentru exploatări forestiere şi vor efectua
demonstraţii de doborâre şi manipulare
de arbori. Harvestere, funiculare, tractoare
articulate forestiere şi forwardere vor
efectua demonstraţii în diverse locaţii
pe circuitul din pădure. Companiile care
intenţionează să efectueze demonstraţii
trebuie să viziteze locaţia şi, împreună
cu organizatorii, să planifice participarea
la târg. În cadrul Forest Romania 2017,
vor avea loc seminarii, întâlniri ale
profesioniştilor din domeniul forestier,
precum şi alte activităţi.

Society Of Wood
Science And
Technology Annual
Convention

Vancouver, Canada
Produse din lemn • Combustibili din lemn
• Silvicultură • Maşini şi utilaje de prelucrare •
Materiale de construcţii
13-17 iunie 2017

Fitecma

Buenos Aires, Argentina
Produse din lemn • Maşini şi utilaje de
prelucrare • Mobilă • Materiale pentru
industria mobilei • Materiale de construcţii

14-16 iunie 2017

Forest Products
Machinery And
Equipment Expo SFPA

Atlanta, SUA
Produse din lemn • Silvicultură • Maşini şi
utilaje de prelucrare • Materiale de construcţii
• Paleţi / ambalaje
20 - 21 iunie 2017

Turning Days West

Dortmund, Germania
Produse din lemn • Maşini şi utilaje de
prelucrare • Materiale de construcţii
20 - 22 iunie 2017

Expo AMPIMM

Mexico City, Mexic
Produse din lemn • Maşini şi utilaje de
prelucrare • Mobilă si materiale pentru
industria mobilei • Materiale de construcţii •
Finisarea si tratarea lemnului
21-22 iunie 2017

Kleben Von Holz Und
Holzwerkstoffen

Würzburg, Germania
Produse din lemn • Maşini şi utilaje de
prelucrare • Materiale pentru industria mobilei
• Materiale de construcţii, case / decoraţiuni •
Tratarea lemnului şi finisaje
23 - 25 iunie 2017

Timber & Working
With Wood

Sydney, Australia
Produse din lemn • Maşini şi utilaje de
prelucrare
26-28 iunie 2017

Forest Products
ociety International
Convention

Starkville, SUA
Produse din lemn, inclusiv destinate arderii
• Silvicultură • Maşini şi utilaje de prelucrare •
Materiale de construcţii
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Products and Services Offerings

DE PRODUSE ŞI SERVICII

oferte

Marco Mara
Mobil: (+4) 0740950260
Tel/fax: (+4) 0262372741
e-mail: office@marco-mara.ro
marcomara@hpeprint.com
Mara, Maramureş, România

Putem să executăm orice construcţii din lemn de molid sau stejar,
conform cerinţelor. Lemnul este doar clasa A, uscat, ignifugat, tratat
antiseptic, antimucegai şi băiţuit în nuanţa dorita. Deţinem ISO 9001,
suntem societate înregistrată intracomunitar. Lucrările noastre au ajuns în
marea majoritate a ţărilor europene: Spania, Franţa, Italia, Ungaria, Belgia.
Producem parchet, diferite cherestele, diferite elemente din molid, fag
sau stejar, diferite clase şi diferite dimensiuni, verzi, uscate sau aburite,
conform cerinţelor clienţilor.

Antreprenor danez, care a proiectat o colecţie de mobilier nordic funcţional şi elemente
de design interior, este în căutarea unui parteneriat cu un producător de mobilier/
articole de design de interior din Europa Centrală şi de Est, pentru a produce o

lampă de mesteacăn furniruit, cu panouri
laterale înlocuibile realizate din acril.
A mai proiectat o gamă largă de produse, cum ar fi scaune, organizatori de depozitare,
tăvi, suporturi pentru plante dar şi o lampă pentru care oferă acum un acord de
fabricaţie. În acest context, se caută firme producătoare de mobilier sau obiecte de
design de interior, în vederea unei colaborări de durată. Colecţiile designerului sunt
comercializate on-line, sau vândute direct prin diferiţi retalieri şi sunt expuse la cele mai
mari târguri din Danemarca.
Lampa de mesteacăn furniruit, are forma unui cub cu feţe laterale detaşabile/înlocuibile
făcute din acril şi/sau litere şi numere colorate care poate fi mixate de către client,
formând o varietate de combinaţii de culori şi litere.
Componentele obiectului/lămpii necesită a fi tăiate cu laser sau CNC.
Ideal ar fi ca producătorul să aibă în dotare aceste utilaje de debitare şi să poată
asambla întreaga lampă (cu bec, priza şi cablu).

Contact: Intarzia & Castor, telefon 0266/218 083
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Products and Services Offerings

DE PRODUSE ŞI SERVICII

oferte

Cereri
Persoană fizică Irak
• cherestea molid sau pin
• umiditate 16-18%, cantităţi mari
Nabil Salman Khadim
nabiklsalman1966@hotmail.com
Global Vision General Trading Co WLL Kuweit
• cherestea pentru construcţii, caiet de sarcini
BPCE Kuweit,
Ambasada României în Statul Kuweit
Cocchieri Meccanica Generale Italia
• europaleţi EPAL 240x240, franco Italia
Pedriali Samuele, Via San Giuseppe 6,
San Paolo di Jesi, 60038 Ancona (AN)
Tel.: +39.0731.78.71
Firme private China
• cherestea din stejar şi răşinoase, case din lemn
Consulatul General al României
502 Room, Honi International Plaza
199 Chengdu North Road, Jing an District
Shanghai, P. R. China
BPCE Montreal
• Cherestea de răşinoase şi foioase
• Diferite dimensiuni
Prin reprezentant BPCE Montreal,
Vladimir Ciobănaşu • tel.: 514.504.8235
Transcontinental Intenting Co. ,
Emiratele Arabe Unite
• Plăci MDF de 4,9 şi 12 mm • Peste 6 containere
Manish Gajaria • ticdubai@ticdubai.ac
Transcontinental Intending Co. LLC
Centurion Star, Tower A, Office 1003/1004
tel.: +971.4.2237887
fax: +971.4.2238638 / 2228118

BCR LEASING

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

Gorainvest AD Ruse

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

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
World of Pallets Co. Ltd, Arabia Saudită
• Lemn de brad pentru paleţi şi ambalaje
• Se negociază
Jeddah, Arabia Saudită • Tel.: 00966.555.347.455
• ahmed.ridal@hotmail.com
SDR Immobilier / Entreprise, Elveţia
• Case pe structură de lemn
• se negociază
5 Rue de Remparts, 1400 Yverdon-les-Bains,
Switzerland • sdrc@bluewin.ch
G & J Mosbach, Germania
• parchet masiv şi stratificat
• caiet de sarcini
Alsenzstrasse 35 D-67808 Imsweiler Germany
Tel.: +49 (0) 636.145.83.90

SC QUALITY CERT SA

prin Laboratorul Naţional pentru Industria
Lemnului şi Mobilă execută testarea
produselor din lemn, uşi, ferestre , mobilier
( Bucureşti, Şos. Panduri nr. 94, manager
tehnic ing. Ene Neagu: 0744.974.774 )
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Max Sukhar PE Ukraina
Suntem în căutarea unui investitor
strategic pentru o companie mijlocie
din Ukraina, orientată către procesarea
lemnului de foioase (stejar, frasin)
destinat exportului. Cea mai mare parte a
produselor (panouri din lemn solid, cadre
din lemn pentru ferestre, mobilă etc.) sunt
exportate către ţările UE.)

