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EDITORIAL

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR

ASFOR s-a constituit ca factor de polarizare și orientare a agenților economici într-
un mediu de afaceri bazat pe economia de piață, aflată într-o continuă schimbare. 
Evoluția dinamică a ASFOR demonstrează că asociația a trecut cu succes testul de 

maturitate, devenind lider incontestabil al domeniului.

Experiența de 20 de ani ne îndreptățește să considerăm încheiat un ciclu în 
care condițiile ne-au determinat să practicăm mai mult ”un joc de apărare”, prin 

reacții argumentate profesional, desigur, dar nu întotdeauna câștigătoare în 
fața ”atacurilor” venite dinspre Administrație sau partenerii de activitate, în 

condițiile în care aceștia au avut de partea lor instrumente legislative sau 
posibilitatea de a impune condiții contractuale unilateral stabilite.

Ne propunem, de aceea, să fim mult mai prezenți atunci când la 
nivel de Minister al Pădurilor sau la nivel de Parlament se pregătesc 
Hotărâri de Guvern sau Legi ce privesc domeniul forestier.

Sperăm să o facem cu mai mult succes decât așa cum s-a 
întâmplat recent în cazul promovării Proiectului de Modificare a 
Codului Silvic. 

Suntem dezamăgiți că acest proiect nu a trecut de votul 
Parlamentului, deși, o perioadă de aproape un an și jumătate, 

ASFOR a lucrat intens împreună cu celelalte organizații implicate în 
domeniul forestier (Asociația Administratorilor de Păduri, Federația 

Proprietarilor de Păduri, alături de specialiști din Minister, ITRSV și Regia 
Națională a Pădurilor) pentru un Cod Silvic, în care să regăsim îndeplinite 

dezideratele de viitor ale domeniului - pentru o dezvoltare durabilă și 
combaterea tăierilor ilegale, care ne afectează pe toți în aceeași măsură.

ASFOR - 20 de ani

Aniversare
și preocupări
Anul acesta, Asociația Forestierilor din 
România – ASFOR aniversează 20 de ani de 
activitate. Înființarea Asociației Forestierilor 
din România s-a impus ca un răspuns la 
dificultățile perioadei de tranziție a economiei 
naționale, determinate de pierderea piețelor 
externe tradiționale, blocajul financiar, 
fiscalitatea instabilă, descurajarea investitorilor 
străini și lipsa finanțării pentru producție 
și investiții. Ca urmare, în anul 1994, 46 de 
societăți comerciale de exploatare și prelucrare 
primară a lemnului au hotărât constituirea 
Asociației Forestierilor din România – 
ASFOR, ca răspuns necesar al noului mediu de 
afaceri ce se configura.
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EDITORIAL

Atunci când ne-am pus cu toții de acord, a intervenit încă o 
dată ”Politicul” și în loc să avem o lege organică, de care eram 
aproape siguri, am constatat că votul Camerei Deputaților 
(cameră decizională) a fost insuficient, înregistrându-se 198 
voturi ”pentru”, în condițiile în care erau necesare 203. Au lipsit 
doar 5 voturi ”pentru” și alți 10 deputați prezenți la vot s-au 
abținut.

Deși Legea nr. 46/2008 Codul Silvic este în vigoare, aceasta 
trebuie adusă la zi, pentru că în ultimii 5 – 6 ani schimbările 
din domeniu au fost majore. Codul Silvic și legile subsecvente 
trebuie să creeze cadrul de dezvoltare al domeniului forestier, în 
primul rând acordând investițiilor locul pe care îl merită.

Este necesar, de exemplu, să fie instituită prin lege 
obligativitatea alocării a 10% din vânzarea masei lemnoase 
pentru investiții în drumuri forestiere și corectarea de torenți și 
cel puțin alte 10 procente pentru împăduriri.

Fără infrastructură orice domeniu de activitate se dezvoltă 
greu. Avem o rețea de bază de drumuri forestiere de 
aproximativ 42.000 km. Sunt necesari a fi construiți până în 
anul 2020 încă 20.000 km. Greu de crezut că se vor putea realiza 
nu până în 2020, dar chiar și în următorii 20 de ani.

Trebuie creat cadrul juridic și trebuie început un astfel de 
program - într-un concept nou, conform căruia drumurile 
forestiere să fie proiectate și executate ”pe versant”, pentru cel 
puțin trei motive de mare importanță:

· protejarea văilor și a cursurilor de apă
· scurtarea distanțelor de colectare
· utilizarea în mod corespunzător a tehnicii de lucru folosită, 

cu multă eficiență, în țările cu relief asemănător României.

Odată cu proiectarea acestor drumuri de versant se va avea 
în vedere și construcția drumurilor de tractor, care completate 
cu instalații de colectare cu cablu vor conduce la o exploatare 
eficientă a lemnului și protejarea arborilor rămași în continuare 
în vegetație.

Alte câteva acte normative le așteptăm într-un termen scurt, 
în corelare cu prevederile Codului Silvic:

· Regulamentul de vânzare a masei lemnoase;
· Regulamentul de atestare al agenților economici pentru 

exploatări forestiere;
· Regulamentul de certificare al instalațiilor de debitat lemn 

rotund.

ASFOR își exprimă întreaga sa disponibilitate pentru 
cooperare cu toate instituțiile statului și organizațiile 
profesionale implicate în domeniul forestier pentru o schimbare 
majoră a stării de lucruri actuală, atât sub aspect tehnico – 
economic, dar mai ales a imaginii publice care aruncă, adesea 
nemeritat, o umbră asupra Domeniului Forestier și a celor 
implicați în gestionarea și valorificarea uneia dintre cele mai 
importante resurse naturale.

Cei mai mulți slujbași ai Pădurii se comportă și activează cu 
profesionalism și bună credință și tuturor acestora le adresăm 
mulțumirile și felicitările noastre.

Nicolae Țucunel,
Preşedinte al Asociației Forestierilor din România - ASFOR

6 • Meridiane forestiere • www.forestieri.ro

1407_003_meridiane_forestiere_nr_10.indd   6 8/12/2014   11:46:39



EDITORIAL

În calitate de Președinte al Federației 
Forestierilor din România, ASFOR, 
doresc să vă felicit pentru alegerea / 

realegerea ca membru al Parlamentului 
European. Federația Forestierilor din 
România, ASFOR, crede cu tărie că 
Parlamentul European va juca un rol 
important în ceea ce privește abordarea 
problemelor României și ale Europei care 
vor apărea pe parcursul acestui mandat, și 
vă dorim succes deplin în următorii cinci 
ani.

Ca reprezentant al Federației 
Forestierilor din România, ASFOR, 
organizație reprezentativă a agenților 
economici din industria de exploatare 
și prelucrare primară a lemnului, sunt 
de părere că domeniul privat joacă un 
rol important în dezvoltare și în crearea 
locurilor de muncă. Ca organizație 
patronală, urmărim să dezvoltăm, atât 
în România, cât și în Europa, o industrie 
de exploatare și de prelucrare primară 
a lemnului sustenabilă, competitivă ca 
economie verde la nivel european. În 
prezent, domeniul forestier din România 
realizează anual cifre de afaceri de peste 
15 miliarde de lei și asigură peste 75.000 
de locuri de muncă, la nivel european 
realizând peste 7% din PIB, asigurând peste 
3,5 milioane de locuri de muncă.

În ciuda eforturior depuse, agenții 
economici din domeniul forestier din 
România și din Europa nu pot rezolva 
singuri situațiile complexe la care sunt 
supuși. Federația Forestierilor din 
România, ASFOR, crede cu tărie în 
colaborarea dintre mediul public și 
privat, atât la nivel național, cât și la nivel 
european. În temeiul obiectivelor statutare 
ale Federației Forestierilor din România, 
ASFOR, ne exprimăm intenția de a colabora 
și a forma un parteneriat pentru a asigura 
creșterea numărului de locuri de muncă din 
domeniul forestier, atât în România, cât și în 
Europa.

Astfel, Federația Forestierilor din 
România, ASFOR, urmărește să faciliteze 
relația dintre dumneavoastră și organizația 
noastră centrală la nivel European, 
situată la Bruxelles – European Panel 
Federation (EPF). Sperăm că ați primit de 
curând o scrisoare din partea EPF, unde a 
fost descrisă contribuția Club du Bois, o 
platformă informală de dezbateri la nivel 
european a principalelor aspecte legislative 
ce afectează domeniul forestier. Sperăm 
să relansăm activitatea acestei platforme 
cu ocazia Wood Action Days, care se vor 
desfășura, în perioada 22 - 24 septembrie, 
la Bruxelles. Mai mult, dorim să folosim 
această platformă pentru a lansa Wood 
Manifesto, stabilind obiectivele Club du 
Bois pentru perioada imediat următoare în 
ceea ce privește colaborarea cu membrii 
Parlamentului European.

Sperăm că veți putea participa la 
aceste evenimente, urmând să trimitem o 
invitație oficială biroului dumneavoastră 
europarlamentar. Am fi onorați să ne 
întâlnim cu dumneavoastră în România, 
pentru a discuta despre problemele 
domeniului forestier, urmând a vă contacta 
spre a stabili o întâlnire. Dacă acestă 
întâlnire nu este posibilă, colegii noștri de la 
EPF vor putea să vă prezinte punctul nostru 
de vedere la Bruxelles.

În speranța unei bune colaborări, vă stăm 
la dispoziție cu orice informație relevantă 
despre domeniul forestier din România.

Cu deosebit respect,

Nicolae Țucunel,
Preşedinte

al Federației Forestierilor din România,
ASFOR

Scrisoare deschisă
către europarlamentarii români

Meridiane forestiere • www.forestieri.ro • 7
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Fabricarea de mobilă pentru bucătării3102 305 69.378.503 1.178
Fabricarea de saltele şi somiere3103 77 445.062.278 2.530
Fabricarea de mobilă n.c.a.3109 2.918 6.963.022.702 62.806

Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 3101

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută,
paie şi din alte materiale vegetale împletite 

1629 891 510.749.464 4.899
Fabricarea ambalajelor din lemn1624 253 23.016.466 1.848
Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplarie pentru construcţii1623 1.820 1.491.947.646 11.135
Fabricarea parchetului asamblat în panouri1622 64 31.700.650 360

Fabricarea produselor din lemn, plută, paie
şi din alte materiale vegetale 

162 3.217 5.617.079.546 31.387

Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn1621 189 3.559.665.320 6.645

Diviziune Grupă Clasă CAEN Rev. 2
Număr

de firme
Cifra

de afaceri
Număr

de salariaţi

Silvicultură şi exploatare forestieră

Silvicultură şi exploatare forestieră2 4.204 4.084.237.939 40.897

Fabricarea de mobilă31 4.421 8.135.035.986 62.714

Total general 15.850 24.155.592.511 159.885

Silvicultură şi alte activităţi forestiere 21 1.607 2.325.852.912 27.395
Silvicultură şi alte activităţi forestiere 210 1.607 2.325.852.912 27.395

Tăierea şi rindeluirea lemnului161 4.008 6.319.239.040 31.387

Fabricarea de mobilă310 4.421 8.135.035.986 62.714

Tăierea şi rindeluirea lemnului1610 4.008 6.319.239.040 31.387

Exploatare forestieră22 2.597 1.758.385.027 13.502
Exploatare forestieră220 2.597 1.758.385.027 13.502

Secţiunea A - Agricultură, silvicultură şi pescuit

Diviziune Grupă Clasă CAEN Rev. 2
Număr

de firme
Cifra

de afaceri
Număr

de salariaţi

Industria de prelucrare a lemnului şi mobilei

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor
din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor
din paie şi din alte materiale vegetale împletite

16 7.225 11.936.318.586 56.274
Secţiunea C - Industria prelucrătoare

1.121 657.572.503 6.200

2012

EDITORIAL

8 • Meridiane forestiere • www.forestieri.ro

Activitățile din domeniul forestier au 
înregistrat, în anul 2013, după părerea 
noastră, o creștere importantă în condițiile 
economice actuale - de 4,8% față de anul 
2012, respectiv o cifră de afaceri în valoare 
totală de 25.316.716.581 lei, comparativ 
cu valoarea de 24.155.592.511 lei, în anul 
2012.

Raportat la volumul total exploatat în 
anul 2013, de 17.700.379 mc fără coajă, 
aceasta înseamnă o valorificare de 1.430 
lei/mc, respectiv 325 EUR/mc (inclusiv 
lemnul de foc) .

Această creștere a valorii adăugate s-a 
realizat atât ca urmare a creșterii prețului 
pe picior vândut de RNP sau de proprietarii 
privați, cât și prin creșterea valorilor 
realizate de industria de prelucrare 
primară, precum și de industria mobilei.

Astfel, societățile comerciale înregistrate 

la Registrul Comerțului în codul CAEN 
la clasa 210 și 220 - silvicultură și 
exploatare forestieră au realizat o cifră de 
afaceri de 4.497.862.176, în 2013, față de 
4.084.237.939, în 2012, respectiv un plus 
de 10,1%.

Un plus, însă foarte redus, de 0,4%, 
a înregistrat industria de prelucrare 
primară, respectiv 11.994.619.062 lei, în 
2013, față de 11.936.318.586 lei, în 2012, 
în condițiile în care numărul de agenți 
economici care au depus bilanț a scăzut 
de la 7.225, în 2012, la 7.112, în 2013, iar 
numărul de angajați a fost cu 613 mai mic 
(55.661, în 2013, față de 56.274, în 2012).

Industria mobilei a păstrat aproximativ 
același număr de agenți economici și 
aproximativ același număr de angajați, 
dar a realizat un plus important al cifrei de 
afaceri, de 8,5%,  respectiv 8.824.235.343 

lei, în 2013, față de 8.135.035.986 lei, în 
2012, ca urmare a creșterii valorii adăugate.

Vânzarea masei lemnoase pe picior sau 
ca produs fasonat de către deținători sau 
prin administratori, precum și industria 
mobilei, au realizat creșteri semnificative, 
de 10,1%, respectiv 8,5%, în timp ce 
industria de prelucrare primară rămâne 
cu 0,4% în continuare “între ciocan și 
nicovală”, luptând cu prețurile mari pe 
care le forțează, prin diverse metode, 
vânzătorii de masă lemnoasă, și cu 
presiunea prețurilor de pe piața externă 
sau de pe piața internă, pe care utilizatorii 
de cherestea, plăci și semifabricate o pun 
pe furnizorii din industria de prelucrare 
primară. Este bine, însă, că și aceasta 
industrie se află  pe un trend crescător, și 
apreciem că printr-o politică de prețuri mai 
bună, atât în ceea ce privește achizițiile de 

Analiza economică a activităților din domeniul forestier
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Fabricarea de mobilă pentru bucătării3102 279 70.606.285 1.078
Fabricarea de saltele şi somiere3103 69 449.547.801 2.243
Fabricarea de mobilă n.c.a.3109 2.936 7.632.815.384 53.347

Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 3101

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută,
paie şi din alte materiale vegetale împletite 

1629 960 550.933.429 5.384
Fabricarea ambalajelor din lemn1624 255 24.784.905 1.753
Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplarie pentru construcţii1623 1.785 1.276.755.884 10.933
Fabricarea parchetului asamblat în panouri1622 66 26.738.553 362

Fabricarea produselor din lemn, plută, paie
şi din alte materiale vegetale 

162 3.249 4.970.733.244 24.796

Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn1621 183 3.091.520.473 6.364

Diviziune Grupă Clasă CAEN Rev. 2
Număr

de firme
Cifra

de afaceri
Număr

de salariaţi

Silvicultură şi exploatare forestieră

Silvicultură şi exploatare forestieră2 4.229 4.497.862.176 40.875

Fabricarea de mobilă31 4.450 8.824.235.343 62.588

Total general 15,801 25.316.716.581 159.124

Silvicultură şi alte activităţi forestiere 21 1.526 2.470.875.844 26.928
Silvicultură şi alte activităţi forestiere 210 1.526 2.470.875.844 26.928

Tăierea şi rindeluirea lemnului161 3.873 7.023.885.818 30.865

Fabricarea de mobilă310 4.450 8.824.235.343 62.588

Tăierea şi rindeluirea lemnului1610 3.873 7.023.885.818 30.865

Exploatare forestieră22 2.703 2.026.986.332 13.947
Exploatare forestieră220 2.703 2.026.986.332 13.947

Secţiunea A - Agricultură, silvicultură şi pescuit

Diviziune Grupă Clasă CAEN Rev. 2
Număr

de firme
Cifra

de afaceri
Număr

de salariaţi

Industria de prelucrare a lemnului şi mobilei

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor
din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor
din paie şi din alte materiale vegetale împletite

16 7.122 11.994.619.062 55.661
Secţiunea C - Industria prelucrătoare

1.166 671.265.873 5.920

2013

EDITORIAL
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Analiza economică a activităților din domeniul forestier

masă lemnoasă, cât și prețurile de vânzare, 
rezultatele pot fi îmbunătățite în perioada 
următoare.

Diminuarea cantităților de lemn rotund 
la export și prelucrarea unor cantități mai 
mari în industria românească, atât în cea de 
prelucrare primară, cât și în cea de produse 
finite (plăci, uși, ferestre, panouri, parchet, 
mobilă), vor contribui, desigur, la creșterea 
valorii adăugate, precum și a numărului de 
locuri de muncă și a cifrei de afaceri.

Nicolae Țucunel,
Preşedinte

al Asociației Forestierilor din România

Sursa:
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
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Brafor sa
Braşov

Carpat Forest srl 
Bucureşti

Casas srl
Braşov

Centrul de Pregătire
a Personalului
Buşteni

Concordia
Mixtexim  sa
Solovăstru

Cozia Forest sa
Râmnicu Vâlcea

Centrul de Pregătire
a Personalului
Roznov

Diana Forest sa
Bacău

Elar sa
Piteşti

Exfor sa
Bucureşti

Facultatea
de Silvicultură
şi Exploatări
Forestiere
Braşov

Fagex sa
Caransebeş

Foremar sa
Baia Mare

Forest-Nil srl
Ploieşti

Forestsib sa
Sibiu

Forex sa
Suceava

Forex srl
Braşov

Forexim
International sa
Bucureşti

Forman srl
Vălenii de Munte

Fortim sa
Timişoara

Galcomex srl
Bucureşti

Gecoforest sa
Bucureşti

Grivco srl
Curtea de Argeş

Husqvarna
Pădure şi Grădină srl
Bucureşti

Ilet srl
Bucureşti

Institutul
Naţional
al Lemnului
Bucureşti

Interforesta srl
Bucureşti

Mobicomat
Bucureşti

Moldoforest sa
Iaşi

Prim srl
Braşov

Promotion srl
Bucureşti

Regna Forest sa
Bistriţa

Robur sa
Târgu Jiu

Romanel
Internaţional srl 
Bucureşti

Romforest sa
Piatra Neamţ

Sapelio
International srl 
Bucureşti

Sargeţia Forest sa
Deva

Sef Petroforest sa
Piatra Neamţ

Tehnoforest
Export sa
Bucureşti

Transilva sa
Cluj

Tremula sa
Constanţa

Univers
Construct sa
Bucureşti

Silbin srl
Bistriţa

Compil sa
Bucureşti

Wegafor srl
Bucureşti

Astral Comp SRL 
Bucureşti

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Membrii fondatori
Consiliul
Director
ASFOR
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Preşedinte 

Nicolae Ţucunel
Forex srl

Vicepreşedinţi

Constantin Arion
Forestfalt Servicii srl

Nicolae Barbu
Cozia Forest srl

Dănuţ Frunză
Losan srl

Mihai Onescu
Susai Servcom srl

Cornel Sabău

Membri

Cristian Bălănescu
Dac Forest srl

Vasile Coman
RG Holz Company srl

Ioan Coşa
Cofaro srl

Emil Iugan
Misgrup srl

Ion Ilioiu
Il Forest srl

Felicianu Jiboteanu
Coninvest srl

Kiss Oliver
Kronospan România srl

Doinel Malea
Aldona Forest srl

Dan Makkai
Kastamonu România srl

Ciprian Mititelu
Forestar sa

Ciprian Muscă

Ioan Sbera

Vasile Varvaroi
Schweighofer srl

Ioan Vasvari

Tudor Vornicel
Egger srl

Secretar General

Viorel Marinescu

Secretar

Iulian Borza
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ASFOR LA 20 DE ANI / 20 YEARS OF ASFOR

Scurt istoric 

După un vid de 60 de ani pentru 
organizaţiile patronale şi 
profesionale, datorat regimului 

comunist, odată cu evenimentele din 
1989, s-a creat posibilitatea revenirii 
acestora, aşa cum au funcţionat în 
perioada interbelică. Astfel, în plin proces 
de trecere de la economia centralizată, la 
cea de piată, luând exemplul altora, în anul 
1994, un grup de initiativă, constituit din 
patroni şi administratori ai unor societăţi 
comerciale cu profil forestier, cu capital de 
stat şi privat, reprezentanţi ai Facultătii de 
Silvicultură Braşov, ai Institutului Naţional 
al Lemnului, precum şi ai celor două Centre 
de pregătire a personalului din Buşteni 
si Roznov, au hotărât înfiinţarea unei 
organizaţii profesionale, iar numele ales a 
fost ASFOR.

De la 46 de membri fondatori, ASFOR 
numără astăzi peste 500 membri.

Organizaţia a fost recunoscută prin 
hotărâre judecătorească, în baza Legii nr. 
21/1924, aşa-zisa “Lege Mârzescu”, după 
numele unui mare economist al României.

În anul 1995, la solicitarea sindicatelor 
şi la recomandarea ministerului de resort, 
pentru a apăra interesele patronilor în 
încheierea contractelor colective de muncă 
la nivel de ramură, s-a completat obiectul 
de activitate cu acest drept, ASFOR 
devenind, astfel, organizaţie patronală.

Adunările generale ale reprezentanţilor 
membrilor asociaţiei s-au desfăşurat anual. 
În diverse situatii, au avut loc şi adunări 
extraordinare, dictate de necesitatea unor 
modificări, mai mici sau mai ample, ale 
statutului, precum a fost cea din anul 2012.

Acestea s-au desfăşurat în baza statutului 
asociaţiei, analizând activitatea Consiliului 
director în funcţie de modul de îndeplinire 
a programelor aprobate, a bugetelor 
şi bilanturilor anuale, numind membrii 
Consiliului director şi hotărând aderarea 
la diferite organizaţii nonguvernamentale 
interne şi internaţionale.

La fiecare 4 ani (în 1995, 1999, 2003, 
2007, 2011), au avut loc alegeri pentru 
funcţia de preşedinte şi pentru cele din 
Consiliul de conducere.

Odată cu mărirea numărului societăţilor 
comerciale cu obiect de activitate 

“exploatarea şi prelucrarea primară a 
lemnului” şi cu creşterea numărului celor 
care s-au afiliat benevol asociaţiei, a fost 
nevoie de adaptarea ASFOR în privinţa 
comunicării cu membrii.

Astfel, în anul 2002, adunarea generala, 
prin modificarea statului, a stabilit 
infiinţarea de sucursale teritoriale în zonele 
semnificative, cu activitate forestieră şi de 
prelucrare primară a lemnului.

La început au fost infiinţate 7 sucursale, 
pe parcurs s-a ajuns la 13, astazi 
funcţionând 10. Acestea şi-au dovedit 
utilitatea, în primul rând printr-o bună 
comunicare cu membrii, prin cunoaşterea 
realităţilor, dar şi prin faptul că preşedintii 
sucursalelor sunt membri de drept 
ai Consiliului director, corespunzător 
principiilor democratice ale asociaţiei.

Cred că pentru atragerea de noi membri, 
din oferta de 5.000 de agenţi economici 
din exploatare şi un număr mare de agenţi 
economici din prelucrarea primară a 
lemnului, înfiinaţrea de noi succursale este 
solutia pe care trebuie să o aibă în vedere 
Consiliul director, şi nu reducerea celor 
existente.

ASFOR, la 20 de ani

Au trecut 20 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Forestierilor 
din România, ASFOR, şi parcă ieri a fost 17 iunie 1994…  
Douăzeci de ani, în istorie, înseamnă foarte puţin, dar pentru 
o colectivitate profesioanală, reprezintă mult mai mult, ţinând 
seamă de durata vieţii unui om.

Adunarea generală a delegaţilor ASFOR, mai 2014Fo
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Zona forestieră Ilva, Bistiţa
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Un alt moment de semnalat este 
modificarea statutului, în baza legii nr. 
91/2011 a patronatelor, de către cele trei 
organizaţii patronale, ASFOR, Bucovina 
şi Valea Someşului, care, împreună, au 
constituit Federaţia Patronală a Forestierilor 
din România, cu aceeasi siglă ASFOR. În 
orice situatie, ASFOR, potrivit atât legii 
vechi a patronatelor, cât şi celor noi, a 
fost recunoscută ca având reprezentare 
natională în domeniul exploatării şi 
prelucrării primare a lemnului.

Una dintre preocupările conducerii 
asociaţiei, mandatate de adunarea 
generală, a fost aceea de participare şi 
la unele organizaţii nonguvernamentale 
interne şi externe. De precizat că, potrivit 
legii, coroborat cu interesele noastre, 
puteam să devenim membri ai unei 
confederaţii patronale, aşa explicându-se 
aderarea ASFOR la Confederaţia patronală 
din industrie, agricultură şi servicii 
(Conpirom), încă din anul 1995.

De asemenea, pentru soluţionarea unor 
divergenţe între furnizorii de materie 
primă lemnoasă, în principal Romsilva, şi 
beneficiari, la sugestia Primului Ministru 
din acea perioadă, s-a constituit, in anul 
1995, Convenţia patronală din economia 
forestieră.

Convenţia, alcătuită din Romsilva, 
ASFOR, Asociaţia producătorilor de mobilă 
(APMR), Patronatul celulozei si hartiei 
(ROMPAP) şi Asociatia proprietarilor 
pădurilor private (APP), a desfăşurat o 
activitate benefică sectorului, funcţionând 
până în 2004, când interese politice au 
determinat retragerea din convenţie a 

Romsilva, suspendând, practic, activitatea 
convenţiei.

ASFOR este membru al Camerei de 
Comert şi Industrie a României (CCIR) 
din 1996, unde a avut reprezentanţi 
în Consiliul de Conducere. Sucursala 
Bucureşti a ASFOR este membru 

al Camerei de Comerţ şi Industrie 
Bucureşti (CCIB). 
În plan extern, ASFOR este, din 1994, 

membru al Organizaţiei Producătorilor 
de Cherestea din Europa (EOS), parte 
componentă a Confederaţiei Europene 
a Industriei Lemnului, confederaţie cu 
o vechime de peste 55 ani, precum şi al 
Organizaţiei Antreprenorilor Forestieri 
din Europa (ENFE) şi al Organizaţiei de 
Arboricultură (EAC).

Suntem parteneri la dialogul social, din 
partea Compirom, la diferite ministere şi, 
mai ales, purtători de cuvânt atât în relaţia 
cu ministerele din care Silvicultura a făcut 
şi face parte, cât şi cu cel al economiei 
sau industriei, după caz. Colaborăm şi cu 
alte organizaţii patronale şi profesionale, 
precum şi cu unele federaţii din UGIR 
1903, cu Asociaţia Oamenilor de Afaceri 
din România (AOAR), cu camere de comerţ 
bilaterale etc.

O bună colaborare avem şi cu 
asociaţiile de profil: APMR, APP, AAPP, ACF, 
Progresul silvic, FSLIL. De asemenea, cu 
reprezentanţii economici ai ambasadelor 
străine din România, printre care cele 
ale Franţei, Italiei, Germaniei, Finlandei, 
Suediei, Austriei, Poloniei, Libanului, 
Canadei etc.

Organele de conducere şi de 
administrare ale ASFOR, în general, s-au 
menţinut, de-a lungul timpului, cam 
aceleaşi:

• adunarea generală a delegaţilor aleşi de 
membrii sucursalelor;

• preşedintele;
• consiliul director;
• biroul operativ;
• aparatul executiv.
Modificari s-au facut în 2003, când s-a 

instituit funcţia de preşedinte executiv, 
care s-a inlocuit cu cea de secretar general, 
dupa statutul din 2012, din motive mai 
mult subiective. Numărul membrilor 
Consiliului director a variat, în funcţie de 
numărul membrilor asociaţiei, de la 9 la 17, 
21 şi 23 în prezent.

Presedinţii de sucursale sunt membri 
de drept ai Consiliului director, ceilalti 
membri fiind aleşi pe criterii de calitate 
profesională şi de ataşament faţă de 
obiectivele asociaţiei, ţinînd cont de 
ponderea membrilor pe zone, de mărimea 
societăţilor, menţinând, pe cât posibil, un 
echilibru între reprezentarea celor două 
activităţi, exploatare forestieră şi prelucrare 
primară a lemnului.

A publica lista tuturor membrilor 
Consiliului director ar lua mult spaţiu. 
Totuşi, se cuvin prezentaţi cei 9 aleşi în 
cadrul adunării generale extraordinara 
din 17 iunie 1994, care şi-au asumat 
răspunderea într-o perioadă cu multe 
necunoscute privind tranziţia spre 
economia capitalistă. Aceştia au fost: Ioan 
Sbera, Gheorghiţă Ionaşcu, Ioan Ovidiu 
Creţu, Corneliu Ştefan Popescu, Eugen 
Covaci, Gheorghe Barbu, Dumitru Ulian, 
Emil Marcoci sşi Gheorghe Cizmaru.

Din păcate, doi dintre aceştia, Emil 
Marcoci şi Dumitru Ulian, nu mai sunt 
printre noi. Lor, şi altor dispăruţi ai 
breslei, le aducem prinosul nostru de 
recunoştinţă pentru serviciile aduse 
sectorului forestier.

Preşedinte al ASFOR a fost Ioan Sbera, 
din 1994, până în 2011, care a ocupat şi 
funcţia de preşedinte executiv, din 2003, 
până în 2012.

Actualul preşedinte este domnul 
Nicolae Ţucunel.

Aparatul executiv, cel care pune 
în practică deciziile Consiliului 
director, a variat ca număr de 
membri, în funcţie de mărimea 
asociaţiei, de numărul de sucursale, 
cuprinzând profesionişti de elită, cu 
multa experienţă, ataşati sectorului, dacă 

ne referim la remuneraţia modestă pe 
care o primesc. Se cuvine să le mulţumim, 
în numele tuturor membrilor, pentru 
straduinţa şi pasiunea dovedite în 
indeplinirea atribuţiilor.

În loc
de concluzii

Pe parcursul celor 20 de ani de activitate, 
am înfruntat diferite provocări, mai ales 
din partea unor guvernanţi cu mentalitate 
învechită, de “stăpâni”, dar şi din partea 
unor colegi de la RNP.

Au existat, din păcate, şi din interior, 
încercări de spargere a unităţii asociaţiei, 
încercări, din fericire, eşuate.

Au fost temeri fireşti că înfiinţarea 
sucursalelor va destrăma ASFOR, temeri 
care nu s-au adeverit.

O situaţie mai delicată a fost înaintea 
alegerilor din 2011, când, regretabil, un 
grup de iniţiativă interesat să ocupe o 
poziţie dominantă în conducere, facând 
jocul unor firme puternice, au acţionat 
contrar regulilor democratice (jigniri, 
ameninţări), culminând cu acel “comando” 
de la alegerile sucursalei Curtea de Argeş, 
prin care dorea să-şi impună candidatul).

Înţelepciunea de care au dat dovadă 
membrii marcanţi ai asociaţiei, inclusiv cei 
din conducerea de la data respectivă, a 
împiedicat divizarea ASFOR.

Raman ferm convins că trebuie 
menţinuta coeziunea între cele două 
activităţi, exploatarea forestieră si 
prelucrarea primară a lemnului, aceasta 
inseamnând unitate si putere.

În cea ce ma priveşte, ca unul dintre 
fondatori şi mulţi ani în conducere, rămân 
alături de ASFOR, care, pentru mine, este a 
doua familie.

Dipl. ing. Ioan Sbera,
Preşedinte de onoare ASFOR
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1. Pe plan legislativ 
(legi, HG-uri, ordine 
ministeriale etc.):

Codul Silvic
ASFOR a participat, prin preşedinte 

şi prin alţi reprezentanţi, la modificarea 
acestei adevărate Constituţii a pădurii, 
care s-a produs în anii 1996 şi 2008, 
determinată de schimbările politice, dar şi 
de schimbarea formei de proprietate.

După varianta din 2008, s-a dorit din 
nou modificarea acestui act normativ, 
iniţiativa fiind a unui grup parlamentar 
de specialişti din Comisia de Agricultură 
şi Silvicultură din Camera Deputaţilor, 
acţiune nefinalizată până în prezent, şi din 
cauza schimbărilor politice după alegerile 
din 2012.

Ceea ce s-a reuşit din propunerile 
noastre la varianta 2008, convingând 
guvernanţii şi parlamentarii, se referă la:

a). Volumul de masă lemnoasă de 
valorificat anual să nu mai fie aprobat 
prin H.G., ci de către minister, în baza 
prevederilor regulamentelor silvice.

b). Toţi agenţii economici cu obiectul 
de activitate exploatarea lemnului să 
fie atestaţi de o comisie, în baza unui 
regulament aprobat prin ordin ministerial, 
după negocierea cu ASFOR.

c). Infrastructura în păduri sa fie 
considerată ca o prioritate pentru 
dezvoltarea durabilă şi susţinută a fondului 
forestier (ca urmare, a apărut un act 
normativ privind accesibilizarea fondului 
forestier).

d). Elaborarea unui act normativ de către 
ministerul de resort, privind reglementarea 
înfiinţării şi funcţionării instalaţiilor de 
debitat lemn rotund, care, din păcate, nici 
până în prezent nu a apărut. O încercare 
anterioară, la propunerea noastră de 
a elabora o lege, a eşuat din interese 
electorale.

De menţionat că prima prevedere ne-a 
scutit pe toţi de dificultăţile în exploatarea 

masei lemnoase, ca act silvicultural 
important, cauzate de modalitatea de 
aprobare a volumului prin lege, până în 
2006, iar apoi prin HG-uri cu foarte mare 
întârziere.

Propunerile de modificări la Codul Silvic 
existent, care durează de peste trei ani, 
s-au tot schimbat, în funcţie de rotirea 
miniştrilor şi a secretarilor de stat, încât 
s-au creat confuzii şi multe nemulţumiri în 
rândul specialiştilor.

Sperăm că punctele stabilite în grupul 
de lucru de la Braşov, unde au participat 
atât reprezentanţi ministeriali, cât şi toate 
organizaţiile neguvernamentale din 
domeniu, să se regăsească în noul Cod 
Silvic.

Urmează, apoi, o etapă de elaborare 
sau modificare a unor acte normative 
subsecvente, din care amintim: 
regulamentul de vânzare a masei 
lemnoase, de atestare a agenţilor 
economici din exploatarea forestieră, 
reglementarea de funcţionare a instalaţiilor 
de debitat lemnul rotund etc.

Alte reglementări
silvice:
a) În domeniul vânzării masei lemnoase 

au apărut două acte normative: HG 
85/2004, completat cu HG 1174/2006. De 
menţionat că acea completare de mai sus 
a clarificat, la insistenţele noastre, modul 
de aprobare a regulamentului de atestare 
a agenţilor economici prin ordinul comun 
al miniştrilor MAPDR şi MEF, în sensul 
că propunerile, criteriile de funcţionare 
a comisiei, au fost făcute de ASFOR, 
negociate şi aprobate de către cei doi 
miniştri.

De altfel, anterior, s-a încheiat un 
protocol între ministrul MAPDR şi 
preşedintele asociaţiei, prin care se stabilea 
că ASFOR asigură secretariatul comisiei. 
După apariţia Codului Silvic, în 2008, unde, 
la capitolul valorificarea lemnului, sunt 
prevederi ambigue, conducerea RNP, în 
anul 2009, a stabilit un regulament de 

vânzare propriu, total defavorabil nouă, 
apreciind că cele două HG-uri nu mai sunt 
valabile, deşi în Codul Silvic nu a apărut 
explicit faptul că au fost abrogate.

Evident că, în această situaţie, noi am 
reacţionat şi am făcut presiuni la Ministerul 
Mediului şi Pădurilor, şi astfel a apărut 
ordinul 1898/2010, care a aprobat un nou 
regulament de vânzare a masei lemnoase.

Din păcate, aplicarea acestui regulament, 
acceptabil pentru ambele părţi, s-a facut 
de către conducerile RNP în mod abuziv, 
în sensul că volumul scos la vânzare şi 
preţurile de pornire la licitaţie au fost lăsate 
la latitudinea direcţiilor silvice. Acestea 
au creat multe nemulţumiri în rândul 
agenţilor economici.

De menţionat că s-a reuşit şi stabilirea 
unui contract-cadru de vânzare-cumpărare 
între RNP şi ASFOR, care a reglementat, 
oarecum, la unele direcţii silvice, o 
normalitate între doi parteneri presupuşi 
egali.

Pentru prestări de servicii, nu s-a reuşit 
stabilirea unui asemenea contract, cu toate 
insistenţele noastre, şi aceasta a rămas 
la bunul plac al direcţiilor silvice. În plus, 
acel contract-cadru existent este nesocotit 
de actuala conducere RNP, toate acestea 
determinând ca relaţiile noastre cu colegii 
de la RNP, de multe ori, să nu fie normale, 
ci, mai degrabă, tensionate.

Deşi declarativ suntem consideraţi 
parteneri egali, în practică, în cel mai 
fericit caz, comportamentul este cel tipic 
de şef-subordonat. Organele ministerelor 
de resort nu şi-au exercitat autoritatea de 
supraveghere şi control asupra RNP, totul 
din cauza politizării excesive a acestei 
companii. Din aceste motive, ne-am 
adresat, în februarie 2011, Consiliului 
Concurenţei, apreciind că, potrivit Legii 
Concurenţei, art. 6, RNP, având poziţie 
dominantă pe piaţă prin reţinerea 
preferenţială a masei lemnoase de 
exploatat cu condiţii de lucru uşoare, face 
concurenţă neloială agenţilor economici 
privaţi din exploatarea forestieră.

Moment de bilanţ la cei 20 de ani de existenţă
A prezenta într-un articol toată activitatea asociaţiei, legată 
de modul de îndeplinire, sau nu, a obiectivelor pe care şi le-a 
propus, este o încercare cu puţine posibilităţi de realizare. De 
aceea, în speranţa redactării unei monografii (cărţi albe) a ceea 
ce a însemnat ASFOR în cei 20 de ani, voi enunţa numai câteva 
dintre reuşitele noastre. La momentul aniversar, de regulă, 
nereuşitele nu se scot în evidenţă, ci se nuanţează.
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Moment de bilanţ la cei 20 de ani de existenţă
b) Am avut negocieri, de-a lungul 

timpului, pentru stabilirea instrucţiunilor 
privind termenele, modalităţile şi 
perioadele de colectare, scoatere şi 
transport al materialului lemnos, absolut 
obligatoriu pentru agenţii economici cu 
obiect de activitate exploatarea forestieră. 
Astfel, acestea au fost aprobate prin mai 
multe ordine ministeriale dictate şi de 
modificarea unor norme silvicuturale, dar şi 
de introducerea unor tehnologii noi. Ultima 
formă a fost stabilită în 2011, obţinându-se 
mărirea perioadelor pentru exploatarea 
masei lemnoase, prelungirea duratei de 
exploatare în cazuri de forţă majoră sau 
atunci când condiţiile meteorologice 
conduc la întârzierea intrării în vegetaţie, 
iar decizia finală aparţine emitentului 
autorizaţiei de exploatare. Rămâne de 
clarificat problema prejudiciilor.

c) Reglementări privind circulaţia 
materialului lemnos au fost stabilite prin 
mai multe HG-uri. Ca noutate, în penultima 
hotărâre s-a introdus noţiunea de SUMAL, 
menită să reducă tăierile ilegale şi furturile. 
În principiu, majoritatea membrilor noştri 
au fost de acord cu introducerea acestui 
program, cu rezerva referitoare la datele 
ce trebuiau transmise, având în vedere 
faptul că unele erau confidenţiale. După 
mai multe analize şi completări din partea 
ministerului, împreună cu partenerii sociali, 
HG 996/2004 s-a modificat, devenind HG 
407/2014, prin care se menţine sistemul 
informaţional SUMAL.

Ca noutate, remarcăm obligativitatea şi 
utilizarea sistemului “due dilligence”, stabilit 
de Regulamentul UE al Parlamentului 
European şi al Consiliului, precum şi 
obligaţia emitentului avizului de expediţie 
cu privire la datele ce se transmit în 
SUMAL online sau offline a informaţiile 
standardizate pentru a se genera un 
cod unic (deocamdată această obligaţie 
se experimentează). Foarte important 
de reţinut că prin acest act normativ 
s-a specificat că materialele lemnoase 
nu sunt bunuri divizibile şi astfel, acea 
prevedere aberantă dintr-un altă HG, 
emisă de Ministerul Transporturilor, pentru 
cântărirea produselor din lemn la produse 
să devină caducă.

Problema mediului:
a) Deşi pădurea are o mare influenţă 

benefică asupra mediului prin acţiunea 
de asimilare a CO2, reţinând carbonul în 
produsele sale şi eliminând oxigenul, motiv 
pentru care se spune că este o adevărată 
fabrică de oxigen, unii “specialişti” de la 
Ministerul Mediului au emis acte normative 

“Veteranii” ASFOR, omagiaţi
în cadrul festiv al Adunării Generale

de la Braşov, mai 2014
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membrilor săi informaţii utile legate de 
piaţa lemnului, atât din ţară, cât şi din plan 
extern.

Dintre acestea, amintesc câteva mai 
semnificative.

Până în anul 1998, când comerţul extern 
era restricţionat şi contingentat, am fost 
nevoiţi să facem eforturi mari pentru a 
convinge factorii guvernamentali, o parte 
a presei, dar şi pe beneficiarii interni ai 
produselor noastre, interesaţi de avantajul 
cumpărării cu preţuri mici, că în special 
cheresteaua poate fi exportată aşa cum se 
practică în toată lumea.

Nu e momentul să amintim de acele 
contingenţe, de licenţe gestionate de unii 
salariaţi ai departamentului Comerţului 
Exterior, dar e cazul sa amintim faptul că 
într-un an, de exemplu, am putut exporta 
cherestea numai în a doua parte a anului, 
bineînţeles, cu pericolul degradării calităţii.

Referitor la exportul buştenilor, am 
reuşit, printr-un act normativ, să-l sistăm 
în anii 2001 şi 2002, după care nu s-a 
mai reuşit, din cauza asocierii la UE, când 
comerţulul a devenit liber. Apreciez că 
astăzi, exportul de buşteni, ca volum, 
este nesemnificativ faţă de producţie; 
sigur, având capacităţi mari de prelucrare, 
aceasta îi afectează pe unii agenţi 
economici.

Organizarea de standuri sub egida 
ASFOR la târgurile din ţară, dintre care 
amintim BIFE, Foresta Cluj, Expowood 
Braşov, a fost un bun prilej pentru agenţii 
economici de a-şi expune produsele, dar, 
mai ales, de informare despre cerinţele 
pieţii şi, bineînţeles, de a încheia contracte 
cu beneficiarii.

Acelaşi lucru, poate mai evident, îl putem 
spune despre asigurarea de către ASFOR 
a participării la târgurile din străinătate, 
finanţate parţial sau total de la bugetul 
statului, cum ar fi ZOW din Germania 
şi Italia, Interforst Germania şi Suedia , 
Interzum Koln, Ligna Hanovra, Milano, 
programul SIPPO, finanţat de guvernul 
Elveţiei, şi cel finanţat de Expo Franţa.

Nu trebuie să nesocotim nici acele 
întâlniri pe care le-am organizat la sediul 
asociaţiei, cu diverse firme străine şi 
româneşti, pentru colaborare şi încheierea 
de contracte.

3. Probleme 
economico-financiare:

Ca organizaţie patronală aparţinând unei 
confederaţii, am militat, alături de ceilalţi, 
pentru reducerea taxelor şi impozitelor, 
reinvestirea profitului, reducerea evaziunii 
fiscale şi a muncii la negru.

Strict pentru membrii noştri, ne-am 
preocupat şi am reuşit să convingem 

care ne obligă la întrebarea dacă sunt 
profesionişti autentici sau urmăresc doar 
încasarea de taxe. Desigur, este nevoie de 
argumente şi explicaţii la formularea de 
mai sus.

În anul 2005, în ultima săptămână, 
când lumea se gândea la sărbătorile de 
iarnă, s-a emis o ordonanţă, OUG 196, 
prin care se stabilea, la fondul de mediu, 
o taxă de 3% din venituri pentru masa 
lemnoasă exploatată şi produsele din 
prelucrarea lemnului, cu costuri foarte mari 
pentru agenţii economici. De remarcat că 
motivaţia pentru crearea acestui “fond de 
mediu”, existent şi în multe ţări din UE, este 
aceea de a lua bani de la cei ce poluează 
şi a-i restitui celor care, prin programe 
de investiţii, sprijină mediul, ceea ce 
demonstrază că, în cazul nostru, taxarea 
era incorect introdusă. 

După intervenţii şi presiuni din partea 
ASFOR şi a colegilor de la APMR, cu 
sprijinul unor senatori şi deputaţi în 
specialitate, ordonanţa a fost modificată 
şi, practic, taxa a rămas nesemnificativă, 
de 1% pentru lemnul de lucru din păduri 
necertificate, deşi nu era necesară deloc.

b) Un alt act normativ referitor la 
autorizaţia de mediu s-a emis în 2004, 
pentru agenţii economici obligaţi s-o 
obţină pe fiecare parchet de exploatare 
forestieră, cu consecinţe negative, nu atât 
financiare, cât de pierdere de timp, din 
cuza unei documentaţii stufoase. 

Am reuşit, în 2007, să transferăm 
această obligativitate la proprietarul sau 
administratorul de pădure, şi nu cu intenţia 
de a-i împovăra pe aceştia, ci pentru 
că aveau elementele necesare pentru 
documentaţie şi, probabil, fiind funcţionari 
ai statului, să poată anula asemenea 
autorizaţii.

În sfârşit, în anul 2011, apare o 
modificare a actului normativ de care 
aminteam anterior, şi, din nou, se 
introduce o autorizaţie de mediu pentru 
agenţii economici cu obiect de activitate 
exploatarea forestieră.

De reţinut că autorizaţia de mediu 
este valabilă pe o perioadă de 5 ani, 
iar cea integrată, de 10 ani, ceea ce nu 
creează probleme dificile pentru agenţii 
economici. Numai că inexistenţa unor 
precizări şi reglementări la acest act 
normativ din partea celor două ministere 
cu responsabilităţi, respectiv MMSC şi MAP, 
în teritoriu, fie din necunoaştere sau din 
exces de zel, face ca aplicarea ordinului nu 
fie uniformă, ci diferenţiată, în detrimentul 
agenţilor economici.

2. Acţiuni comerciale:

Conducerea asociaţiei s-a străduit ca 
prin reviste, buletine informative, întâlniri, 
şedinţe ale Consiliului director, să ofere 

ASFOR LA 20 DE ANI / 20 YEARS OF ASFOR

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale (MAPDR) ca în Programul 
de Dezvoltare Rurală, finanţat de UE 
pentru perioada 2007-2013, să fie inclusă şi 
activitatea de exploatare forestieră, şi chiar 
cea de prelucrare primară a lemnului.

Pe această bază, destui agenţi 
economici au beneficiat de fonduri şi 
şi-au putut mări capacitatea de producţie, 
retehnologizându-se.

Sprijin s-a acordat şi pentru ca agenţii 
economici să beneficieze de fonduri 
din alte programe, cum ar fi cele de 
competivitate, de la fondul de mediu etc.

De asemenea, împreună cu FSLIL şi 
Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, am 
fost parte la un program POSDRU pentru 
perfecţionarea şi calificarea personalului de 
execuţie. Din nefericire, la actualul program 
PNDR ce va fi gestionat în responsabilitatea 
Ministerului Agriculturii, fondurile alocate 
pentru sectorul forestier sunt total 
discriminatorii.

Conducerea asociaţiei, împreună cu 
celelalte asociaţii de profil, a întreprins 
toate diligenţele pentru acordarea a cel 
puţin 2 miliarde de euro, cu motivaţii 
fundamentate, la ministerul de mai sus, la 
MAP şi la Primul Ministru, organizând chiar 
o dezbatere pe această temă. Aşteptăm 
încă un răspuns.

Am mai avut iniţiative de sprijin, prin 
acordarea de credite de la EximBank, dar 
şi de la alte bănci comerciale, numai că 
acestea nu s-au materializat, din cauza 
băncilor cu capital majoritar străin, care 
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nu au în politica lor creditarea economiei 
româneşti.

4. Acţiuni profesionale:

Amintim doar câteva:
• Participarea la Comitetul sectorial 

de formare profesională a adulţilor în 
silvicultură, exploatare şi prelucrarea 
lemnului, preşedintele fiind din partea 
ASFOR;

• Determinarea ministerelor de a accepta 
meseriile forestiere uitate, precum şi 
recunoaşterea de standarde ocupaţionale;

• Colaborări cu Facultatea de Silvicultură 
şi Exploatări Forestiere şi cea de 

 Industrializare a Lemnului din Braşov, 
prin participări la seminarii, conferinţe, 
schimb de informaţii etc.;

• Sprijin şi colaborare cu cele două centre 
de formare şi perfecţionarea personalului, 
Buşteni şi Roznov;

• Acordarea de asistenţă tehnică gratuită 
pentru membri şi cu plată pentru ceilalţi, 
în vederea întocmirii dosarelor de atestare 
a agenţilor economici în domeniul 
exploatării forestiere;

• Colaborarea la două proiecte 
finanţate parţial de UE, prin care s-a 
propus schimbarea tehnologiei actuale 
de impregnare şi protecţie a lemnului, 
substanţele chimice fiind înlocuite cu 
cele ecologice, şi programul “ergonomie 
şi sănătate în exploatările forestiere”. De 
la aceste colaborări, au intrat şi fonduri 
băneşti în gestiunea ASFOR;

• Organizarea, alături de FSLIL, a 
concursului fasonatorilor mecanici, din 
păcate abandonat în ultimii ani;

• Articole de specialitate publicate în 
revista “Meridiane Forestiere”.

5. Promovare
şi imagine:

Dat fiind faptul că, mai ales în ultima 
perioadă, suntem supuşi unor atacuri, în 
special mediatice, pe care le considerăm 
nefondate, legate de tăierile ilegale, 
furturi din pădure, de exportul de produse 
considerate de unii brute, Consiliul director 
a decis să elaboreze şi să difuzeze, atât 
membrilor noştri, cât şi guvernanţilor 
şi opiniei publice, mai multe informaţii 
despre situaţia reală din economia 
forestieră. Desigur că asemenea preocupări 
au existat dintotdeauna, însă provocările 
anunţate mai sus ne-au determinat să 
acordăm mai multă atenţie acestui aspect. 
Astfel pentru informare, promovare şi 
imagine menţionăm:

• Revista “Meridiane Forestiere”, apreciată 
prin conţinutul de articole de interes 

 pentru breaslă şi nu numai, dar şi prin 
grafica de prezentare.

• Păstrarea pe website-ul asociaţiei a 
tuturor datelor despre ASFOR şi crearea 
unui buletin informativ online, acestea 
putând fi accesate de cei interesaţi.

• Reluarea manifestării “Zilele 
Forestierului” ca un mijloc de propagandă 
foarte 

 eficient, prin prezenţa numeroaselor 
personalităţi guvernamentale sau 
organizaţii diverse şi mass-media.

• Transmiterea de informaţii utile 
la ambasadele străine din România, 
participarea la unele acţiuni ale acestora.

• În aceeaşi notă, şi informaţiile transmise 
reprezentanţilor României din exterior, 
participarea sau colaborarea la unele 
manifestări profesionale, cum au fost 
acelea de la Rosenheim sau Kuala Lumpur.

• Participarea la Congresele Forestiere 
Mondiale şi la IUFRO World Congress.

• Schimburi de publicaţii şi date cu 
asociaţiile de profil din străinătate, dintre 
care amintim: Federaţia Naţională a 
Industriei Lemnului Franţa, Asociaţia 
Proprietarilor de Teren Europa, Societate 
Regală Forestieră din Belgia, Asociaţia 
Forestieră din Vancouver, Canada, Asociaţia 
Economiei Forestiere Elveţia, Comisia 
Lemnului Geneva etc.

• Din poziţia membri ai unor organizaţii 
europene EOS, ENFE şi EAC, am transmis şi 
beneficiat de multe informaţii de interes în 
diferite acţiuni precum :

• participarea la adunări generale, 
conferinţe, seminarii organizate de cei mai 
sus menţionaţi;

• organizarea, în România, a unor 

manifestări cu participarea delegaţiilor 
EOS, şedinţa grupului de foioase din 2007, 
Adunarea Generală din 2009, Conferinţa 
Europeană de Foioase în 2011, iar pentru 
ENFE, seminarul legat de proiectul 
Ergonomia, siguranţa şi sănătatea în 
exploatările forestiere;

• Colaborarea cu o firmă de specialitate, 
care să ne promoveze imaginea cât mai 
corect.

6. Concluzii

În urmărirea obiectivului prioritar, 
gospodărirea durabilă a pădurii, de unde 
derivă deviza noastră, a forestierilor, “prin 
exploatare, la regenerare”, putem spune 
fară reţinere că în decursul celor 20 de ani 
de existenţă, ASFOR a reprezentat un factor 
de echilibru şi de dezvoltare armonioasă a 
activităţii forestiere.

 Pentru cei care şi-au asumat 
răspunderea de a fi purtători de cuvânt ai 
asociaţiei, n-a fost deloc uşor să rezolve 
nişte drepturi fireşti ale membrilor săi. 
Obţinerea legiferării sau modificării unor 
reglementări, cele mai multe fiind specifice 
sectorului, a însemnat perseverenţa 
noastră în discuţii şi negocieri care au 
durat luni şi chiar ani de zile. Unele din 
solicitările noastre îndreptăţite rămân 
şi astăzi nefinalizate, chiar dacă au la 
activ o perioadă care se poate exprima 
în ani. Aceasta deoarece, de multe ori, 
conducerile politice al ministerelor nu 
pun adevăratul preţ pe - sau ignoră - rolul 
patronatelor.

Se cuvine, totuşi, ca pentru ceea ce 
am realizat, să apreciem şi să mulţumim 
specialiştilor forestieri din ministere, colegi 
de breaslă, cărora, uneori, le-a fost destul 
de greu să-şi convingă superiorii.

De asemenea, este de apreciat şi de 
mulţumit şi colegilor de la celelalte 
asociaţii, cu care am colaborat bine, şi, nu 
în ultimul rând, colegilor din RNP, pentru 
buna colaborare la toate reglementările 
silvice, inclusiv la Codul silvic, mai puţin 
la regulamentul de vânzare a masei 
lemnoase.

Suntem conştienţi că nu am putut 
rezolva toate doleanţele membrilor noştri, 
dar nici nu putem fi de acord cu unele 
exprimări de genul “ASFOR n-a făcut nimic!” 
sau “ce-a făcut pentru mine?”.

A fi în conducerea asociaţiei nu 
înseamnă un privilegiu, ci, dimpotrivă, 
multă muncă în folosul membrilor, făcută, 
însă, cu pasiune.

Cred, de asemenea, că fiecare membru 
ar trebui să fie un adevărat “propagandist” 
al asociaţiei, pentru că, astfel, aceasta va fi 
tot mai puternică şi mai respectată.

Dipl. ing. Ioan Sbera
Preşedinte de onoare ASFOR
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Sărbătoarea noastră se justifică şi îşi susţine 
oportunitatea prin existenţa pe plan 
naţional a peste 45.000 de lucratori, în a 

căror sarcină profesională intră exploatarea 
anuală a circa 18 milioane de metri cubi de 
lemn şi procesarea în semifabricate, sau chiar în 
produse finite, altele decat mobila.

Tradiţia se păstrează de zeci de ani, chiar de 
la constituirea primelor “aglomerări” puternice 
de lucrători forestieri, unde în special sindicatele 
reuşeau organizatoric să pregătească un 
cadru adecvat desfăşurării unor bogate ediţii 
sărbătoreşti dedicate zilei forestierului. A existat 
confirmarea si aprecirea că forestierii, prin 
nivelul stimulativ al acestor momente, intrau în 
competiţie cu zilele recoltei, din agricultură, sau 
cu cele ale minerilor.

Sa ne amintim că din 1970, în special toamna, 
au avut loc Adunări Forestiere dedicate 

deschiderii anului forestier, organizate de IFET-uri 
şi de sectoare de exploatare, la care participau 
salariaţi, împreună cu membri ai familiilor, în 
prezenţa oficialităţilor locale.

După anul 1989, s-a păstrat tradiţia şi, odată cu 
sărbătorirea zilei forestierului şi a lucrătorului din 
industruia lemnului, s-a organizat şi campionatul 
naţional al fasonatorilor mecanici forestieri, 
unde cei mai buni concurenţi, specialişti şi 
profesionişti în mânuirea fierăstrăului mecanic 
(Husqvarna sau Stihl) şi-au etalat performanţele 
în cele mai atractive probe, în pădure şi în 
poligon, eveniment care a prefigurat şi a 
devenit emblematic pentru ziua forestierului şi a 
lucrătorului din industria lemnului.

De mentionat că din 1991, în toate contractele 
colective de muncă la nivel de ramură există 
prevederi cu privire la organizarea de adunări 

Rezumat
Motivat de sărbătorirea 
Zilei Forestierului, ediţia 

2014, autorul face o 
“incursiune” descriptivă 

a acestei sărbători şi a 
obiceiului de cinstire 

printr-o zi anume a 
lucrătorilor din minunata 

breaslă a forestierilor.

The 2014 edition 
of the Foresters’ 

Day

Synopsis
Due to the celebration 

of the Forester’s Day, the 
author makes an incursion 

into the events of the 
current 2014 edition, 

describing this constant 
tradition of honouring 
this wonderful guild of 

foresters in one special day 
dedicated entirely to them.

Petru Boghean, 
ASFOR Counsellor

Ediţia 2014
a Zilei Forestierului
Începând cu anul 2012, Asociaţia Forestierilor din România, 
ASFOR, a instituit prin hotarârea adunării generale, în semn 
de preţuire şi susţinere a lucrătorilor din acest domeniu, 
ziua forestierului, zi care, an de an, în luna septembrie, la o 
dată stabilită consensual, va fi consacrată acestui segment 
social de elită. Deşi par a fi similitudini cu ziua silvicultorului 
sau cu alte zile consacrate pădurii, nu trebuie, chiar cu riscul 
unor accente de cult al profesiei, ca ziua forestierului să fie 
suprapusă emoţional cu acestea. Pentru anul acesta, stabilite 
fiind zilele de 4 şi 5 septembrie 2014, iar ca locaţie, Poiana 
Braşov, un ambient de început de toamnă alături de o natură 
minunată, există toate condiţiile ca evenimentul să trăiască 
momente fantastice, să intrăm într-o atmosferă cu adevărat 
forestieră şi, în acelaşi timp, festivă.

Atmosferă sărbătorescă de Ziua Forestierului,
ediţia 2013, Lunca Ilvei, Bistriţa
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Ediţia 2014
a Zilei Forestierului

festive dedicate zilei foresierului şi a 
concursurilor profesionale la nivel naţional, 
în aceeasi perioadă, de către patronat şi 
Federaţia Sindicatelor Libere din Industria 
Lemnului (FSLIL).

Anul 2011, declarat de ONU ca “an al 
pădurilor”, sub egida căruia s-au desfăşurat 
mai multe evenimente naţionale şi 
europene, demonstrează, după părerea 
instituţională a FAO că industriile forestieră, 
a lemnului, a celulozei şi hârtiei aparţin 
ramurilor economice “verzi”, prietenoase 
mediului înconjurător. Iată un motiv în plus 
de recunoaştere a importanţei sectorului 
nostru.

Sărbătoarea forestierilor nu trebuie 
umbrită de perspectiva exigenţelor de 
natură economică sau ecologică care, 
cu siguranţă, vor guverna deceniile 
următoare.

Originalitatea susţinerii, de acum încolo, 
de către ASFOR, ca păstrători ai tradiţiei, să 
renaştem an de an această sărbătoare, ca 
purtătoare, din tată în fiu, a unui meşteşug 

care unora le este foarte drag, rezidă şi în 
răspândirea ei naţională. 

Ediţiile anterioare din 2012 (Cheile 
Grădiştei) şi 2013 (Lunca Ilvei, Bistriţa), 
jurizate de o selectă participare, au 
evoluat an de an, aducând de fiecare dată 
invitați de calitate, care au îmbunătățit 
atât experiențele organizatorului cât şi 
pe cele ale participanților. Odată intrat în 
desfăşurarea evenimentului, te intâmpină 
un mediu care, cu siguranță, este un fel de 
academie, constituind o experiență care 
îmbogățește pe toata lumea.

Cum autodepăşirea reprezintă una dintre 
valorile ASFOR, la fel şi Zilele Forestierului 
încercă să se autodepăşească, devenind 
un proiect naţional, dezvoltat cu suportul 
membrilor şi, nu în ultimul rând, al 
partenerilor şi al colaboratorilor.

A venit timpul ca forestierului să i se 
acorde atât respectul binemeritat, precum 
şi locul cuvenit în societatea pentru care a 
muncit dintotdeauna cu seriozitate şi cu 
conştiinciozitate, şi timpul ca profesia să 
face legamânt cu padurea! Suntem parte 
a elitei româneşti, ne mândrim cu profesia 
noastră şi vrem ca şi cei pentru care ne-am 
dedicat parte din viaţă să afle câte ceva 
despre noi, despre partenerii cu care fac 
echipă.

Suntem o “armată” în nuanţă de verde, 
si am decis să ieşim de după cortină, în 
lumina rampei, o data pe an, pentru a arăta 
ce lucruri bune şi frumoase am facut şi 
facem în continuare.

Aşteptam ca în acest an să confirmăm 
prin sarbătorire un nivel crescut al acestei 
tradiţii, nivel impus şi consacrat prin 
rodnica şi bogata noastră activitate.

Petru Boghean,
consilier ASFOR
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În prezent, proiectele forestiere vizează 
dezvoltarea unei economii pe bază de 
materiale regenerabile, cum ar fi lemnul și 

produsele derivate din acesta, încercându-se 
înlocuirea combustibililor fosili. Astfel, în viitorul 
din ce în ce mai apropiat, pădurea va avea un rol 
central ca sursă de materie primă, cu condiția 
aplicării unei legislații comune și a unui sistem de 
protecție a mediului bine fundamentat.

Adoptarea obiectivelor privind clima și energia 
până în anul 2020 a crescut considerabil cererea 
de biomasă ca furnizor principal de energie, în 
timp ce celelalte modalități de utilizare rămân 
stabile. Biomasa folosită pentru căldură, răcire 
și electricitate urmează să furnizeze 42% din 
obiectivul general de 20% proporție de energie 
regenerabilă până în 2020, fapt ce implică 
multiplicarea cu trei a utilizării biomasei pentru 
obținerea energiei între 2010 și 2020. Noul cadru 
european asupra climei și energiei pentru anul 
2030, adoptat de Comisia Europeană în luna 
ianuarie, prevede o creștere viitoare în procentul 
de energie regenerabilă de cel puțin 27%.

Sectoarele forestiere și institutele științifice au 
atras atenția asupra unui fapt important: dacă 
cererea de materii prime din cadrul unei bio-
economii în dezvoltare este adăugată la nivelul 
actual de utilizare a biomasei drept energie și 
la materialele prezente și viitoare, atunci gradul 
cererilor de pe piață ar fi atât de mare, încât 
intensificarea productivității interne împreună cu 
importurile crescute ar urma să fie inevitabile.

Foto: Armonie si frumusete oferite de pădure ( 
201309 _asfor_0004 )

Cum s-ar putea, însă, realiza acest lucru, în 
condițiile în care 45% din suprafața forestieră 
originară a globului a dispărut deja? Terenurile 
acoperite cu pădure cuprind acum circa 30% din 
suprafața totală, rata de dispariție a pădurilor 
naturale continuând cu aproximativ 13 milioane 
de hectare pe an, începând din 1990, iar semnele 
de stopare a acestei evoluții nu par a fi vizibile, 
în ciuda eforturilor internaționale în acest sens. 

Acest declin general este rezultatul tăierilor 
nesustenabile și a transformării pădurilor, 
îndeosebi, în terenuri agricole, practică întâlnită 
foarte des în regiunile tropicale și în zona boreală, 
mai ales în scopul acoperirii necesității de materii 
prime la export.

Europa rămâne, într-un anumit, fel o 
excepție de la această evoluție negativă. În 
timp ce extinderea suprafețelor forestiere de 
pe teritoriul actualei Uniuni Europene a avut 
loc între secolele 19 și 20, începutul secolului 
21 întâlnește o nivelare, cauzată de cererea 
crescută de bunuri agricole. Industria forestieră 
europeană îndeplinește încă o varietate de funcții 
importante sociale și ecologice, nefiind o simplă 
sursă de materii prime pentru sectorul economic.

Începând cu anii ‘90, tabloul forestier a început, 
însă, să se schimbe. Deși suprafețele acoperite 
cu păduri au crescut, datorită reîmpăduririlor 
planificate din Europa, se poate observa o 
structură mai uniformizată a varietăților de specii 
de arbori, cu o scădere a biodiversității forestiere. 
Habitatele forestiere suferă schimbări, devenind 
mai fragmentate și utilizate mai intens ca sursă de 
materii prime. Productivitatea generală a crescut 
în multe zone, în pofida declinului sănătății 
pădurilor și a atacurilor parazite frecvente. 
De asemenea, speciile exotice de arbori nou-
introduse și aclimatizarea unor specii de animale 
diverse în scopuri de vânătoare complică și mai 
mult tabloul general, contribuind la asanarea 
solului și la poluarea atmosferică. O foarte mică 
parte din suprafața forestieră primară de pe 
continentul eruopean a rămas neatinsă, în regiuni 
izolate, iar pierderile de răşinoase și foioase 
bătrâne sau semi-naturale continuă.

Buștenii, cheresteaua, celuloza, așchiile, peleții 
și panourile din lemn sunt, în perioada actuală, 
bunuri care asigură confortul fiecărei gospădării, 
circulând de-a lungul întregii planete, la prețuri 
stabilite de cererea și oferta de pe piață. Spre 
exemplu, în Rusia, un arbore cu o vechime de 
200 de ani este cotat la numai… un dolar. O 

Pădurile,
sectorul forestier și mediul
în secolul 21

Rezumat
Se pun în discuţie 

concepte şi principii noi 
de gospodărire a pădurii, 

susţinute de argumente 
economice, sociale şi de 
protecţie a mediului, cu 

accent pe rolul energetic al 
biomasei forestiere.

Forests, wood 
sector and 

environment in 
the 21th century

Synopsis
New concepts and 

principles regarding 
forest management are 

treated using economical, 
social and environmental 

arguments. A more 
significant stress lies on 

the energetic role of forest 
biomass.

Science, Technology 
and Innovation Projects 
Magazine, March 2014,

adapted by
Lavinia Marcu

Secole de-a rândul, suprafețele forestiere aflate sub 
administrație publică sau privată au furnizat materiile prime și 
combustibilul necesar sectorului industrial și gospădăriilor de 
pe tot cuprinsul globului, protejând, în același timp, solurile 
arabile de efectele eroziunii și asigurând, totdată, rezerve 
stabile de apă. În ultimii o sută de ani, pădurile au început 
să îndeplinească multiple roluri, devenind un bun public, 
un rezervor de biodiversitate și un mecanism important în 
combaterea schimbărilor climatice. 
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adevărată lovitură dată celor care luptă 
pentru protejarea mediului pe termen lung 
și un veritabil cadou pentru producătorii 
cu standarde sociale și ecologice extrem de 
scăzute. În consecință, proprietarii forestieri 
europeni, fie publici, fie particulari, mici 
sau mari, sunt prinși la mijloc de acordurile 
de administrare sustenabilă a pădurilor 
și de principiile de multifuncționalitate, 
întrucât valorile ecologiste, precum 
protecția solurilor, a apelor, naturii și 
a reglementărilor climatice sunt acum 
fundamentate în termeni exclusivi 
economici. Strategia forestieră europeană, 
programele pe termen mediu și lung ale 
instituțiilor abilitate din statele membre UE 
sunt obligate să nu cedeze politicilor de 
profit imediat și să ia în considerare factorii 
cei mai variați, creând premisele abordării 
problemelor de mediu din prezent.

Există dovezi evidente care 
demonstrează realitatea fenomenului de 
modificări climatice la nivel global. În ultma 
sută de ani, temperaturile medii au crescut 
cu circa 0,8° C, și vor continua, probabil, să 
crească cu 1-6°C până în 2100, dacă nu se 

vor aplica măsuri de limitare a emisiilor de 
gaze generatoare de efect de seră.

Natura 2000 reprezintă rețeaua cea mai 
extinsă a UE pentru protejarea habitatelor 
naturale și supraviețuirea speciilor 
amenințate, devenind o măsură obligatorie 
din punct de vedere legal pentru toate 
statele membre.

O altă preocupare majoră la nivel global 
este protecția și conservarea apei. Cetățenii 
europeni cer în mod repetat asigurarea 
unei rețele curate, nepoluate, de apă 
potabilă (la fel în cazul pânzei freatice, a 
lacurilor și râurilor), la nivel administrativ 
recunoscându-se valoarea fundamentală a 
pădurilor în păstrarea surselor pure de apă: 
pădurea formează cel mai adesea prima 
conexiune în ciclul apei, având în vedere 
că majoritatea râurilor din Europa își au 
originea din păduri.

O creștere a bazei de materii prime 
provenite din resurse forestiere înseamnă 
un management forestier responsabil, care 
să poată minimiza efectele distrugătoare 
ale furtunilor sau infestărilor cu paraziți sau 
ciuperci ale arborilor și care să mențină, în 

același timp, performanțele economice.
Cererea mare de materii prime, energie, 

și găsirea unor produse avansate care să 
sprijine actualele capacități limitate de 
producție rămân factorii cei mai complicați 
în evoluția sectorului forestier din întreaga 
lume. Asigurarea protejării mediului, 
procesul de împădurire, atenuarea 
schimbărilor climatice, prevenirea epuizării 
resurselor forestiere actuale trebuie 
integrate armonios în strategii comune 
de acțiune, la nivel global, necesitând 
depășirea unei perioade grele de tranziție, 
de la perspectiva clasică, de explaotare 
forestieră, la cea sustenabilă, şi cu accent 
pe sprijinirea energiilor regenerabile 
într-un viitor apropiat. În lipsa aplicării 
complete a acestor principii legale, 
economice și de conservare a mediului, 
riscăm compromiterea integrității pădurilor 
noastre, un preț pe care nimeni nu și-l 
poate permite.

Revista Science, Technology and 
Innovation Projects ( Martie 2014 ),

prelucrare de Lavinia Marcu

Armonia şi frumuseţea oferite de pădure
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Mocăniţa,
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Construită după Primul Război Mondial, 
doar pentru a transporta lemnul, Mocăniţa 
încă este folosită, în mod surprinzător, în 

scopul inițial. În zilele noastre, în ciuda vârstei sale 
înaintate, locomotivei cu aburi i s-a mai dat încă o 
misiune: aceea de a transporta turişti.

Exploatarea și prelucrarea lemnului definesc, 
alături de minerit, cel mai bine Maramureşul. 
Istoria, tradiţia şi viaţa maramureşenilor sunt 
cioplite în lemnul bisericilor şi al porţilor, iar 
numeroase ape curgătoare sunt întinse pe 
toată zona, ca o pânză de păianjen, formând văi 
cunoscute: Mara, Iza, Vişeu şi Vaser.

Printre acestea, un interes special pentru turişti 
îl reprezintă valea Vaser, care traversează munţii 
Maramureşului în mijlocul unuia dintre cele mai 
frumoase şi mai sălbatice peisaje din România. 
Râul Vaser are cam 60 de kilometri lungime, 
formând o vale cu fond forestier bogat si peisaje 
unice.

Începutul de acces spre valea Vaser este oraşul 
Vişeu de Sus, care este şi punctul de pornire 
pentru Mocăniţa, un tren cu aburi, cu cale ferată 

îngustă, al cărui singur scop este de a accesa 
aceasta vale. Calea ferată merge de-a lungul 
râului Vaser şi este una dintre ultimele căi ferate 
din Europa pentru locomotivele cu aburi, care 
încă mai este activă, fiind şi singura din România 
care mai este folosită pentru transportul lemnului 
în această zonă.

Având în vedere că acest loc este printre 
puţinele în care obiectul muncii pentru bătrâna 
Mocăniţa, acela de a colecta cu puterea aburului 
lemnul (deplasarea din amonte în aval a 
diferitelor sortimente din lemn), se completează 
în fiecare an, cu aducerea a mii de turişti din toată 
lumea, oferindu-le călătorii de neuitat.

Turiştii pot merge cu trenul până sus, în capătul 
văii, şi înapoi, bucurându-se de frumuseţea si 
microclimatul naturii. De asemenea, este posibil 
ca aceştia să se oprească pe drum la una dintre 
numeroasele halte şi să asiste inclusiv la operațiile 
specifice forestiere.

dr. ing. Vasile Coman,
Director General, RG Holz Company

în registrul valorilor 
forestiere naţionale

Rezumat
Transportul forestier pe cale 
ferată cu ecartament îngust 
rămâne doar purtător 
de amintiri şi istorie. 
Acolo, însă, unde aceste 
valori s-au conservat, 
acestea au devenit o mare 
atractie, fapt exemplificat 
şi argumentat de autor 
prin existenţa Mocăniţei şi 
serviciile aduse.
 
A traditional 
element inside 
the national 
forest values

Synopsis
The forest narrow gauge 
railway keeps its place in 
our memories and history. 
But there is a place where 
these values have been 
preserved, fascinating 
people. The author brings 
us the best example, the 
existence and the services 
brought forward by an old 
train traditionally called 
“Mocăniţa”.

dr. eng. Vasile Coman,
Director General, RG Holz 
Company

Mocănița,
vedere de ansamblu

Oaspeţi turişti
şi garnitura de tren Mocăniţa

Contrar legăturilor, de altfel legitime, cu activitatea turistică 
și nu numai, calea ferată îngustă, acolo unde ea mai există, 
în general, este purtătoare de istorie și amintiri uneori cu 
valoare de mit. În perioada de glorie, transportul pe cale 
forestieră (cff) avea pondere, fiind alături de transportul pe 
apă, alternativa la drumul auto. Aceste instalații sunt, acum, 
fie ruine, fie dispărute. 

Mocăniţa,
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Paradoxul (dez-)integrării
Politica forestieră trece printr-o 
perioadă extrem de dificilă, din 
cauza a diferiți factori negativi. 

Unul dintre aceştia este reprezentat 
de sistemul forestier neuniform, 

de accentul holistic al proiectelor 
impuse. De asemenea, aplicarea 

incompletă sau cu rezultate 
nesatisfăcătoare a inițiativelor de 

coordonare la nivel european, aici 
menționându-se Strategia Forestieră 

și Planul de Acțiune Forestieră 
a condus la o fragmentare a 

coordonării în interiorul sectorului 
forestier, ceea ce a produs 

numeroase nemulțumiri generale.
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Dar ce nu funcționează corect atunci când 
se dorește realizarea unui cadru holistic 
în politica forestieră a Europei? Răspunsul 

la această întrebare, simplă în aparență, poate 
fi foarte dificil și depinde de perspectiva din 
care privim lucrurile. Proiecte integratoare, 
precum www.befofu.org, www.integral-project.
eu, nu au adus încă roadele promise, una dintre 
cauze fiind și politicile diferite, în funcție de 
fiecare țară implicată. Condițiile climatice sunt 
și ele deosebite de la regiune la regiune. Astfel, 
este greu să comparăm zona mediteraneană, 
cu păduri uscate, în raport cu spațiul forestier 
boreal. Totodată, importanța socio-economică a 
sectoarelor forestiere regionale diferă și ea foarte 
mult de la caz la caz.

O platformă unică legislativă în plan forestier 
este, astfel, destul de greu de realizat. Pe 
continentul european s-a dezvoltat o veritabilă 
competiție sectorială cu privire la politicile 
forestiere viitoare, întărind paradigmele de 
utilizare a terenurilor și a intereselor relaționate 
(protecția naturii, producția lemnoasă). Acest 
fapt conduce la o improbabilă instituționalizare 
a politicii forestiere, întrucât sectoarele implicate 
încearcă să își apere ceea ce ele numesc “teritorii 
instituționale”.

În absența unui cadru substanțial unitar al 
Strategiei Forestiere Europene, foarte multe 
probleme de administrare forestieră sunt 
guvernate de piața globală. Prin urmare, jucători 
importanți de pe piața forestieră ar putea 
prefera fragmentarea actuală, ba chiar interesele 
acestora sunt mai bine protejate în absența unui 
cadru unic legislative din domeniu. Astfel, apare 
următoarea situație paradoxală: aproape toată 
lumea cere un sistem holistic, mult mai bine 
integrat, dar interesul pentru aplicarea în sector 
aproape că lipsește.

Probabil că există doar trei opțiuni pentru 
viitorul acestei industrii. Prima ar fi acceptarea 
gradului actual de fragmentare și luarea în 
considerare a competiției europene între 
politicile forestiere ale fiecărui stat în parte, 
conform sistemului pluralist și democratic. Cu 
toate acestea, nu trebuie trecut cu vederea 
aspectul de coordonare redusă în aplicarea 
proiectelor de mediu, în lipsa unei strategii 
comune și a unor bugete reprezentative.

A doua opțiune ar fi dată de reinițializarea 
efectivă a întregului sistem prin stabilirea unei 
noi politici trans-sectoriale integrate, bazate pe 
stabilirea unor paradigme comune, și respectarea 
intereselor reciproce prin compromisuri 
commune. Convenția/Directiva Europeană 
a Sectorului Forestier, care îmbină ramura 

economică a industriei cu necesitățile mediului 
înconjurător, nu poate funcționa decât dacă 
membrii diverselor sectoare în cauză împărtășesc 
o înțelegere comună a strategiilor din prezent, 
ceea ce, din păcate, nu este cazul încă.

O a treia opțiune înglobează principiile 
de dezvoltare holistică de la primele baze, 
punându-se accentul pe varietatea naturală și pe 
participarea acționarilor în relațiile comerciale 
mutuale de pe piața competițională a utilizării 
terenurilor forestiere. Chiar și atunci, o strategie 
forestieră de sprijin pe plan european rămâne 
necesară.

În viitorul apropiat, se preconizează o alternare 
între conceptele de viață în diversitate sau 
aplicarea strategiilor de lucru integratoare și 
sectoriale în același timp, alcătuindu-se un 
scenariu confuz, care va întârzia, foarte probabil, 
insituirea unei strategii forestiere comune la nivel 
continental.

Integrarea, sau, mai bine-zis, dezintegrarea 
politicii europene va fi în continuare paradoxul 
principal, explicat însă de opoziția de interese 
între retorica holistă și cea a intereselor strict 
economice și concurențiale de piață. Eforturile 
de integrare și înțelegerea problemelor comune 
din sectorul forestier, precum și politica unitară 
privind mediul înconjurător, depind de toți actorii 
din domeniu și de felul în care aceștia vor reuși să 
respecte acorduri comune pe plan european în 
raport cu interesele lor economice.

EFI News, Nr 1, Martie 2014
prelucrare de Lavinia Marcu

Politica forestieră europeană

Paradoxul (dez-)integrării
Rezumat
Lipsa unei înţelegeri 
comune a strategiilor 
(în special partea de 
aplicare) cu rol integrator 
conduce la instituirea 
unor confuzii, în special pe 
componenta economică, 
în relaţie directă cu mediul 
înconjurător.

The european 
forest policy - the 
paradox of (dis-)
integration

Synopsis
The lack of a common 
understanding of 
integrated strategies 
(mainly the more practical 
ones) leads towards 
confusion and a direct 
disagreement between the 
economical side and its 
counterpart, the protection 
of environment.

EFI News, No.1/March 2014,
adapted by Lavinia Marcu
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Substanţele şi produsele cu efect biocid 
au trecut prin faza evaluării eficienţei şi 
toxicităţii şi au fost înregistrate într-un 

sistem european unificat. Directiva europeană 
care a stabilit procedurile şi termenele de 
executare a evaluărilor pentru biocizi a fost 
inlocuită, anul trecut, de Regulamentul pentru 
Produse Biocide (BPR). 

Este importantă cunoaşterea acestui 
regulament în orice domeniu în care se utilizează 
biocizi, atât de către producători, cât şi de către 
utilizatori. Există multe aspecte juridice sau 
tehnice care se află încă în dezbatere la nivel 
european. Am considerat utilă informarea celor 
care activează în industria lemnului, acolo unde 
se regăsesc obligaţii legale, atât la utilizarea 
fungicizilor, cât şi la etichetarea şi declararea 
produselor din lemn tratate cu biocizi.

Intrare în vigoare
Noul regulament european a intrat in vigoare 

la 1 septembrie 2013. Entităţile vizate de aceast 
regulament sunt unităţile din industrie, statele 
membre, Comisia Europeana, ECHA.

O serie de proceduri sunt aplicabile 
începând cu această dată, câteva mai 
importante fiind:

• Procedurile de aprobare a substanţelor active 
nou apărute pe piaţă;

Regulament european
pentru punerea pe piaţă
şi utilizarea biocizilor

Rezumat
Este vizată folosirea biocizilor 
(utilizatori sau deţinători), cu 

accent pe 
conformarea cu procedurile 

de tratament sau încorporare 
doar a substantelor active care 

au fost aprobate în Uniunea 
Europeana pentru articole 

tratate. 

The EU biocides 
regulation, 

concerning the 
making available 

on the market and 
use of biocidal 

products

Synopsis
The proper use of biocidal 

products (users/owners), 
emphasising the procedure of 
conformity with the European 

Union approved treatments 
or active substances insertion 

related to treated articles.

Dr. Margareta Balulescu,
Biochem A SRL, Ploieşti

Încă din anii 90, Comisia 
Europeană a stabilit un 
program de reglementări 
ale pieţei chimicalelor, şi 
în special ale biocizilor, cu 
derulare pe o perioadă de 
mai mulţi ani, termenul 
final fiind anul 2024. Până 
în acest moment, au fost 
emise reguli de clasificare şi 
de etichetare, de evaluare 
a eficienţei şi ecotoxicităţii, 
precum şi de monitorizare 
a comercializării, într-
un sistem integrat la 
nivel european, a fiecărei 
substanţe chimice 
individuale sau produs 
multicomponent. 
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Regulament european
pentru punerea pe piaţă
şi utilizarea biocizilor

• Procedurile de autorizare naţională şi cele 
de recunoaştere mutuală;

• Posibilitatea de a aplica pentru autorizare 
unională pentru tipurile de produse 3, 4, 5, 18, 
19 (art. 42);

• Aplicarea pentru echivalenţa tehnică la 
ECHA (art. 53);

• Aplicarea pentru înregistrarea la ECHA pe 
lista furnizorilor de substanţe active.

În acelaşi timp, intră în vigoare noi 
principii:

• Excluderea şi substituirea substanţelor 
active care nu au primit aprobare;

• Etichetarea obligatorie a articolelor tratate 
(art. 58);

• Obligativitatea dezvăluirii tuturor datelor 
de toxicitate asupra vertebratelor (art. 62);

• Perioadele de protecţie a datelor (art. 60).

Obligaţii
care decurg din BPR
În privinţa unităţilor din industrie 

(producători de biocizi), se impun 
următoarele obligaţii:

• Alinierea la regulile de bază ale BPR, de 
exemplu verificarea statusului substanţei 
active fabricate, aplicarea măsurilor 
tranziţionale din fiecare stat membru, iar dacă 
nu a fost obţinută autorizaţia conform BPR, 
atunci trebuie să se conformeze cu retragerea 
de pe piaţă.

• Conformarea cu procedurile implicate 
privind datele limită pentru depunerea cererii, 
completarea datelor din dosar, plata taxelor, 
etc.

• Începand din 1 septembrie 2015, prezenţa 
pe piaţă va fi posibilă doar dacă sursa de 
substanţă activă este pe lista ECHA (art. 95).

Proceduri pentru
cercetare - dezvoltare
Pentru utilizatorii de biocizi, se impun 

noi obligaţii:
• Conformarea cu procedurile de tratament 

sau încorporare doar a substanţelor active 
care au fost aprobate în Uniunea Europeană 
pentru articole tratate (art. 58 şi măsurile 
tranzitorii 94);

• Conformarea cu etichetarea articolelor 
tratate, acolo unde este cazul (art. 58).

Deţinătorul autorizaţiei are următoarele 
obligaţii:

• Clasificarea şi etichetarea;
• Informarea asupra oricăror efecte 

secundare;
• Menţinerea unui registru de evidenţă pe 

parcursul valabilatăţii autorizaţiei şi încă 10 
ani după ce aceasta îşi termină valabilitatea;

• Conformarea cu sistemul calităţii.

Articolele tratate 
cap.XIII, art. 58)
Obiectivul acestor reglementari este 

protecţia sănătăţii şi mediului în EU, 
asigurarea unei competitivităţi mai bune între 
articolele tratate în EU şi cele tratate în afara 
EU, informarea mai buna a consumatorilor.

Definiţia articolelor tratate:
• Substanţe sau amestecuri conform REACH;
• Articole tratate sau care conţin produse 

biocide.
Aceste articole sunt acceptate pe piaţă 

numai dacă toate substanţele active 
conţinute în produsul biocid sunt aprobate 
pentru acel tip de produs şi se conformează 
condiţiilor de aprobare a substanţelor active.

Etichetarea
articolelor tratate
Prezentăm două cazuri în care este 

obligatorie etichetarea articolelor tratate:
• Cazul 1: se revendică proprietăţi biocide 

ale articolului; de exemplu: lemnul protejat 
împotriva atacului insectelor.

sau
• Cazul 2: există restricţii pentru aprobarea 

substanţei active pentru acea utilizare.
Eticheta trebuie sa conţină informaţii în 

limba naţională:
• Declararea faptului că articolul 

încorporează biocizi.
• Acţiunea biocidă a articolului, de exemplu: 

lemn protejat contra atacului insectelor.
• Numele tuturor substanţelor active şi a 

nanomaterialelor; de exemplu: tratat cu SA, 
încorporează X ca nanomaterial.

• Instrucţiuni de utilizare pentru protectia 
omului si mediului; de exemplu: pentru a 
proteja mediul, lemnul nu poate fi folosit 
pentru construcţii de exterior.

Furnizorii au obligaţia de a elibera 
informaţii la cererea unui client, într-un 
interval de 45 de zile; de exemplu, dacă un 
client vrea să ştie dacă perna cumparată a fost 
tratată împotriva moliilor. 

Biochema SRL este singurul producător 
român care a aplicat pentru autorizare 
naţională şi s-a înscris în Registrul 
European al Produselor Biocide R4BP.

Dr. Margareta Balulescu,
Biochema SRL, Ploieşti

Cu prilejul împlinirii a 80 de ani 
de la editarea primei publicaţii ICAS 
(Analele ICEF) şi al Zilei Internaţionale 
a Mediului, Institutul de Cercetări şi 
Amenajări Silvice, prin Departamentul 
Relaţii Internaţionale, Marketing şi 
Editura Silvică, anunță lansarea noilor 
platforme editoriale ale revistelor de 
silvicultură şi ştiinţele mediului pe care 
le editează.

 

Annals
of Forest Research
(http://www.afrjournal.org) 
Revistă în limba engleză, indexată
ISI Web of Science
și în BD scientometrice

Ann. For. Res. a trecut la o nouă 
platformă editorială, atât din dorința 
de a veni în întâmpinarea cerințelor 
cititorilor, autorilor și referenților, 
cât și pentru a se alinia standardelor 
actuale din publicistica științifică 
internațională. Pentru o citare mai 
rapidă a articolelor publicate, a fost 
adoptat sistemul de identificare 
a obiectelor digitale (DOI) și a 
fost implementat și un sistem de 
depozitare automată (CLOCKSS). 
Arhiva revistei, începând cu anul 2008, 
este disponibilă pe această platformă, 
iar cea din perioada 1934-2007, pe 
vechiul website.

 

Bucovina Forestieră
(http://www.bucovina-forestiera.ro)
Editată din 2014, în parteneriat cu
Facultatea de Silvicultură a
Universităţii “Ştefan cel Mare”
Suceava
 
Revista a apărut constant în 

perioada 1993-2005, iar odată 
cu reluarea publicării, își dorește 
recâştigarea locului avut, atât în rândul 
comunităţii silvice, cât şi, în general, al 
iubitorilor pădurii și mediului. Revista 
își propune să promoveze standarde 
de publicare actuale și un climat 
editorial deschis, onest și orientat spre 
comunitate.

Sursa: Iovu Biriş,
ICAS Bucureşti

80 de ani
de la apariția 
primei publicaţii 
sub egida 
Institutului
de Cercetări
şi Amenajări 
Silvice (ICAS)
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La concurs au participat 28 fasonatori 
mecanici din tot atâtea Direcţii Silvice 
din ţară. Câştigătorul concursului a fost 

declarat Costică Todosia, fasonator mecanic la 
D.S. Neamţ (O.S. Poiana Teiului), cu 1324 puncte, 
urmat de Târşoveanu Nicolae, de la D.S. Prahova 
(O.S. Slănic), cu 1300 puncte şi, respectiv, pe 
locul 3, Persică Ironim de la D.S. Timiş (O.S. Lunca 
Timişului), cu 1270 puncte.

Pentru o imparţialitate totală, “supravegherea” 
concurenţilor a fost asigurată de o  echipă de 
arbitri internaţionali, având în componenţă pe 
d-nii ingineri Gafiţa Chiruţă Gheorghe şi ing. 
Florin Moraru. Sponsorii Husqvarna şi Stihl au 
oferit premii substanţiale tuturor concurenţilor, la 
fel ca şi organizatorul, Regia Naţională a Pădurilor 
Romsilva.

Din partea D.S. Timiş (organizatoare în 2014), 
d-l inginer Juchici Daniel a oferit reprezentantului 
Direcţiei Silvice Alba “Cupa transmisibilă”.

Fiind vorba de a V-a ediţie a concursului, ca şi 
nemţean, aduc al cunoştinţa cititorului că trei din 
cele cinci ediţii ale concursului au fost câştigate 
de Costică Todosia.

Competiţia a fost, printre altele, şi ocazia de 
a se stabili relaţii între fasonatorii mecanici din 
diferite zone ale ţării, precum şi o formă de 
evidenţiere a competenţei profesionale a fiecărui 
participant.

Masa festivă, cu nelipsita muzică zonala, au 
încheiat a V-a ediţie a concursului “cel mai bun 
fasonator mecanic”.

Arbitru, 
ing. Gafiţa Chiruţă Gh.

Ediţia a V-a 
a concursului 
fasonatorilor 
mecanici Romsilva

Rezumat
Anual, sub organizarea 

Regiei Naţionale a 
Pădurilor, are loc concursul 

fasonatorilor mecanici 
care aparţin de regie. În 

anul 2014, acest concurs 
s-a desfăşurat în cadrul 

Direcţiei Silvice Alba.

The fifth edition 
of the Romsilva 

mechanical 
woodshapers 

contest

Synopsis
Every year, the National 

Forest Administration RNP 
organizes the contest of 

mechanical woodshapers. 
In 2014, this contest was 

held by Alba Forestry 

Directorate.
sec. eng. Gafiţa Chiruţa Gh.

În perioada 24-27 iunie 2014, la poalele vârfului 
Şurianu, Regia Naţională a Pădurilor Romsilva a 
organizat, la Direcţia Silvică Alba, a V-a ediţie a 
concursului “Cel mai bun fasonator mecanic”.
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La acest moment jubiliar au participat, 
alături de foştii absolvenţi, şi o mică parte 
din corpul profesoral, cei care au mai putut 

răspunde invitaţiei, în frunte cu tânarul decan al 
facultăţii.

Pentru asa-zisa “lecţie deschisă”, a acceptat 
invitaţia prof. univ. dr. ing. M. Marcu, iar “studenta 
de serviciu” a fost Maria Banu-Sbera.

Rememorăm trăirile semnificative în cuvantul 
rostit de ing. Maria Sbera, la 5 iulie 2014.

 
“Stimate domnule decan,
stimate doamne profesoare, 
stimaţi domni profesori,
dragi colege şi colegi,

Ne întoarcem azi, după 50 de ani de la 
desprinderea de Alma Mater, dintr-o lungă 
croazieră, după un lung naufragiu nelipsit de 
furtuni, de vreme rea, dar, desigur, cu satisfacţia 
învingătorilor şi cu bucuria de a ne revedea 
locul de unde ne-am supt seva, locul unde ne-
am modelat personalitatea, ne-am format ca 
ingineri, pentru a pleca în lume să ne împlinim 
destinul.

Este momentul aniversar în care dimensiunea 
emoţiilor depăşeşte limitele normalului. Tabloul 
momentului, pentru promoţia noastră, este 
mult diferit faţă de tabloul anului 1964, care 
îşi păstrează, cred eu, locaţia sa în memoria 
fiecăruia dintre noi. Părul mult prea alb, dar 
mai ales consistenţa aproape de 0.5 pentru 
noi şi sub 0.5 pentru dascălii noştri, din tabloul 
momentului, ne induc nu numai nostalgie, ci un 
adevărat sentiment puternic de adâncă tristeţe 
şi compasiune.

Să ne reamintim că acum 55 de ani, după o 
competiţie destul de dură, promoţia noastră 
mică, 60 la număr, pleca la drum într-o 
“compoziţie” (metaforic vorbind) in care “specia” 
predominantă era reprezentată de ardeleni, 0,4, 
urmau muntenii, 0.3, moldovenii 0.2, şi, în fine, 
oltenii 0.1.

Deşi eterogen, nu numai ca provenienţă, dar şi 
ca vârstă, interacţiunile fiind pozitive, realitatea 
a atestat că am devenit un grup destul de 

omogen, cu aspiraţii apropiate.

Parafrazandu-l pe colegul Ilie Oprea, actual 
profesor universitar, absolvenţii promoţiei 
noastre au trăit în trei Românii, cum spunea 
el. S-au născut şi au copilărit în Romania 
monarhica, au învăţat, s-au format profesional 
şi au profesat o bună parte din activitate în 
România comunistă, în care unii au îndurat 
nedreptăţile sistemului, încercand anumite 
subterfugii chiar şi pentru a putea studia, tipic 
fiind cazul colegului Neacşu, a cărui poveste 
puţini dintre noi o cunosc. 

Şi-au continuat, apoi, după 1990, activitatea 
în România reconvertită la economia de piaţă, 
moment în care toţi speram ca ni s-a deschis 
o ferastra largă spre o eră a valorilor, spre o 
adevarată democraţie. Realitatea ne-a pus, însă, 
în faţa unei perioade destul de tulburi, cu multe 
hăţişuri, o perioadă de căutări, cu multe eşecuri 
ale guvernanţilor.

Revenind si privind din perspectiva istorică a 
anilor de studenţie, constatam că logistica anilor 
60, când ne-am format ca ingineri, era destul de 
modestă. 

Să ne reamintim numai de râşnita (daţi-mi 
voie s-o numesc aşa) cu care făceam prelucrarea 
datelor la topografie şi dendrometrie.

Am beneficiat, în schimb, de un corp 
profesoral de o înaltă ţinută ştiinţifică, 
academică, pedagogică, de o adevarată 
moralitate şi verticalitate.

Şi, pentru că suntem la moment aniversar, de 
maximă vibraţie emoţională, sufletească, este un 
bun prilej de a depăna amintiri, sau măcar de a 
arunca o privire asupra celor 5 ani petrecuţi sub 
înaltul patronaj al unui corp profesoral de elită.

Întorcandu-ne la primii ani de studii, anii l şi 
ll, ne plecăm capul în faţa ţinutei profesionale 
impecabile a domnului profesor Aurel Rusu, care 
se numără printre primii topografi ai ţării, dupa 
tratatul său de topografie studiindu-se în toate 
facultăţile unde se predă această disciplină.

Continuăm cu domnul profesor doctor docent 
Iuliu Morariu, un prestigios naturalist, care ne 

În fiecare an,
se întorc la Alma Mater

Rezumat
Este prezentat momentul 

festiv al întâlnirii promoţiei 
1964 de absolvenţi ai 

Facultăţii de Silvicultură şi 
Exploatari Forestiere

A yearly Return 
to Alma Mater

Synopsis
We are presented the 

festive moments of the 
1964 graduation ceremony 

of the Faculty of Forestry 
and Forest Exploitation.

eng. Ioan Sbera

În ficare an, în Braşov, oraşul de sub Tâmpa, “portdrapelul 
silviculturii româneşti”, cum l-a denumit academicianul 
Valeriu Cotea, se intorc în băncile de odinioară foşti studenţi, 
absolvenţi ai Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, 
de cele mai diferite varste. În acest an, În 5 iulie 2014, pe 
bâncile de odinioară s-a întors promoţia 1964, după 50 de ani 
de la absolvirea facultăţii.
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vorbeşte încă prin monumentala “Flora 
României”, la a cărei realizare a colaborat.

Nu putem trece peste aceşti ani fără să 
ne reamintim de matematică, de exigenţa 
domnei Maria Vidrascu, “doamna de 
fier” a facultăţii, sau de fizică, de domnul 
profesor V. Parpală, care, pe lângă osatura 
impunătoare, avea şi un fler aparte, care 
aducea cu dânsul voia bună.

Anul ll, pentru colegii de la explatare, a 
însemnat marea şansa de a beneficia de 
prelegerile unei personalităţi de primă 
mărime a învăţământului superior silvic 
românesc, magistru profesor emerit 
doctor docent Emil Gh. Negulescu, 
membru de onoare ASAS, care a stăruit 
fără preget în convingerea generaţiilor de 
silvicultori că exploatarea este şi trebuie 
să fie un act de cultură şi că prin modul 
în care vom şti să dirijăm existenţa şi 
dezvoltarea pădurii putem deveni pereni. 
Profesorul Negulescu a fost şi un talentat 
creator de opere artistice, precum şi un 
orator desăvârşitţ

Rămânând în anul ll, cu mult respect 
şi admiraţie ne reamintim de profesorul 
de dendrologie, domnul Alexandru 
Săvulescu, un pedagog de înaltă ţinută, 
dar şi un profesionist desăvârşit, cu 
o ţinută aristocratică, precum şi de o 
altă personalitate a ştiinţei, cu care am 
avut şansa să studiem pedologia, de 
domnul profesor Constantin Păunescu, 
un adevărat pasionat şi documentat în 
disciplina căreia i se consacrase.

Cred ca nu greşesc afirmând că anul ll 
rămâne marcat, nu numai pentru noi, ci 
pentru toate promoţiile din acea vreme, 
de prezenţa domnului profesor Temistocle 
Redlov, la mecanică şi, mai târziu, la 
rezistenţă. Profund, meticulos, deosebit 
de exigent, autorul tratatului “Fire elastice” 
ne-a demonstrat la examenele greu de 
trecut ca intransigenţa nu este deloc 
elastică.

Avem de apreciat, în aceeaşi perioadă 
de studiu, şi nivelul elevat şi motivant în 
prelegerile susţinute de mai tânarul, pe 

atunci, şef de lucrari, domnul M. Marcu, la 
care, deşi la început de drum, pe orizontul 
expunerilor sale nu a lăsat să se întrevada 
niciodată vreo urmă a unui nor.

Reamintindu-ne de anul lll, nu putem 
uita contribuţia deosebită în formarea 
noastră de specialitate a iluştrilor dascăli: 
domnul profesor Traian Popovici, la 
dendrometrie, deosebit de pedant şi 
cu stil academic, domnul profesor Ion 
Damian, la împăduriri, deopotrivă pedant 
şi exigent, precum şi domnul profesor 
Jiva Filipovici, la tehnologia lemnului, 
sau domnul conferenţiar Ovidiu Petruţiu, 
la silvicultură, care avea obiceiul de a ne 
destinde în timpul expunerii, strecurându-
ne şi cate o glumiţă, unele cu deosebită 
semnificaţie, cu trimitere, cum ar fi şi 
epigrama: ”Seminţisul instalat e supus 
norocului, şi nu-l vad asigurat fără umbra 
socrului”, domnul profesor doctor docent 
M. Ene, la entomologie, pe care ni-l 
amintim ca exemplu bonom.

Anii terminali, IV şi V, au fost marcaţi, 
de asemenea, de profesori iluştri, de 

Promoţia 1964, absolvenţi şi cadre didactice
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anvergură internaţională, de adevăraţi 
maeştri, cărora le datorăm, în cea mai 
mare parte, conduita în activitatea noastră 
profesionlă.

Întorcându-ne în timp, la anul IV, cu 
siguranţă, celor de la cultură ne vine în 
minte, mai întâi de toate, “barajul” pe 
care ni-l întindea, atât la propriu, cât şi 
la figurat, la examen, domnul profesor 
Stelian Munteanu, ilustru profesor şi 
specialist de talie internaţională în 
corectarea torenţilor, deopotrivă exigent, 
pedant si mentor spiritual cu o uimitoare 
atenţie distributivă, în cateva clipe în fata 
dânsului, erai complet scanat.

Acelaşi an IV ne aminteşte cu 
deosebită recunostinţă de întregul 
colectiv profesoral din acest an: domnul 
profesor Iosf Ciortuz, pe atunci şef de 
lucrări, remarcabil prin pasiunea care o 
punea în predarea cursului de ameliorări 
silvice, prin motivaţia pe care încerca să 
ne-o insufle în ameliorarea terenurilor 
degradate, pentru atunci cand ne vom 
întâlni cu acestea, domnul profesor Vasile 
Chiru, de asemenea, pe atunci, şef de 
lucrări, remarcabil prin exigenţa pe care 
şi-o impunea mai întâi sieşi, in predarea 
cursului, dar pe care ne-o cerea si nouă, 
la examen, în egală măsură, reputatul 
domn profesor Nicolae Rucăreanu, 
la amenajament, ale carui prelegeri 
reprezentau o adevarată îngemănare a 
silviculturii cu filozofia, profesor în faţa 
căruia ne înclinăm cu mult respect.

Ne înclinăm, de asemenea, cu mult 
respect şi recunoştinţă, în faţa profesorilor 
de la catedra de exploatări, cu predare 
în anii IV şi V precum domnul profesor 
Vasile Andreescu, de o înaltă ţinută 
profesională, deosebit de carismatic 
şi foarte comunicativ, un adevărat 
mentor uman, unul dintre iniţiatorii 
fundamentării actualelor ştiinte de 
exploatare a lemnului, domnul profesor 
Cicerone Rotaru, la cursul de tehnologia 
exploatărilor, onorat, mai târziu, cu 
distincţii şi titluri academice în Franţa, 
pentru activitatea sa ştiintifică în 
domeniul interacţiunilor silvicultură-
exploatare-mediu, domnul profesor 
Rotislav Bereziuc, de asemenea un reputat 
profesor, membru titular ASAS, care 
a pregătit şi insuflat celor de la grupa 
293 dorinţa de a contibui la creşterea 
densităţii drumurilor forestiere în pădurile 
ţării, atât de necesară pe atunci şi, poate, 
chiar mai mult azi, aceeaşi consideraţie şi 
pentru domnul profesor Silviu Corlăţeanu, 
pentru cursul de transporturi forestiere şi 
cel de produse accesorii, predate cu multă 
însufleţire şi cu multă încredere în noi că-i 
vom aplica reţetele.

În anul V, sub bagheta reputatului 
profesor Constantin Costea, care era şi 
decan al facultăţii pe atunci, am pătruns 
într-un alt orizont, cel al organizării 
şi planificării, care s-a dovedit a ne fi 
de mare folos în activitatea noastră. Îi 
datorăm tot respectul pentru nobleţea 
sufletească cu care ne-a îndrumat paşii.

Şi celor pe care nu i-am reamintit, 
din lista profesorilor, le suntem datori 
şi recunoscători pentru contibuţia in 
formarea noastră profesională. 

E momentul să evocăm şi să ne 
exprimăm respectul şi recunoştinţa şi 
pentru corpul de asistenţi, pe care îi 
considerăm deopotrivă dascălii noştri, 
pentru orele de laborator, de practică 
sau de proiecte. Şi dânşii s-au dovedit a 
fi pe măsura profesorilor, aceasta fiind 
explicaţia ascensiunii rapide la titlul actual 
de profesor sau de conferenţiar.

Începând din anul l, cu domnul profesor 
D. Parascan, continuand cu domnul 
profesor N. Bos, doamna profesoară F. 
Negruţiu, ulterior şi rector al Universităţii 
Braşov, domnul profesor Aurel Negruţiu, 
doamna profesoară Olimpia Marcu, 
domnul conferenţiar H. Furnică şi 
încheind cu cei din anii terminali, domnii 
profesori Gh. Ionaşcu, Ilie Popescu şi 
Şt. Ungureanu, tuturor, inclusiv celor 
necitaţi, tot respectul nostru pentru ţinuta 
profesională dovedită.

Şi acum, la moment de bilanţ, facând 
abstracţie de modestie, raportăm foştilor 
noştri dascăli că tot ceea ce au investit 
în noi şi-a gasit ecou, că nu le-am înşelat 
aşteptările.

Cum putem proba? Prin intensitatea 
şi diversitatea activităţii desfăşurate 
de absolvenţii acestei mici promoţii, 
care, după repartizarea în producţie, 
precedată, desigur, de ochiul atent al unui 
tovarăş Ionică, de la direcţia de cadre din 
minister, venit să cotrobăie prin dosarele 
absolvenţilor, funcţie de care să-şi pună, 
apoi, amprenta pe destinul unora, toţi cei 
59 de ingineri am luat în mâini proprii, 
cu toată seriozitatea cu care eram deja 
înarmaţi de la şcoală, responsabilităţi 
dintre cele mai diferite. 

Formarea profesională + experinţa în 
activitatea profesională + perfecţionarea 
şi/sau instruirea in domenii noi, cum ar fi 
informatica, au condus la un bilanţ pozitiv 
pentru promoţia noastră.

Aşa se explică faptul că marea 
majoritate a colegilor din promoţia 
noastră au manageriat, pe parcursul 
activităţii profesionale, diverse activităţi, 
secţii, întreprinderi, instituţii, atât în 
perioada dinainte de 1989, cât şi după, 

ocupând funcţii de şef de ocol, şef de 
şantier în construcţii forestiere, şef de 
servicii, şef oficiu de calcul, director 
de întreprinderi forestiere, director 
de direcţie silvică, direcor general de 
societate comercială pe actiuni, director 
general la Centrala de exploatare a 
lemnului, director general de regie, 
subsecretar de stat, preşedinte al 
Asociatiei Forestierilor din Romania, 
ASFOR, iar doi dintre colegi au făcut faţă 
cu brio în profesie în Germania de Vest.

În domeniul ştiintific, promoţia noastră 
are în palmares şi două titluri de doctor 
inginer, precum şi un profesor universitar, 
cadru didactic al Universităţii Transilvania.

După 50 de ani de la ultimul clopoţel, 
sigur că toţi am devenit pensionari, în 
prezent, puţini mai suntem activi în 
profesie, în special în sectorul privat.

Aşa cum remarcam şi la început, în acest 
moment aniversar, ne încearcă un mare 
regret indus de plecarea dintre noi a celor 
23 de colegi, unii mult prea devreme, 
precum şi a unei mari părţi dintre dascălii 
noştri.

Le transmitem de aici, din această sală, 
că le păstrăm o vie amintire în memoria 
noastră şi-l rugăm pe Dumnezeu să-i 
odinească în pace!

 
Gândind la viitor, sigur că ne întrebăm 

care este orizontul de aşteptări, pentru 
promoţia noastră, după 50 ani de la 
terminarea facultatii, după ce prefixul 
pentru noi, cei prezenţi aici, este cifra 7.

Greu de definit, dar luând exemplul 
longevităţii active a dascălilor noştri, cu 
siguranţă, putem spune că mai avem 
multe de făcut.

Şi ca să închei într-o notă optimistă, să 
sperăm că timpul va avea răbdare cu noi, 
că vom avea puterea să spulberăm norii 
de pe cerul fiecăruia şi că ne vom putea 
revedea şi la 55 de ani, tot aici, în aceeaşi 
formaţie. 

Domnului profesor decan Lucian Curtu, 
doamnelor şi domnilor profesori care ne-
au onorat cu prezenţa, în acest moment 
încărcat de deosebite emoţii pentru noi, 
le adresăm profunda noastră recunoştinţă.

Colegului Ştirbu, care s-a implicat în 
organizarea acestei revederi, îi mulţumim 
şi-i dorim multă sănătate şi putere, pentru 
a organiza şi următoarele întâlniri.

Tuturor, multă sănătate şi mulţi ani”.

Ing. Maria Sbera
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Principiile directoare care au stat la baza 
elaborării Comunicării Comisiei:

• Gestionarea durabilă și rolul 
multifuncțional al pădurilor, care să ofere 
numeroase bunuri și servicii într-un mod 
echilibrat și să asigure protecția pădurilor.

• Utilizarea eficientă a resurselor, optimizarea 
contribuției pădurilor și a sectorului forestier 
la dezvoltarea rurală, creșterea economică și 
crearea de locuri de muncă.

• Responsabilitatea la nivel mondial pentru 
păduri, promovarea producției durabile și a 
consumului durabil de produse forestiere.

şi respectiv, în cele Opt Domenii Prioritare 
Conexe:

• Sprijinirea comunităților rurale și urbane
• Încurajarea competitivității și a 

sustenabilității industriilor forestiere ale UE, a 
bioenergiei și a bioeconomiei în ansamblul ei

• Pădurile în contextul schimbărilor climatice
• Protejarea pădurilor și ameliorarea serviciilor 

ecosistemice
Ce păduri avem și cum se schimbă ele?
• Produse forestiere noi și inovatoare, cu 

valoare adăugată
• Produse forestiere noi și inovatoare, cu 

valoare adăugată
Pădurile, din perspectivă mondială, constituie 

elemente de referinţă pentru ASFOR, care, la 
rândul său, trebuie să aibă propriile obiective 
pentru activitatea viitoare.

Dar, obiectivul reprezintă componenta 
unei strategii, care stabileşte ce îşi propune să 
realizeze o organizaţie în cadrul unui anumit 
orizont de timp!

Ca urmare, ASFOR ar trebui ca, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare2 şi cu statutul său, să-şi 
elaboreze propria strategie, prin care să-şi 
stabilească obiectivele pe care trebuie să le 
realizeze, având în vedere că, la nivel naţional, 
pe de o parte, schimbările socio-economice au 
o dinamică accentuată şi, pe de altă parte, au o 
predictibilitate redusă.

Fiind un concept complex, care defineşte 
ansamblul obiectivelor pe care conducerea 
unei organizaţii3 îşi propune sa le realizeze, 
strategia identifică obiectivele pe bază de studii, 
cercetări ştiinţifice şi prognoze. Aceste acţiuni se 
întreprind pentru diferite orizonturi de timp, în 
funcţie de “target”-ul avut în vedere.

Ca urmare, stabilirea obiectivelor reprezintă o 
componentă de bază a oricărei strategii.

Pentru ca un obiectiv să poată fi realizat, el 
trebuie să fie precis formulat, cuantificabil şi 
măsurabil.

Elaborarea oricărei strategii reprezintă un 
proces complex şi dinamic, care necesită 
numeroase analize cu caracter cantitativ şi 
calitativ, o foarte bună cunoaştere a factorilor 
cu caracter intern şi extern ce pot influenţa 
activitatea organizaţiei.

Este necesară studierea evoluţiei viitoare 
a cerinţelor pe piaţă, respectiv o prognoză 
fundamentată privind viaţă economică, politică 
şi socială.

Pentru a putea fi elaborată în mod corect, 
o strategie trebuie să stabilească clar patru 
componente de bază:

• sfera de aplicare a strategiei sau direcţiile 
în care urmează să-şi desfăşoare organizaţia 
activitatea;

• desfăşurarea resurselor precizează modul 
în care organizaţia îşi va utiliza resursele 
(umane, materiale şi băneşti) pentru realizarea 
obiectivelor propuse;

• caracteristica distinctivă stabileşte domeniul 
de activitate sau activităţile în care, potrivit 
strategiei, organizaţia trebuie să exceleze;

• sinergia stabileşte modalităţile de creştere 
a capacităţii organizaţiei, prin creşterea 
capacităţii fiecărei componente a acesteia, 
printr-o structurare judicioasă şi prin modul 
de interacţiune al elementelor structurale. 
Realizarea efectului de sinergie determină o 
calitate superioară celei care ar rezulta din “suma 
aritmetică” a calităţii elementelor componente.

O strategie
a ASFOR?!

Rezumat
Articolul pledează pentru 
o strategie ASFOR care să 
fie elaborată respectând 

principiile şi modul de 
elaborare specific strate-

giilor şi în concordanţă 
cu strategia forestieră a 

Uniunii Europene.

ASFOR Strategy?!

Synopsis

This article supports the 
idea of implementing a 

forest strategy provided by 
ASFOR, based upon the re-
spect for principles and the 

specific ways for develop-
ing strategies in accord-
ance with the European 
Union forestry strategy.

Viorel Marinescu,
ASFOR Secretary General

În perspectiva adoptării noii “Strategii forestiere a UE 
pentru păduri şi sectorul forestier pentru perioada 2014-
2020”, ca urmare a Comunicării Comisiei Europene1 către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor, ASFOR, în calitatea 
sa de organizaţie reprezentativă la nivel naţional, îşi propune 
să aibă, în continuare, un rol cel puţin la fel de important ca 
şi cel pe care l-a “jucat” de la înfiinţarea sa şi până în prezent 
în domeniul forestier.
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Elaborarea unei strategii se face prin 
parcurgerea a patru etape, la care se 
adaugă acţiunile de evaluare şi de control 
al strategiei:

• Etapa I: Analiza situaţiei curente - 
necesită identificarea misiunii organizaţiei. 
În raport cu aceasta, se identifică strategia 
trecută, respectiv cea prezentă. Prin 
identificarea strategiei trecute şi a celei 
prezente trebuie să se constate dacă 
acestea au fost aplicate corect şi dacă au 
corespuns sau nu obiectivelor stabilite;

• Etapa a II-a: Examinarea perspectivelor 
pentru viitor - se stabilesc obiectivele 
pe termen lung ale organizaţiei. În acest 
scop, se identifică şi se analizează toţi 
factorii care oferă informaţiile necesare. Pe 
această bază, se stabilesc obiectivele pe 
termen lung;

• Etapa a III-a: Elaborarea unui set de 
alternative strategice pentru viitor şi 
alegerea strategiei de urmat - constă 
în elaborarea unui set de alternative 
strategice posibile, compararea lor cu 
obiectivele prioritare fixate şi adoptarea, 
pe această bază, a strategiei de aplicat;

• Etapa a IV-a: Punerea în practică a 
strategiei adoptate - necesită stabilirea 
strategiilor funcţionale ce urmează a fi 
adoptate, respectiv precizarea măsurilor 
prin care să se acţioneze asupra factorilor 
de natură organizatorică (pentru a se 
crea cele mai bune condiţii) şi punerea în 
funcţiune a strategiei adoptate. 

Un rol important în aplicarea cu succes 
a unei strategii adoptate îl are activitatea 
de evaluare şi de control al strategiei.

Evaluarea strategiei trebuie să se facă pe 
baza unor criterii obiective, prin care să se 
stabilească compatibilitatea, consonanţa, 
avantajul aplicării, fezabilitatea.

Controlul aplicării strategiei trebuie să 
se efectueze cu regularitate şi are rolul de 
a identifica lipsurile existente în aplicarea 
ei şi, respectiv, de a furnniza informaţii 
pentru adoptarea de măsuri pentru 
redresarea situaţiei.

Ca urmare, considerăm că obiectivele 
ASFOR4, trebuie să fie incluse în propria 
strategie, care să fie elaborată respectând 
principiile şi modul de elaborare specific 
din care, o parte, au fost prezentate mai 
sus.

Viorel Marinescu,
Secretar general ASFOR

Note:
1. Bruxelles, 4.4.2014,
COM(2013) 659 final/2
2. Atât cea a Uniunii Europene,
cât şi cea naţională
3. În accepţiunea largă a noţiunii
4. Care promovează exploatarea
pădurilor în mod durabil Pădure

gospodărită durabil
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Evenimentul a fost onorat de participarea 
a peste 70 de silvicultori, din 10 județe 
ale ţării și din Bulgaria, care au înțeles 

importanța si oportunitatea de a folosi 
funicularele Wyssen pentru exploatările 
forestiere din zona montană a României.

Specialiștii interesați au venit de departe (din 
Mehedinți, până în Bacău, și din Maramureș, 
până în București, precum și din zona munților 
Rhodopi din sudul Bulgariei), reprezentând 
importanți proprietari privați de pădure, 
administratori privați și de stat, de pădure și 
de parcuri, marile firme procesatoare de lemn 
din România, firme de exploatare și transport, 
inspectori silvici, delegaţi ASFOR, mass media.

Au putut fi analizate la lucru două instalații de 
funicular Wyssen, grup motor W40 şi cărucior 
HY3, cu capacitatea de 4 tone pe cursă, folosite 
pentru exploatarea unor arboreturi de molid.

Prima linie de funicular a fost instalată pe o 
distanță de 750 m, deservind un parchet de 
1600 mc, realizând o productivitate medie de 
110 mc/zi.

 
A doua linie de funicular a fost instalată pe 

o distanță de 1200 m, deservind un parchet de 
3000 mc, realizând o productivitate medie de 80 
mc/zi.

Productivitățile menționate sunt calculate de 
la începerea exploatării parchetelor, ținându-se 
cont de toate elementele de influență, cum ar fi 
condițiile meteo, montajul liniilor, defecțiuni și 
servisări, sărbători legale, etc. Din acest punct de 
vedere, aplicaţia este reprezentativă , putând fi 
extrapolată și la alte exploatări similare.

Dintre avantajele nete ale folosirii 
instalațiilor de funicular Wyssen, comparativ cu 
tradiționalele tractoare forestiere, menționăm:

• dependența redusă față de condițiile meteo, 
ceea ce înseamnă mai multe zile lucrate în cursul 
unui an;

• consum mic de motorină (30-40 litri/zi), 
datorat utilizării, cu precădere, a transportului 
gravitațional a sarcinilor de lemn;

• productivități medii apreciabile, de 80-100 

mc/zi, pe o distanță medie de colectare, de 
800 m, în condiții de teren inaccesibile altor 
mijloace.

La acestea, se adaugă asistența tehnică pe 
care Wyssen Funiculare o oferă pe teren, precum 
și livrarea de piese din stoc, ceea ce înseamnă 
timpi morți reduși ca durată.

În demersul de a spijini firmele de exploatare 
să se doteze cu cele mai bune funiculare din 
lume, oferim atât echipamente noi, cât și 
second-hand, acestea din urmă supuse unei 
revizii complete în fabrica din Reichenbach, 
Elveția, și cu garanție de la producător.

Cum condițiile meteo din prima jumătate a 
acestui an au dat multe bătăi de cap firmelor de 
exploatare, transport și prelucrare a lemnului, 
credem că ar fi o strategie inteligentă investiția 
în funicularele Wyssen, chiar și renunțând la a 
aștepta, o durată nedefinită de timp, puținele 
fonduri europene alocate retehnologizării 
sectorului forestier.

Investiți în funicularele Wyssen, amortizați 
rapid, faceți profit și investiți din nou! Aceasta 
este rețeta succesului pe care v-o recomandăm!

Daniel Paul Dima,
General Manager SC Wyssen Funiculare 

Romania SRL

Retehnologizare

utilizând funiculare
Rezumat

Ţara noastră, deşi cu 
vechi tradiţii în utilizarea 
instalaţiilor de transport 

cu cablu în sectorul 
forestier, şi, de asemenea, 

cu condiţi de relief 
corespunzătoare, trece 

printr-un declin în practica 
folosirii acestora. Autorul 
susţine şi argumentează, 

prin puterea exemplului 
prezentat, nevoia revenirii 

la acest gen de utilaj. 

Technology 
upgrade by 

means of 
funiculars

Synopsis
Despite the fact that 

our country has an old 
tradition regarding forest 
cableways in the forestry 

sector, enjoying adequate 
natural conditions, we 

are suffering a period 
of decline. The author 

asserts and brings forward 
arguments by means of this 

above example in favour 
of returning to this type of 

equipment.

Daniel Paul Dima,
General Manager SC 

Wyssen Funiculare 
Romania SRL

Data de 4 iulie 2014 a marcat o nouă demonstrație de lucru 
cu funicularele elvețiene Wyssen, eveniment pus în practică 
la Moroeni, Dâmbovița, prin efortul firmei Wyssen Funiculare 
SRL - dealer oficial al Wyssen Seilbahnen AG în România - și al 
partenerilor locali de tradiție de la Prunus Forest SRL.
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Metoda constă în aprecierea lemnului 
folosind elemente geometrice ale 
mijlocului de transport (lungime, 

lăţime, înălţime) pe care le înmultesc cu un aşa-
zis factor de cubaj, care variază, după opinia lor, 
între 0,62 şi 0,68.

Or acest factor de cubaj nu poate fi 
determinat pentru lemnul cu lungimi mai mari 
de 1,0 m ± 5cm datorită descreşterii în diametru 
lemnului odată cu lungimea, de regulă 1 cm/1m.

Factorul de cubaj se referă numai la lemnul 
aşezat în steri şi reprezintă raportul dintre 
cantitatea de lemn in metri cubi (volumul 
efectiv de lemn) cuprinsă într-un ster şi volumul 
aparent al acestuia din urmă.

Acest rationament şi, implicit, mod de lucru 
în practica de gestionare a lemnului subţire 
(sub 20 cm la capatul subţire) este greşit şi 
contrar HG 996/2008, anexa 1, art. 4, al. 11, lit. 
c, Codului Silvic, art. 71, al. 1 şi a altor norme şi 
reglementări tehnice.

Astfel, actele normative menţionate arată 
explicit că pentru lemnul rotund cu diametrul 

la capătul subţire sub 20 cm, se înscriu 
numărul total de piese cu aceleaşi caracteristici 
dimensionale (lungimea în metri, diametrul 
în centimetri) şi volumul calculat al pieselor 
respective exprimat in metri cubi şi evaluat cu 
două zecimale.

În concluzie, trebuie să se înţeleagă că 
sortimentul “lemn de foc la formulă” nu există, 
iar transportul însoţit de documente astfel 
întocmite (avizul de insoţire) riscă să ducă la 
sancţiuni şi confiscarea materialului lemnos.

Consider că prin orice mijloace trebuie 
popularizate normele şi procedurile corecte 
şi legale pentru a preîntâmpina greşelile, mai 
ales acolo unde se întâmplă fără rea intenţie 
si unde, regretabil, se produc zilnic şi de către 
personal de specialitate, fie cu pregătire medie, 
fie superioară.

ing. Gafiţa Chiruţa Gheorghe,
expert judiciar

Lemn de foc 
la “formulă”

Rezumat
Regăsim comentată 
opinia despre practica, 
relativ răspândită, de 
a evalua lemnul de foc 
dupa un procedeu care 
încorporează o serie de 
erori de raţionament.

Firewood gets 
“calculated”

Synopsis
We can meet again the 
well-commented opinion 
on a relatively largely 
used method of firewood 
evaluation which includes 
a series of logical errors.

Eng. Gafiţa Chiruţa 
Gheorghe,
Legal Expert

În practica expedierii materialului lemons de la pădure, 
se folosesc procedee şi metode dintre cele mai inventive. 
Uneori, aceste practici se datorează necunoaşterii, şi rar 
relei intenţii. Astfel, unii specialişti în expediţia materialului 
lemons, numindu-i pe cei care întocmesc avizul de însoţire 
primar, au găsit modalitatea de a expedia lemnul sub 20 
cm grosime la capatul subţire şi lungime de 6-8 m folosind 
sintagma “lemn de foc la formulă”.

1407_003_meridiane_forestiere_nr_10.indd   41 8/12/2014   11:47:30



42 • Meridiane forestiere • www.forestieri.ro

BULETIN INFORMATIV / INFO BULLETIN

Hotărâre nr. 470 din 4 iunie 2014, 
pentru aprobarea Normelor referitoare la 
provenienţa, circulaţia şi comercializarea 
materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor 
de depozitare a materialelor lemnoase şi 
al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, 
precum şi a unor măsuri de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 20 octombrie 2010, de stabilire a 
obligaţiilor ce revin operatorilor care 
introduc pe piaţă lemn şi produse din 
lemn.

Având în vedere prevederile 
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 20 octombrie 2010, de stabilire a 
obligaţiilor ce revin operatorilor care 
introduc pe piaţă lemn şi produse din 
lemn, prevederile art. 68-72 din Legea 
nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările 
şi completările ulterioare, prevederile 
art. 19-21 din Legea nr. 171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice, cu modificările ulterioare, precum 
şi prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, în temeiul art. 108 din 
Constituţia României, republicată, şi al art. 
73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
Guvernul României adoptă prezenta 
hotărâre (selecţie de articole)

Art. 1
Se aprobă Normele referitoare la 

provenienţa, circulaţia şi comercializarea 
materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor 
de depozitare a materialelor lemnoase şi 
al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, 
precum şi a unor măsuri de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 20 octombrie 2010, de stabilire a 
obligaţiilor ce revin operatorilor care 
introduc pe piaţă lemn şi produse din 
lemn, denumite în continuare norme, 
prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2
(1) Pentru urmărirea trasabilităţii 

lemnului recoltat din păduri şi pentru 
furnizarea de informaţii statistice, se 
instituie un Sistem informaţional integrat 
de urmărire a materialelor lemnoase, 
denumit în continuare SUMAL.

Legislaţie
şi reglementări
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(2) Autoritatea publică centrală care 
răspunde de silvicultură asigură realizarea 
şi funcţionarea SUMAL.

(3) Structura de administrare SUMAL se 
organizează şi funcţionează în structura 
autorităţii publice centrale care răspunde 
de silvicultură, conform reglementărilor în 
vigoare.

(4) Utilizarea SUMAL este obligatorie 
pentru ocoalele silvice şi pentru toţi 
operatorii şi comercianţii, denumiţi în 
continuare profesionişti, care recoltează, 
depozitează, prelucrează, comercializează 
sau efectuează operaţiuni de import-
export cu materiale lemnoase; fac 
excepţie operatorii şi comercianţii care 
recoltează, depozitează şi comercializează 
sau efectuează operaţiuni de import-
export cu arbori şi arbuşti ornamentali, 
răchită şi puieţi.

(5) Softul SUMAL se pune la dispoziţie în 
mod gratuit utilizatorilor prevăzuţi la alin. 
(4) de către autoritatea publică centrală 
care răspunde de silvicultură.

(6) Personalul silvic din structurile de 
rang superior şi din unităţile şi centrala 
Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva are 
acces în SUMAL, pentru datele introduse 
de către ocoalele silvice din structura 
acestora, în baza unei împuterniciri emise 
de către autoritatea publică centrală care 
răspunde de silvicultură.

(7) Actele de punere în valoare, 
autorizaţiile de exploatare a partizilor, 
actele de reprimire a parchetelor şi 
procesele-verbale de confiscare se 
înregistrează / se generează de către 
ocoalele silvice obligatoriu în SUMAL, care 
generează un număr unic pentru fiecare 
document în parte.

(8) Profesioniştii prevăzuţi la alin. (4) 
sunt obligaţi să transmită lunar raportări 
ale datelor în SUMAL, până la data de 15 a 
lunii în curs pentru luna anterioară.

Art. 3
(1) La momentul începerii transportului 

materialelor lemnoase de la locul de 
recoltare / depozitare / achiziţie / custodie 
/ transbordare, emitentul avizului de 
însoţire are obligaţia transmiterii în 
SUMAL, online sau offline, după caz, 
a informaţiilor standardizate, în baza 
aplicaţiei care se pune la dispoziţie în mod 
gratuit utilizatorilor prevăzuţi la art. 2 alin. 
(4), de către autoritatea publică centrală 
care răspunde de silvicultură.

[…]

(6) La momentul intrării mijlocului de 

transport care transportă materialele 
lemnoase într-o zonă accesibilă GSM, 
SUMAL generează codul unic, precum şi 
data, ora, minutul şi secunda prevăzute la 
alin. (2), pe care conducătorul mijlocului 
de transport are obligaţia să le înscrie 
în avizul de însoţire. În situaţia în care 
telefonul mobil compatibil prevăzut 
la alin. (4) ori aplicaţia instalată nu 
funcţionează, conducătorul mijlocului 
de transport are obligaţia, la momentul 
intrării mijlocului de transport într-o zonă 
accesibilă GSM, să obţină codul unic, de 
la sediul emitentului, cod unic pe care îl 
înscrie în avizul de însoţire.

(7) La destinaţie, codul unic, precum şi 
data, ora, minutul şi secunda prevăzute la 
alin. (2) se înscriu în Registrul de evidenţă 
a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase, 
ţinut de către destinatarul acestora.

[…]

Art. 4
(1) Operatorii care introduc pe piaţă 

lemn şi produse din lemn, astfel cum sunt 
definiţi la art. 2 lit. c) din Regulamentul 
(UE) nr. 995/2010 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 20 
octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor 
ce revin operatorilor care introduc pe 
piaţă lemn şi produse din lemn, denumit 
în continuare Regulament, au obligaţia 
să implementeze şi să utilizeze pentru 
categoria materialelor lemnoase, aşa 
cum sunt definite în anexa la Legea nr. 
46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi 
completările ulterioare - cod - 4401, cod 
- 4403, cod - 4406, 4407, un sistem “due 
diligence”, astfel cum este prevăzut la art. 
6 din Regulament.

[…]

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 
2015, se interzice exploatarea masei 
lemnoase pe picior de către operatorii 
economici care nu utilizează un sistem 
“due diligence”, cu excepţia situaţiei în 
care operatorul realizează activităţi de 
exploatare prin prestaţii silvice, conform 
reglementărilor în vigoare.

(4) Volumul materialelor lemnoase se 
determină în conformitate cu prevederile 
art. 8 alin. (2) din norme; în sensul 
prezentei hotărâri, materialele lemnoase 
nu sunt bunuri divizibile.

(5) La primul control efectuat asupra 
unui operator care nu a implementat şi 
nu a utilizat un sistem “due diligence”, 
agentul constatator acordă un termen 
de maximum 45 zile de la comunicarea 

constatării pentru încadrarea operatorului 
în prevederile Regulamentului, termen 
care se înscrie în actul de constatare a 
neregulilor.

Art.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
 

Ordin Nr. 596
din 24 iunie 2014, pentru
aprobarea Metodologiei
de testare a implementării
Sistemului informaţional
integrat de urmărire a
materialelor lemnoase

Având în vedere Referatul de aprobare 
nr. 31842/DI/ din 16 iunie 2014 al 
Direcţiei politici, strategii şi proiecte 
în silvicultură, în temeiul prevederilor 
art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 
470/2014 pentru aprobarea Normelor 
referitoare la provenienţa, circulaţia şi 
comercializarea materialelor lemnoase, 
la regimul spaţiilor de depozitare a 
materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de 
prelucrat lemn rotund, precum şi a unor 
măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) 
nr. 995/2010 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 
de stabilire a obligaţiilor ce revin 
operatorilor care introduc pe piaţă lemn 
şi produse din lemn precum şi ale art. 
6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului 
nr. 428/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Departamentului pentru 
ape, păduri şi piscicultură, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor Climatice şi 
pentru modificarea unor acte normative 
în domeniul mediului şi schimbărilor 
climatice, cu modificările şi completările 
ulterioare,ministrul delegat pentru ape, 
păduri şi piscicultură emite următorul 

Ordin:
Articol unic (1) Se aprobă 

Metodologia de testare asupra 
implementării SUMAL prevăzută în 
anexa care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 

(2) Prezentul ordin se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministru Delegat,
Adriana Doina Pană
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Comitetul tehnic de standardizare CT 
118, “Lemn şi produse finite şi semifinite de 
lemn, maşini şi utilaje pentru prelucrarea 
lemnului”, asigură respectarea interesului 
naţional, ţine seamă de toate punctele 
de vedere importante şi asigură, prin 
anchetele efectuate, ca fiecare standard 
român, precum şi toate celelalte lucrări 
elaborate, să se bazeze pe un ansamblu de 
opinii de autoritate.

Componenţa CT rezolvă reprezentarea 

echilibrată a factorilor interesaţi în 
domeniu, respectiv, după caz: producători 
(de produse şi/sau servicii), utilizatori, 
asociaţii sau

organizaţii profesionale sau cele 
reprezentând consumatorii, sindicate, 
reprezentanţi ai Administraţiei Publice 
centrale şi/sau locale, laboratoare de 
încercări, centre de cercetare etc. În acest 
context de principii, în perioada imediat 
următoare, activitatea comitetului se 

rezumă la adoptări de standarde
În şedintele de lucru, având ca principal 

scop îndeplinirea obiectivelor din planurile 
anuale de activitate, stabileşte pentru anul 
în curs grupa standardelor de specialitate 
care urmează să fie lucrate. Astfel, pentru 
anul 2014, vor fi analizate un număr 
de documente ale căror prime părţi a 
fost publicate în nr. 3 al revistei, tabloul 
complet întregindu-se cu standardele 
precizate în tabelul alăturat.

38 SR EN 15570:2008 Accesorii pentru mobilier. Rezistenţa mecanică şi anduranţa balamalelor şi a 
componentelor acestora. Balamale pivotante pe un ax vertical

Anunţ

39 SR EN 15644:2009 Scări prefabricate tradiţionale de lemn masiv. Specificaţii şi cerinţe Anunţ
40 SR EN 15706:2009 Accesorii metalice pentru mobilier. Rezistenţa mecanică şi durabilitatea 

elementelor de culisare pentru uşi culisante şi jaluzele culisante
Anunţ

41 SR EN 15828:2011 Accesorii pentru mobilier. Rezistenţa mecanică şi durabilitatea balamalelor şi a 
componentelor acestora. Limitatoare pentru uşă şi balamale pivotante pe un ax 
orizontal

Anunţ

42 SR EN 15939:2012 Accesorii metalice pentru mobilier. Rezistenţă mecanică şi capacitate de încărcare 
a dispozitivelor de fixare pe perete

Anunţ

43 SR EN 16014:2012 Accesorii metalice pentru mobilier. Rezistenţa mecanică şi durabilitatea 
mecanismelor de blocare

Anunţ

44 SR EN 16122:2012 Mobilier pentru depozitare, de uz casnic şi colectiv. Metodă de încercare pentru 
determinarea rezistenţei, durabilităţii şi stabilităţii

Anunţ

45 SR EN 16139:2013 Mobilier. Rezistenţă, durabilitate şi securitate. Cerinţe pentru scaune cu alte 
utilizări decât cele casnice

Anunţ

46 SR EN 16337:2013 Accesorii metalice pentru mobilier. Rezistenţă mecanică şi capacitate de încărcare 
a suporturilor pentru etajere

Anunţ

47 SR EN 1728:2012 Mobilier. Scaune. Metode de încercare pentru determinarea rezistenţei şi 
durabilităţii

Anunţ

48 SR EN 1730:2013 Mobilier. Mese. Metode de încercare pentru determinarea stabilităţii, rezistenţei 
şi durabilităţii

Anunţ

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

Anunţ

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

Anunţ

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

Anunţ

52 SR EN 1870-12+A1:2010 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare.
Partea 12: Ferăstraie pendulare de retezat

Anunţ

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

Anunţ

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

Anunţ

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

Anunţ

56 SR EN 1870-18:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare.
Partea 18: Ferăstraie pentru formatizare

Anunţ

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

Anunţ

Indice Titlu în limba română
Metoda
de adoptare

Standardizare
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Reuniunea membrilor CT 118 din data de 
23.06.2014, la sediul ASRO, a avut ca scop:

• urmărirea programului de lucru al CT 
118 pe anul 2014 (standarde şi termene) şi 
revizuirea acestuia, după caz;

• examinarea periodică a standardelor 
române originale – concluzii, definitivarea 
anexei H, pe domenii specifice;

• definitivarea SR 7149, Lemn pentru 
plăci din aşchii de lemn şi plăci din fibre 
de lemn în urma anchetei publice care s-a 
încheiat la 28.02.2014 fără nici o observaţie 

din partea factorilor interesaţi cărora li s-a 
transmis proiectul;

• definitivarea versiunii române a 
standardelor transmise în anchetă, în 
vederea aprobării până la 30.06.2014 şi, 
respectiv, 31.07.2014, conform programului 
de lucru convenit:

• SR EN 599-1+A1:2014, Durabilitatea 
lemnului şi a materialelor pe bază de lemn.

Eficacitatea produselor de protecţie 
preventivă a lemnului, stabilită prin 
încercări biologice. Partea 1: Specificaţie 

conform claselor de utilizare.
• SR EN 847-1:2014, Scule pentru 

prelucrarea lemnului. Cerinţe de securitate.
Partea 1: Scule pentru frezare, pânze 

pentru ferăstraie circulare - stabilirea 
votului final pentru prEN 16718, Wood 
preservatives and wood based products - 
Dosage of the total organic carbon (TOC) 
in wood and wood based products.

• alte probleme.

Indice Titlu în limba română
Metoda
de adoptare

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

Anunţ

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

Anunţ

60 SR EN 1910:2013 Pardoseli de lemn şi lambriuri şi placări de lemn. Determinarea stabilităţii 
dimensionale

Anunţ

61 SR EN 1927-2:2008 Clasificarea calitativă a lemnului rotund de răşinoase.
Partea 2: Pin

Anunţ

62 SR EN 1927-2:2008/
AC:2009

Clasificarea calitativă a lemnului rotund de răşinoase.
Partea 2: Pin

Anunţ

63 SR EN 335:2013 Durabilitatea lemnului şi a materialelor pe bază de lemn. Clase de exploatare: 
definiţii, aplicaţie la lemnul masiv şi la materialele pe bază de lemn

Anunţ

64 SR EN 47:2005 Produse de protecţie a lemnului. Determinare a pragului de eficacitate împotriva 
larvelor de Hylotrupes bajulus (Linnaeus) (Metoda de laborator)

Anunţ

65 SR EN 47:2005/AC:2007 Produse de protecţie a lemnului. Determinare a pragului de eficacitate împotriva 
larvelor de Hylotrupes bajulus (Linnaeus) (Metoda de laborator)

Anunţ

66 SR EN 48:2005 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii curative împotriva 
larvelor de Anobium punctatum (De Geer) (Metoda de laborator)

Anunţ

67 SR EN 49-2:2005 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii de protecţie faţă 
de Anobium punctatum (De Geer) prin observarea pontei şi a procentului de 
supravieţuire a larvelor. Partea 2: Aplicare prin impregnare (Metoda de laborator)

Anunţ

68 SR EN 527-1:2011 Mobilier de birou. Mese de lucru de birou.
Partea 1: Dimensiuni

Anunţ

69 SR EN 636:2013 Placaj. Cerinţe Anunţ
70 SR EN 691-1:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului.

Partea 1: Cerinţe comune
Anunţ

71 SR EN 847-3:2005 Scule pentru prelucrarea lemnului. Condiţii de securitate. 
artea 3: Dispozitive de prindere

Anunţ

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

Anunţ

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

Anunţ

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

Anunţ

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

Anunţ

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

Anunţ

Examinări periodice şi voturi
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Federaţia Sindicatelor Libere din 
Industria Lemnului (FSLIL), organizaţie 
sindicală constituită la nivel naţional, 
reuneşte sindicate din activitatea specifică 
industriei lemnului, exploatării şi prelucrării 
primare a lemnului, industriei mobilei, 
a stratificatelor şi produselor din lemn 
şi activităţilor conexe, este membru 
fondator al CNSLR Frăţia şi membru al 
două organizaţii sindicale internaţionale: 
EFTBB - Federaţia Europeană a Sindicatelor 
din Construcţii şi Lemn şi BWI - Federaţia 
Internaţională a Sindicatelor din Construcţii 
şi Lemn.

În data de 26.06.2014, FSLIL a convocat 
Conferinţa Naţională, în care s-a analizat 
activitatea desfăşurată de Consiliul 
Naţional în perioada 2010-2014, s-au 
stabilit unele direcţii de acţiune în perioada 
2014-2018 şi au fost alese noile organe de 
conducere.

Delegaţii prezenţi la 
conferinţă, în cuvântul 
lor, au scos în evidenţă 
rezultatele în desfăşurarea 
activităţii specifice mişcării 
sindicale şi au apreciat cu 
mult respect eforturile 
sustinute ale preşedintelui 
şi membrilor Biroului 
Operativ, considerând ca 
fiind una dintre cele mai 
active federaţii din cadrul 
Confederaţiei CNSLR Frăţia.

Participanţii la 
Conferinţă au analizat, 
de asemenea, cu mare 
interes şi responsabilitate, 
indicatorii tehnico-
economici în raport cu 
salariile obţinute, ele fiind printre cele 
mai mici din România, în condiţiile în care 
sunt anuntate creşteri însemnate la toţi 
indicatorii economici, atât în activitatea de 
exploatare şi prelucrare a lemnului, cât şi în 
industria mobilei.

Un alt punct dezbătut pe larg de 
delegaţii participanţi a fost situaţia 
condiţiilor de muncă, protecţia muncii şi 
situaţia accidentelor de muncă.

Analizând statistica accidentelor de 
muncă s-a constatat înregistrarea unui 
număr mare de accidente de muncă, cu 
deosebire la activitatea de exploatare 
şi prelucrare primară a lemnului: 481 
accidente cu ITM, din totalul de 897, 
aproximativ 53,6%.

Mai gravă este situaţia accidentelor 
mortale: 204 accidente mortale, din care 
170 accidente mortale în exploatarea 
forestieră şi prelucrarea primară a lemnului.

De menţionat că din cele 204 accidente 
mortale, 59 de cazuri sunt înregistrate ca 
accidente care nu au întrunit condiţiile 
pentru a fi incluse în categoria accidentelor 
de muncă.

Statistic vorbind, la perioada raportată 
2010-2014, în fiecare lună, 5-6 angajaţi din 
domeniul forestier au fost declaraţi morţi 
datorită accidentării lor în muncă.

Referitor la situaţia prezentată mai 
sus, d-l inspector Buta Georgescu, invitat 
din partea Inspecţiei Muncii, a prezentat 
cauzele reale de producere a accidentelor, 
menţionând diferite cazuri din toate 
sectoarele industriei lemnului, rezultatul 
fiind lipsa de interes a angajatorilor faţă 
de măsurile de protecţie a muncii, precum 
şi măsurile inspecţiei muncii, de creşterea 
exigenţelor în vederea respectării normelor 
de securitate şi protecţia muncii, cu 
deosebire în exploatările forestiere, sarcini 

importante revenindu-le inspectoratelor 
judeţene pentru protecţia muncii.

De menţionat şi aprecierile pozitive 
transmise de către invitaţii prezenţi din 
partea asociaţiilor patronale ASFOR şi 
APMR, cu privire la buna colaborare cu 
FSLIL, chiar dacă din 2012 nu s-a mai putut 
încheia, datorită îngrădirilor legislative, 
contractul colectiv de muncă la nivel de 
ramură.

Cooperarea şi colaborarea dintre cele 
trei instituţii a continuat, una dintre acţiuni 
fiind participarea în mai multe proiecte 
cu finanţare europeană, finalizate cu 
succes, unde federaţia a fost beneficiară 
şi CSSEPLIM partener (respectiv cele două 
asociaţii patronale, ASFOR şi APMR).

Cu privire la noile organe de conducere, 
Conferinţa a ales, prin vot, ca preşedinte 
al FSLIL, pe domnul Dan Anghel, 
vicepreşedinte, pe domnul Mihai Ţiplea, 

secretar, domnull Vasile Bădica (voluntar) 
şi un Colegiu de conducere format din 17 
membri reprezentanţi din toate regiunile 
ţării.

Pentru perioada 2014-2018, Conferinţa 
Naţională a adoptat un pachet de măsuri, 
structurate pe Direcţii de acţiune, care să 
contribuie la dezvoltarea şi consolidarea 
dialogului social bipartit şi tripartit.

FSLIL consideră că este nevoie cât mai 
urgent de modificarea sau adoptarea unui 
set de acte normative cu referire la: 

• Legea 62/2011 - Legea dialogului 
social, de susţinere a propunerilor de 
amendamente necesare corectării 
actualelor deficienţe;

• Legea 53/2003 - Codul muncii, cu 
modificările ulterioare, în scopul asigurării 
îmbunătăţirii sistemului de protecţie a 
drepturilor salariaţilor şi reprezentanţilor 
lor în relaţia cu angajatorii.

Legislaţia în domeniul 
inspecţiei muncii, în 
sfera ocupării şi formării 
profesionale, a tribunalelor 
muncii privind poziţia, 
rolul şi puterea de decizie a 
magistraţilor desemnaţi de 
partenerii sociali în domeniul 
asigurărilor sociale şi 
protecţiei sociale în politicile 
bugetare şi fiscale.

FSLIL va dezvolta o 
relaţie instituţionalizată cu 
Inspecţia de Stat a Muncii şi 
cu Inspectoratele Teritoriale 
de Muncă, având ca obiectiv 
major combaterea muncii 
la negru, prin depistarea 
cazurilor de salariaţi care 

lucrează fără CIM, aplicarea CCM la 
nivelul unităţii, în ce priveşte salariul 
minim majorat sau stabilit prin HG şi alte 
prevederi. 

Analiza trimestrială a accidentelor 
de muncă în toate sectoarele ramurii 
industriei lemnului, în parteneriat cu 
asociaţiile patronale (ASFOR şi APMR), 
cauze, efecte şi modalităţi de eliminare.

FSLIL va face demersuri către 
reprezentanţii Guvernului, Patronatelor, 
Confederaţiilor Sindicale, în vederea 
stabilirii unei politici salariale în 
concordanţă cu realitatile sociale şi 
economice din România, pornind de la 
evaluarea coşului minim de consum.

jr. Dan Anghel,
preşedinte FSLIL

26- 28 Iunie 2014,
Conferinţa Naţională a FSLIL
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Bucureşti, 10-14 .09.2014,

Târgul Internaţional 
BIFE-SIM 2014

BIFE-SIM, târgul internaţional de mobilă, 
produse din lemn, accesorii pentru mobilă, 
decoraţiuni interioare, maşini şi echipamente 
pentru exploatarea forestieră şi prelucrarea 
lemnului, va avea loc în perioada 10 - 14 
septembrie, în Centrul Expozitional Romexpo, 
şi va fi organizat de Romexpo, avand co-
organizatori Asociaţia Producătorilor de 
Mobilă din România, Camerele de Comerţ şi 
Industrie din România şi Euroexpo. •  BIFE-SIM 
se adresează producătorilor şi distribuitorilor 
din domeniul mobilei şi produselor de 
lemn, producatorilor şi distribuitorilor de 
tehnologii, utilaje şi echipamente pentru 
prelucrarea lemnului şi exploatare forestieră, 
producătorilor şi distribuitorilor de accesorii 
pentru mobilă, producătorilor şi distribuitorilor 
de materii prime şi materiale auxiliare pentru 
industria lemnului, vizitatorilor specialişti şi 
publicului larg. • Suprafaţa de aproximativ 
30.000 m², va cuprinde urmatoarele sectoare: 
clasic, design, bucătării, confort, decoraţiuni, 
accesorii, echipamente şi utilaje.

Surse foto: www.parametrica.ro • www.roarhitect.ro

TÂRGUL INTERNAŢIONAL DE MOBILĂ,
ECHIPAMENTE ŞI ACCESORII

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

vă aşteptăm
la ROMEXPO
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Germania este numărul 1, pe plan 
mondial, în organizarea de târguri şi expoziţii 
internaţionale. În competiţia internaţională, 
Germania este considerată deosebit de 
performantă, inovativă şi diversificată în 
privinţa temelor abordate. Anual, au loc aici 
150 de târguri şi expoziţii internaţionale, care 
reunesc până la 170.000 expozanţi şi 9-10 
milioane de vizitatori.

Principalul atu al expoziţiilor germane îl 
reprezintă caracterul lor internaţional: peste 
jumătate dintre expozanţi vin din străinătate, 
iar dintre aceştia, o treime vin din ţări din afara 
Europei. Dintre vizitatori, peste o cincime 
sunt străini. La târgurile internaţionale se 
adaugă o reţea densă de expoziţii regionale 
generale şi de specialitate, care reunesc anual 
aproximativ 50.000 expozanţi şi aproximativ 6 
milioane de vizitatori în întreaga Germanie.

Pentru organizarea expoziţiilor 
interregionale şi internaţionale, Germania 
dispune de 22 centre de congrese cu o 
suprafaţă 2,7 milioane mp de hale. Trei dintre 
cinci cele mai mari spaţii pentru târguri - 
expoziţii din lume îşi au sediul în Germania. 
Patru din cele mai prospere societăţi 
organizatoare de târguri-expoziţii din lume 
îşi au sediul în Germania. Astfel, sectorul 
german al târgurilor şi expoziţiilor reprezintă 
unul dintre sectoarele de vârf din domeniul 
prestării de servicii, chiar şi la nivel mondial.

Pentru societăţile din Germania, târgurile 
constituie, în acest context, unul dintre cele 

mai importante instrumente în comunicarea 
business-to-business. În total, expozanţii şi 
vizitatorii cheltuiesc anual aproximativ 12 
miliarde de euro în expoziţiile şi târgurile 
din Germania. Efectele macroeconomice ale 
acestei activităţi se cifrează la 23,5 miliarde de 
euro.

Interforst München
este târgul
internațional
de silvicultură și
exploatări forestiere
cu cotaţia cea mai
buna în domeniu

Gama de subiecte Messe München 
cuprinde domeniile de reîmpădurire și 
gestionarea pădurilor, protecția pădurilor, 
recoltarea și extracția lemnului, precum și 
depozitarea şi stocarea lemnului rotund, 
prelucrarea lemnului, încălzirea cu lemne, 
vehicule pentru transportul de lemn, precum 
și siguranța la locul de muncă, sănătate, 
management, și telecomunicații în pădure. 

Un amplu program de diferite spectacole 
speciale și un congres cu prelegeri și forumuri 
pe teme de silvicultură și lemn completează 
de fiecare dată programul Interforst Munchen 
Trade Fair.

Târguri şi expoziţii

München, Germania
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Anul acesta este a 12-a ediție de târg, fiind 
însoțită de manifestări științifice puternice 
și spectacole pe măsură. În jur de 450 de 
expozanti au ocupat, pe Interforst 2014, 
mai bine de 70.000 de metri pătrați de 
suprafață brută de podea. Având loc în ciclu 
de patru ani, Interforst se transformă, cu 
oferta lor, într-un eveniment pentru întreaga 
industrie forestieră din Germania, dar şi 
pentru mediul de specialitate din străinătate. 
După 2010, participarea ambelor categorii 
de expozanţi a crescut, de asemenea şi 
numărul de vizitatori din străinătate (în mod 
semnificativ) și astfel, un record în 40 de ani 
de istorie Interforst a fost realizat pentru anul 
2014, mai mult, internaționalizarea, declarat 
ca obiectiv al organizatorilor, a fost atins cu 
certitudine.

În urma discuţiilor din data de 28 mai 
2014 (şedinţa Consiliului director), ASFOR 
şi-a propus să organizeze o vizită de lucru 
cu ocazia Târgului Interforst Munchen, în 
perioada 16-20 iulie 2014.

Au participat preşedintele ASFOR , 
consilieri ASFOR din Bucureşti, presedintele 
sucursalei Vest, Aldona forest SRL (Suc. Vest), 
Bradul SRL (Suc. Vest), Valdo forest Ind SRL 
(Suc Neamţ), Regis SRL (Suc. Neamţ), Divip 
Prod SRL (Suc. Suceava), Egger SA (Suc. 
Suceava), HLV (Suc. Sibiu), Ocolul Silvic 
privat Baia Mare (Suc. Maramureş), consilier 

ASFOR (Suc. Maramureş), Explolemn (Suc. 
Bacău) Silva tit SRL (Suc. Bacău), presedinte 
sucursală ASFOR (Suc. Bacău), Naicin SRL 
(Suc. Bacău), Ocolul Silvic privat Oituz (Suc. 
Bacău), Robicop SRL (Suc. Bacău), Kronospan 
(Suc. Braşov). Asociaţia a suportat cheltuielile 
de cazare şi accesul in expozitie .

La închiderea targului s-a remarcat:

Număr record
de expozanți și spațiu
expozițional 
 
Interforst 2014 a atins rezultate 

remarcabile (450 de expozanți, 288 de 
la nivel național și 162 de companii 
internaționale din 27 de țări). S-au prezentat 
cele mai noi produse și inovații din industria 
forestieră, pe un spațiu brut de peste 70.000 
mp.

Spaţiul a crescut cu 15% față de 
evenimentul anterior, iar numărul de 
expozanți internaționali a crescut cu 25%. În 
afară de Germania, în topul țărilor expozante 
au fost Finlanda, Franța, Italia, Țările de Jos, 
Austria, Suedia și Elveția. Dar, de asemenea, 
companii din țări precum China, Canada, 
Turcia și Statele Unite ale Americii au fost 
prezente la Interforst. 

Structural, suprafaţa destinată expunerii 
s-a organizat în pavilioanele B6 şi B5, ca spaţii 

închise, şi în zonele F5-F8 pentru expunere 
în aer liber.

Aceasta a fost însoțita de conferinţe 
ştiinţifice de top și de spectacole speciale. 
Spectacolul comercial acoperă varietatea şi 
complexitatea industriei forestiere, variind 
de la împădurire, recoltarea lemnului și 
prelucrarea primară. Prezența liderilor de 
piață naţionali şi internaționali subliniază 
Interforst-ului caracterul de spectacol 
comercial cheie. 

Încă o dată, cei 50.000 de vizitatori din 
72 de ţări au venit la centrul expozițional 
din München, pe perioada celor cinci zile, 
contribuind ca evenimentul sa primească 
rating de top (18% au venit din străinătate). 

Majoritatea vizitatorilor au venit din 
Austria, Elveția, Italia, Franța, Slovenia, 
Luxemburg, Croația, Ungaria, România și 
Republica Cehă. 

Dr. Reinhard Pfeiffer, responsabil 
Managing Director al Messe München, 
este foarte mulțumit: “Ratele de creștere, 
satisfacția în randul expozanţilor şi 
vizitatorilor și internaționalizarea în curs de 
desfășurare au dovedit că Interforst este în 
poziția de lider.” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

este o firmă în 
participațiune 
independentă
cu sediul în Planegg,
lângă München.
Firma are drept scop 
inițierea de proiecte
și monitorizarea cu 
succes a proiectelor,
a venture-urilor și a 
participațiunilor
din domeniile
energiilor regenerabile 
(dezvoltarea de proiecte
fotovoltaice mari și IT 
(de regulă>25MWP)).
Inițierea de parteneriate 
pentru dezvoltarea
de proiecte viitoare
în domeniul energiilor 
regenerabile.

Krass 
capital 
Group aG

Krass Capital Group aG
Pasinger Straße 2
82152 Planegg
Tel: +49 89 954 1543 20
Fax: +49 89 954 1543 30
krass@krasscapital.com
www.krasscapital.com
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