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Activităţile din Silvicultură, 
Exploatări Forestiere, Prelucrarea 
Lemnului şi Fabricarea de 

Mobilă, compun, conform încadrării 
CAEN, Domeniul Forestier. În anul 
2015, acesta a realizat o cifră de afaceri 
de 27,38 miliarde lei (6,20 miliarde 
euro), repartizată astfel pe activităţile 
menţionate:

Se detaşează, din grupul celor patru 
activităţi, Industria Prelucrătoare, cu 
13,18 miliarde lei. Aceasta, împreună 
cu activitatea de Exploatare Forestieră, 
reprezintă 57% din totalul cifrei 
de afaceri a domeniului forestier. 
Indicatorul “Productivitate valorică” 
este, de asemenea, cel mai ridicat în 
industrializare, unde, în anul 2015, 
a fost realizată suma de 250.544 lei 
per angajat. Urmează Exploatarea 
Forestieră, cu 153.318 lei per angajat. 
Fabricarea de Mobilă a realizat 144.059 
lei, iar Silvicultura, 106.789 lei per 
angajat pe an. Activitatea de Exploatare 
Forestieră şi Prelucrarea Lemnului a 
reprezentat, de-a lungul timpurilor, 
pentru o bună parte din populaţia 
României, posibilitatea de a-şi câştiga 
existenţa şi de a depăşi vremurile de 
restrişte. Sunt şi astăzi comunităţi 
întregi, rurale sau urbane, care trăiesc 

Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 5

EDITORIAL

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR
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Economia forestieră din România a continuat, 
în anul 2015, parcursul crescător din ultimii 
cinci ani. Numărul de societăţi comerciale, 
cifra de afaceri şi numărul locurilor de muncă 
sunt indicatori sintetici pe care i-am luat în 
considerare, în baza datelor furnizate de Oficiul 
Naţional al Registrului Comerţului, pentru 
analiza economică pe care am realizat-o şi pe 
care o regăsiţi în paginile următoare.

şi muncesc ACASĂ, pentru că există 
unităţi economice de exploatare sau 
industrializare a lemnului în acele locuri. 
Pe de altă parte, toate aceste societăţi 
comerciale plătesc taxe şi impozite 
la stat şi “întorc” cea mai mare parte 
din veniturile lor către administratorii 
Fondului Forestier Naţional, sume 
necesare pentru asigurarea lucrărilor 

de care pădurea are nevoie, aceasta 
fiind un factor biologic, cu necesităţile 
sale de întreţinere şi cu un ciclu de 
viaţă prestabilit. Când se încheie 
acest ciclu, pădurea devine o resursă 
naturală de materie primă, de remarcat, 
REGENERABILĂ. Este transformată apoi, 
prin activităţi industriale, în produse 
de lemn de larg consum şi de folosinţă 
îndelungată, utilizate în fabricarea 
mobilei, a celulozei şi hârtiei, sau în 
construcţii.

Ne întrebăm, de aceea, cum poate 
fi găsită, de către unii observatori ai 
domeniului, explicaţia că tăierile ilegale 
pot fi combătute prin obstrucţionarea 
industriei. Se sugerează diverse 
măsuri, ca diminuarea cantităţii de 
masă lemnoasă recoltată anual, care 
oricum este sub posibilitatea Fondului 
Forestier, sau interzicerea unor activităţi 
comerciale. Tăierile ilegale şi aşa-zisele 

“defrişări” nu vor fi eradicate prin 
măsuri restrictive impuse industriei, care 
funcţionează într-un sistem economic 
global şi foarte competitiv, ci prin 
preocuparea pentru respectarea legilor 
şi regulilor silvice din partea tuturor 
factorilor responsabili. Există pentru 
aceasta un cadru legal bine structurat în 
ultimii doi ani, există sisteme de control 
al circulaţiei materialului lemnos, care 
au început deja să producă efecte şi 
care pot fi încă perfecţionate.

Ne întrebăm, de asemenea, cum 
toate guvernările care s-au succedat 
frecvent în ultimii ani, au fost atât de 
distante faţă de un domeniu important, 
atât pentru calitatea vieţii populaţiei, 
cât şi pentru economia acestei ţări. 
Sprijinirea domeniului prin alocarea de 
fonduri europene sau controlul pe care 
Executivul trebuia să-l exercite privind 
administrarea şi investiţiile de care are 
nevoie Fondul Forestier sunt ocazii pe 
care ultimele guvernări le-au ratat.

Solicităm actualului Guvern, prin 
Ministerul de resort, să manifeste 
interesul cuvenit, stabilit prin lege, 
atât pentru funcţia de protecţie pe 
care o îndeplineşte pădurea, cu efecte 
benefice asupra mediului, dar şi pentru 
funcţia sa de producţie, cu importante 
efecte economice. Pentru că dacă 
Economie nu e, ...nimic nu e!

Nicolae Țucunel,
Preşedinte ASFOR



Secţiunea A   Agricultură, silvicultură şi pescuit

Secţiunea C   Industria prelucrătoare

Silvicultură şi exploatare forestieră

Industria de prelucrare a lemnului şi mobilei

Silvicultură şi exploatare forestieră 4.221 4.671.760.213 38.1012

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

6.632 13.126.601.776 53.02416

Fabricarea de mobilă 4.200 9.115.896.169 63.46931 310

Tăierea şi rindeluirea lemnului 3.633 7.189.539.682 29.720161 1610

Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn 171 3.888.019.159 6.7541621

Fabricarea de mobilă pentru birouri
şi magazine

1.053 758.368.008 6.2183101

Fabricarea de mobilă pentru bucătării 270 74.421.656 9693102

Fabricarea de saltele şi somiere 68 465.254.281 2.3243103

Fabricarea de mobilă n.c.a.* 2.809 7.817.852.224 53.9583109

Total general 15.053 26.914.258.158 154.594

Fabricarea parchetului asamblat în panouri 57 29.666.568 3651622

Fabricarea ambalajelor din lemn 235 293.505.864 1.8551624

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

934 537.341.350 4.3781629

Fabricarea altor elemente de dulgherie şi
tâmplărie pentru construcţii

1.602 1.188.529.153 9.9521623

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

2.999 5.937.062.094 23.304162

Silvicultură şi alte activităţi forestiere 1.410 2.456.675.954 24.20521 210

Exploatare forestieră 2.791 2.215.084.259 13.89622 220

CAEN Rev. 2
Număr
firme

Cifra
de afaceri

Număr
SalariaţiDiviziune Grupă Clasă

CAEN Rev. 2
Număr
firme

Cifra
de afaceri

Număr
SalariaţiDiviziune Grupă Clasă

pe anul 2014
Centralizator

* n.c.a.: neclasificat în altă parte
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Secţiunea A   Agricultură, silvicultură şi pescuit

Secţiunea C   Industria prelucrătoare

Silvicultură şi exploatare forestieră

Industria de prelucrare a lemnului şi mobilei

Silvicultură şi exploatare forestieră 4.329 4.911.975.382 39.3712

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

6.407 13.176.127.619 52.59016

Fabricarea de mobilă 4.211 9.294.709.683 64.52031 310

Tăierea şi rindeluirea lemnului 3.441 7.211.229.617 29.180161 1610

Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn 153 3.767.606.670 6.3331621

Fabricarea de mobilă pentru birouri
şi magazine

1.037 872.266.226 6.6433101

Fabricarea de mobilă pentru bucătării 262 98.037.417 9013102

Fabricarea de saltele şi somiere 72 478.009.579 2.3513103

Fabricarea de mobilă n.c.a.* 2.840 7.846.396.461 54.6253109

Total general 14.947 27.382.812.684 156.481

Fabricarea parchetului asamblat în panouri 48 34.027.059 3791622

Fabricarea ambalajelor din lemn 256 363.525.189 2.2661624

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

960 610.021.414 4.9121629

Fabricarea altor elemente de dulgherie şi
tâmplărie pentru construcţii

1.549 1.189.717.670 9.5201623

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

2.966 5.964.898.002 23.410162

Silvicultură şi alte activităţi forestiere 1.344 2.580.461.141 24.16421 210

Exploatare forestieră 2.985 2.215.084.259 15.20722 220

CAEN Rev. 2
Număr
firme

Cifra
de afaceri

Număr
SalariaţiDiviziune Grupă Clasă

CAEN Rev. 2
Număr
firme

Cifra
de afaceri

Număr
SalariaţiDiviziune Grupă Clasă

pe anul 2015
Centralizator

* n.c.a.: neclasificat în altă parte
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 1 HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL ALBA 1.984.902.242 2.055 GERALD SCHWEIGHOFER
 2 KASTAMONU ROMANIA SA MUREȘ 577.975.260 846 ESAT OZOGUZ
 3 AVIVA SRL MARAMUREȘ 249.454.394 1.466 NEVO BOAZ
 4 BARLINEK ROMANIA SA BACĂU 102.885.612 265 MICHALOWSKI WOJCIECH MACIEJ
 5 SILVANIA INTERNATIONAL PROD SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 98.345.666 215 FARCAŞ VIRGINIA
 6 FORESTAR SA NEAMȚ 91.560.120 194 MITITELU CIPRIAN ADRIAN
 7 ROMANEL INTERNATIONAL GROUP SA BUCUREȘTI 88.094.430 356 RAJA ABOU DARGHAM
 8 KARELIA UPOFLOOR SRL MARAMUREȘ 84.570.662 263 VALTO JAAVALLI
 9 XILOBAIA SRL MARAMUREȘ 71.137.594 146 NEVO BOAZ
 10 MASIFPANEL SRL BRAȘOV 69.516.459 364 KAFTAR SEZAR
 11 FORESTCOV SRL VÂLCEA 57.571.368 246 COVERCA VIRGIL
 12 HARDWOOD SRL VÂLCEA 46.519.290 144 BOROMIZ GHEORGHE
 13 HLV TRANSILVANIA SRL SIBIU 44.847.759 37 SARBU NICOLAE
 14 VIRIX PROD SRL DÂMBOVIȚA 39.698.881 177 DOBRIN SILVIU
 15 LEMNCOV SRL VÂLCEA 37.824.505 1 COVERCA VIRGIL
 16 PAMIRCO SRL TIMIȘ 35.044.861 110 PAVICI CORNELIU
 17 DIP&GIP SRL BRAȘOV 32.540.391 243 PUCHIANU IOAN DUMITRU
 18 ILROM LEGNO S.A. TIMIȘ 32.023.514 125 DELLA ROVERE GIORGIO
 19 RICH FOREST SRL BACĂU 28.160.841 141 WANG YAJIE
 20 FORESTA ARGEŞ SA ARGEȘ 26.356.567 205 PATRASCU LIVIU
 21 AMIPROD WOOD SRL NEAMȚ 25.915.186 42 AMIHAESEI IOAN
 22 FORESTBROD SRL SUCEAVA 25.187.085 105 GHEŢEŞ ANDREI
 23 SILVANIA INTERFOREST SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 25.094.779 110 IUGAN LENUŢA
 24 RONESANS SRL BRAȘOV 24.840.517 119 KAFTAR MESUT
 25 VASCONY PROD SRL DÂMBOVIȚA 24.777.920 185 CIUPERCĂ NICULAE
 26 MOLIDUL IMPEX SRL BUZĂU 24.775.419 71 SAADEH RAMI
 27 VOIEVOD SRL SUCEAVA 24.460.409 74 ZAREMBA IONEL
 28 POP FRANCE SRL MARAMUREȘ 24.130.265 133 POP VASILE
 29 MASSIV FOREST PRODUCTS SRL CARAȘ-SEVERIN 23.708.466 272 WOLF JOHANNES
 30 BELACRIS SRL SUCEAVA 21.930.608 10 COVASA CRISTINA
 31 STAR GATE  SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 21.690.536 125 LARIONESI TRAIAN
 32 ERIKA STAR SRL  (ÎN INSOLVENŢĂ) ALBA 20.650.847 42 KIRALY STEFAN
 33 LESSOPLAST SRL CONSTANȚA 20.399.976 131 FRUNZA IULIAN CLAUDIU
 34 GRUP LEMN SRL NEAMȚ 19.569.577 140 LUNGU DANIEL IULIAN
 35 MICO LEGNAMI SRL SIBIU 19.138.723 60 REP LEGAL MINERVA GIURGIU
 36 HATY SRL VÂLCEA 18.694.565 83 BARANGA ADRIANA
 37 IHNE COMPANY SRL GORJ 18.299.140 198 KAFTAR MESUT
 38 GENEX COM SRL HARGHITA 18.216.847 58 MORAR SORIN -VASILE
 39 ECOWOOD ENTERPRISES SRL HUNEDOARA 17.644.044 31 SHI ZHIHUA
 40 NORMAROM INDUSTRIE SRL CARAȘ-SEVERIN 17.280.633 120 ALAIN LEFEBVRE
 41 SILVA GRUP SRL SIBIU 16.960.681 29 ROTĂRESCU DRĂGHICI IOAN
 42 SILVA ROM GOLDEN SRL ARGEȘ 16.495.518 69 MANU VIOREL
 43 LAFOR SRL NEAMȚ 16.336.911 113 LAZA ADRIAN
 44 BOND INDUSTRIES SRL PRAHOVA 16.206.438 67 BONDARET STELUŢA CORINA
 45 HOLZ EXPERT INDUSTRY S.R.L. SUCEAVA 16.059.857 2 NICOARĂ RADU
 46 RETRO COMPROD SRL VRANCEA 15.912.239 123 SCÎNTEIANU SANDA GILDA
 47 FAGUL PROD IMPEX SRL NEAMȚ 15.862.633 71 BEZIM  ALEXANDRU
 48 STANIA BAR SRL ARGEȘ 15.820.718 115 ANDREESCU PARASCHIV
 49 REIF SAW MILL MARAMUREȘ 15.437.756 38 REIF ROGER
 50 ABATE PANEL S.R.L. BRAȘOV 15.420.109 26 WAZI MOUKAHAL SAED

TOP 100 CAEN GRUPA 1610
Topul societăţilor comerciale din grupa 1610 CAEN, după cifra de afaceri, corespunzător situaţiilor financiare de la 31 decembrie 2015

NUMELE SOCIETĂŢII CIFRA DE AFACERI SALARIAŢI ADMINISTRATORJUDEŢ

8 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro



 51 EURO-VASKOMIH SRL SUCEAVA 14.945.369 21 PÎRLAC VASILE
 52 EXMUNTI  SRL VRANCEA 14.552.209 49 MUNTEAN VITALI
 53 FORESTFALT SERVICII S.R.L SUCEAVA 14.293.508 95 ARION CONSTANTIN
 54 DOCE & HUBER SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 14.281.263 47 DOCE  VIOREL
 55 FOREX SRL BRAȘOV 14.256.828 65 ŢUCUNEL NICOLAE
 56 NICO-PAUL SRL SUCEAVA 13.475.738 38 URSU PAULICĂ
 57 ELIGAT PROD SRL GORJ 13.393.247 17 LIŢOIU CONSTANTIN
 58 PRISLEMN SRL MARAMUREȘ 13.190.906 50 BÎRLE IOAN DORIN
 59 OAS COM IMPEX SRL 2012 SATU MARE 13.186.963 46 MARCUS GHEORGHE
 60 UNICOM WOOD PRODUCTION SA TELEORMAN 13.005.933 127 CZIPCZER MIHAELA
 61 INTERDECO PROFILES SRL SIBIU 12.894.183 58 BANCIU DRAGOŞ NICOLAE
 62 SNIJANA SRL ARAD 12.819.402 28 IURASCIUC MIRELA PARASCA
 63 DRUMEŢIA SRL CARAȘ-SEVERIN 12.316.043 44 LĂZĂRESCU GHEORGHE
 64 FLORILEMN S.R.L. BIHOR 12.306.950 19 TELEPTEAN FLORICA
 65 UNILEM SRL BACĂU 12.284.849 20 FRAMARIN MAURO PIETRO
 66 MOLIDUL IMPEX SRL PANATĂU FIL BEREŞTI BACĂU 12.212.984 47 SAADEH JABRA
 67 LATIROM FOREST PRODUCT SRL BIHOR 12.028.183 34 BROTTO FABIO
 68 PALROM PRODUCTS SRL HUNEDOARA 11.809.407 87 BREUKERS RUDOLF
 69 COZIA FOREST SA VÂLCEA 11.570.760 87 BARBU NICOLAE
 70 FORESTLIV SRL SUCEAVA 11.195.157 26 BODNARESCU LIVIU
 71 SEZAR FOREST S.R.L. BRAȘOV 10.903.220 4 OJOG ALINA
 72 ODEEA INTERNATIONAL SRL CONSTANȚA 10.848.218 1 KIRAY HALIL
 73 SANIRAL SRL SUCEAVA 10.844.060 33 URSU IONUŢ
 74 EHI SRL GORJ 10.835.442 75 BASTORIN ANCA-ADELINA
 75 ARCOPLAST SRL ARGEȘ 10.786.564 61 DUMITRESCU DANIEL
 76 EURODIVIP SRL SUCEAVA 10.680.629 45 HALIP VASILE
 77 LEMNFOREST SRL BIHOR 10.508.750 26 CECCON GELES
 78 TRANSILVANIA BOIS SRL MARAMUREȘ 10.370.775 43 VLAD LIVIA
 79 TANEX WOOD INDUSTRY SRL BUCUREȘTI 10.283.905 78 BAJENARU ADRIAN
 80 DEN FOREST S.R.L. NEAMȚ 10.222.541 35 CHIRILĂ DANIEL
 81 ZOLI&EDITH SRL ARAD 10.121.735 110 KADAR ZOLTAN
 82 SUSCA TRANS SRL MARAMUREȘ 10.076.304 11 ŞUŞCĂ NICOLAE
 83 SORG SRL VÂLCEA 9.991.824 76 BUILESCU GHEORGHE
 84 ELECTRA GREEN TAL SRL BUZĂU 9.880.288 62 DIB FAISAL
 85 RALU COMPANY SRL VÂLCEA 9.756.801 58 GRIGORIE IULIAN
 86 DIVIP PROD SRL SUCEAVA 9.708.240 26 HALIP VASILE
 87 GLULAM SA DÂMBOVIȚA 9.666.815 46 CIUPERCĂ NICULAE
 88 UNGUREANU LEMNCOM SRL SUCEAVA 9.605.663 15 UNGUREANU DĂNUŢ
 89 GILEX PROD SRL HUNEDOARA 9.561.066 42 CRIŞAN STĂNILĂ RĂDUŢ
 90 RODTUD PREST SRL GALAȚI 9.469.371 48 TUDORACHE RODICA
 91 LEMNKING MANUFACTORY S.R.L. BUZĂU 9.466.782 0 GAO LEI
 92 WIW PROD RO SRL BRAȘOV 9.238.981 66 GUNDAG MEHMET KADIR
 93 FRAMFOREST  SRL NEAMȚ 9.182.996 20 URSU ION
 94 EUROSIMA COMPANY SRL VRANCEA 9.088.151 59 SIMA DUMITRU
 95 EUROBYOTA CONSTRUCT SRL BACĂU 9.060.298 53 BRĂIESCU GEORGE
 96 COSTA WOOD TRADING SRL VÂLCEA 9.036.095 58 CHELCEA CONSTANTIN ANDREI
 97 LĂCUSTA PRODCOM SRL SUCEAVA 9.027.358 32 ŞTEFĂNOAIA ION
 98 GRIMAVAS IMPEX SRL MUREȘ 8.888.411 51 CRĂCIUN GRIGORE
 99 IPA COMPANY SRL HARGHITA 8.863.999 63 GEREB ISTVAN
 100 FILDA PRODEX SRL VRANCEA 8.861.304 33 ALEXE ION

TOP 100 CAEN GRUPA 1610
Topul societăţilor comerciale din grupa 1610 CAEN, după cifra de afaceri, corespunzător situaţiilor financiare de la 31 decembrie 2015

NUMELE SOCIETĂŢII CIFRA DE AFACERI SALARIAŢI ADMINISTRATORJUDEŢ

Tăierea
şi rindeluirea lemnului
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 1 EGGER ROMANIA SRL SUCEAVA 1.300.843.201 681 CURCUMELIS LEONARD, PLĂCINTA LEANDRU, BĂDESCU DECEBAL
 2 KRONOSPAN SEBEŞ SA ALBA 1.088.174.653 447 BANDI BOTOND, ÎMPUTERNICIT LEGAL
 3 KRONOSPAN ROMANIA SRL ALBA 467.685.127 161 BODEA OANA, ÎMPUTERNICIT LEGAL
 4 HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER BACO SRL BACĂU 262.268.568 696 BANACU DAN MIHAIL
 5 LOSAN ROMANIA SRL BRAȘOV 120.171.759 501 LUIS LOPEZ RICO
 6 J.F. FURNIR SRL BRAȘOV 92.893.757 354 RARES FELDER
 7 CARPAT STICKS S.R.L. TIMIȘ 70.178.805 180 HENRY BRUNO CHARLES EUGENE
 8 CH INDUSTRIAL PROD SRL CLUJ 61.935.280 346 MICHAEL BRANDHUBER
 9 RG HOLZ COMPANY SRL MARAMUREȘ 61.169.246 497 VASILE COMAN
 10 PORTA KMI ROMANIA SRL ARAD 58.480.730 240 ANDRZEJ ROMAN STRZYZEWSKI
 11 EUROCOM EXPANSION  SA ARGEȘ 51.970.965 156 POPESCU VIOREL
 12 WERZALIT LEMN TECH SCS TIMIȘ 49.334.299 239 WOLFGANG SCHAICH
 13 PROIECT PERSONAL LEASING SRL MARAMUREȘ 39.538.768 74 MIHNEA MIRCEA VALENTIN
 14 CILDRO PLYWOOD SRL MEHEDINȚI 39.192.896 281 OLARU MARIUS-SORIN
 15 SIGSTRAT SA MARAMUREȘ 33.462.957 457 KERTESZ STEFAN
 16 TONNELLERIE MARGO SRL ARAD 30.437.627 125 VULTURAR NICOLAE
 17 ROMPLY MEROPS SRL CĂLĂRAȘI 29.640.942 244 PERESCU LUCIAN-EUGEN
 18 MTI IMPEX SRL BRAȘOV 28.289.881 230 COSTESCU FLORIN
 19 REFLEX FATADE SRL BUCUREȘTI 26.631.277 91 PIPA BOGDAN
 20 NOVAARTIS SRL MARAMUREȘ 25.532.445 102 TOMOIAGA ION
 21 ECO EURO DOORS SRL MUREȘ 24.961.167 62 CASVEAN CLAUDIU MARIUS GRIGORE
 22 MAR-MOB SRL SUCEAVA 24.107.460 53 MIHĂLESCU IONEL-DOREL
 23 GILMET SRL PRAHOVA 23.923.178 325 GAVRILĂ MIHAI
 24 SWL WOOD INDUSTRIES SRL NEAMȚ 23.223.360 115 SCHONLAU RALPH
 25 DEKO RAME SRL SIBIU 21.558.597 178 MORARIU IOAN / DIANA MATEI
 26 SWAN WINDOW SRL MUREȘ 20.627.908 75 TCHIPANINE ALEXEI
 27 PENTA BOX SRL ARAD 20.321.034 115 FARIOLI LAURA
 28 TERRA CONSTRUCTII SRL BOTOȘANI 20.100.858 209 BERESCU PETRU
 29 STRATUSCOM BLAJ SRL ALBA 19.776.184 299 FUFEZAN IOAN
 30 AMECO RENEWABLE ENERGY SRL HARGHITA 19.744.193 59 LAURIA EMANUELE
 31 MOBILCOM IMPEX SRL HARGHITA 19.388.201 128 SZABO LEVENTE
 32 FORESTROM SRL SUCEAVA 16.846.635 7 ARION FLOARE ELENA
 33 CORI BLUE SRL MARAMUREȘ 16.130.619 82 ARDELEAN CORINA
 34 BREK ROM SRL SATU MARE 16.045.773 45 BREKNER ARNOLD
 35 TECLEM PROD SRL TIMIȘ 15.383.572 220 PITARRESI BIAGIO
 36 TABULA SRL HARGHITA 14.723.037 106 DAVID EMIL
 37 LEMNTECH SRL BUCUREȘTI 13.568.999 33 CONSTANTINESCU ANDREI
 38 PAK FOREST SRL ARGEȘ 13.356.578 43 ERDINC SAMI
 39 DDCA ROMANIA SRL COVASNA 13.103.899 48 GENTS JENS JORGEN
 40 TRIAMOB SRL BIHOR 12.821.804 115 CSONGRADI IMRE
 41 DOXAR GRUP SRL SUCEAVA 12.652.422 87 TROAŞE NICOLAE
 42 FONTANOT RO SRL CLUJ 12.549.614 84 FONTANOT ENZO
 43 VICLA IMPEX SRL SIBIU 12.072.376 129 CALIGIURI VINCENZO
 44 AND SILVA IMPEX SRL CARAȘ-SEVERIN 11.627.176 108 LĂZĂRESCU ANDREI
 45 MODPACK SYSTEM SRL PRAHOVA 11.601.069 67 MĂLĂESCU VALENTIN
 46 INCO INDUSTRY SRL NEAMȚ 11.600.773 73 FRANCESCHINI GIANLUIGI
 47 ECO-ENERG-LEMN SA MARAMUREȘ 11.599.733 31 ENACHIOAIA EDWARD
 48 IDEZIO S.R.L. PRAHOVA 11.486.724 55 DAVID MIHAI GABRIEL
 49 ARGO SRL NEAMȚ 10.977.962 65 RÎNDAŞU FLORIN
 50 TEHNICA SCHWEIZ IMPEX SRL TIMIȘ 10.921.504 34 KRATTIGER SIMON WALTER

TOP 100 CAEN GRUPA 162
Topul societăţilor comerciale din grupa 162 CAEN, după cifra de afaceri, corespunzător situaţiilor financiare de la 31 decembrie 2015

NUMELE SOCIETĂŢII CIFRA DE AFACERI SALARIAŢI ADMINISTRATORJUDEŢ
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 51 ARCER SRL MARAMUREȘ 10.673.755 94 OFRIM GHEORGHE
 52 ARCADE DOORS SRL BUCUREȘTI 10.582.910 38 DINU ALEXANDRU
 53 DETROIT CITY IMPORT-EXPORT SRL HARGHITA 10.449.819 0 GYORGYDEAK JOZSEF
 54 ERGIO PROD SRL BACĂU 10.348.821 72 MERLUŞCĂ GEORGEL
 55 STECOPAL STRAT 2004 SRL ARGEȘ 10.316.591 96 GALEŞ IULIAN
 56 VIMINI PROD SRL BUCUREȘTI 10.153.690 108 TORCARU VASILE
 57 MIKIM SRL BRAȘOV 10.052.861 47 MIKLOŞ ELENA ALICE
 58 MITOCARII FOREST SRL CARAȘ-SEVERIN 9.908.638 134 MITOCARU GRIGORE
 59 DIMMER SRL BACĂU 9.667.579 39 MERLUŞCĂ IONEL
 60 SOGEM PRODUCTION SRL SUCEAVA 9.615.373 80 HERVE VANDERMIEGE
 61 BENATI SRL HARGHITA 9.605.879 67 BENEDEK GYULA
 62  PRESTĂRI SERVCII CONI-TRANS SRL COVASNA 9.603.411 83 MUNTEAN CONSTANTIN
 63 VITRAROM SRL  (ÎN FALIMENT) BRAȘOV 9.522.161 147 ALEXANDRESCU TATIAN, CONSULTING INSOL SPRL
 64 WEINZIERL EXPORTPACKAGING SRL COVASNA 9.338.785 3 WEINZIERL HANS PETER
 65 ESCORPION 707 IMPEX SRL CLUJ 9.314.720 19 CÂMPEAN SANDA GABRIELA
 66 GVR JARDIN S.R.L. IAȘI 9.254.317 37 GRĂDINARU RADU
 67 WOODEN DOORS INTERNATIONAL SRL VRANCEA 9.243.521 66 SECIU ROMEO
 68 DOR INVEST SRL BACĂU 9.080.078 74 GHERASIM AUREL
 69 TREFOREX SRL HARGHITA 8.769.887 29 DOBREAN PETRU CRISTIAN
 70 CILDRO SA MEHEDINȚI 8.476.794 105 OLARU MARIUS-SORIN
 71 DUAK DRUMS SRL OLT 8.215.062 23 AZAK ALI ILKAY
 72 PAM SA SRL CARAȘ-SEVERIN 8.142.607 94 HANDA SIMION
 73 LAAR-IMPEX SRL HARGHITA 7.998.741 47 ANTAL ANDRAS
 74 OBELIX IMPEX SRL SĂLAJ 7.959.441 91 ALEXA IOAN
 75 VBN  DOORS  SRL ARAD 7.924.561 31 MARCEA  ALINA  NARCISA
 76 POLILEMN PROD SRL SATU MARE 7.791.308 76 PAZZAGLI MARCELLO
 77 GE CO PELLET SRL MARAMUREȘ 7.764.671 34 ADANTI WILSON
 78 NORD SCALA SRL SUCEAVA 7.688.747 96 MIHOREANU CRISTIAN GABRIEL
 79 MOB VIP SRL BUCUREȘTI 7.568.567 25 RUSE ADRIAN-COSTIN
 80 KOMFORT WOOD SRL BIHOR 7.550.848 59 RADU SERES
 81 ALTOSA HOLZ SRL ARGEȘ 7.510.892 40 ANDRRESCU ANCUTA CORINA
 82 ELIM GOD SRL MARAMUREȘ 7.335.765 44 GODJA IOAN
 83 LEM TEK SRL TIMIȘ 7.237.786 52 HOJDA RARES TRISTAN
 84 CBS EXPORT SRL VRANCEA 7.198.766 74 SANDU PAVEL
 85 BREST SRL ALBA 7.123.305 27 IGNAT DANIEL TRAIAN
 86 HAMACO SHIELDING SRL BUCUREȘTI 7.118.128 32 IOANESI STEFAN
 87 BURGEROM SRL TIMIȘ 6.847.204 23 BURGER BERTRAND MARTIN
 88 QUATTRO  PAVIMENTE  TEHNICE SRL ILFOV 6.809.728 9 CAVERNI LUIGI
 89 BASIL INTERFOREST SRL VATRA DORNEI SUCEAVA 6.778.732 25 MANOILA TEODOR
 90 COMELECTRO IMPORT EXPORT SRL PRAHOVA 6.623.466 64 PASCU VASILE
 91 IN NOVA TF SRL COVASNA 6.576.065 36 DEAK JENO
 92 RUAL SRL ARGEȘ 6.490.663 35 PAHONTU ALEXANDRU DANIEL
 93 APIPROD SRL SIBIU 6.411.515 118 FERDELA MARIUS
 94 TERRA PROIECT SRL SUCEAVA 6.374.614 25 HANDRESCU-BOGHIU VASILE
 95 CARNIC PROD SRL DÂMBOVIȚA 6.368.859 28 ZIRINA NICULAE
 96 SCALE ST SRL PRAHOVA 6.280.833 56 SALVI SERGIO
 97 WORKSHOP DOORS SRL MUREȘ 6.128.524 4 IENCIU OANA SILVIA
 98 KSA TEOMAR S.R.L. CLUJ 6.022.686 27 ROTAR ANA
 99  ITAL STYL SRL SUCEAVA 6.012.096 59 BULIGA ABEL-DANIEL
 100 SILVA CARPAT PRODIMPEX SA BRAȘOV 5.831.175 83 RAJA ABOU DARGHAM

TOP 100 CAEN GRUPA 162
Topul societăţilor comerciale din grupa 162 CAEN, după cifra de afaceri, corespunzător situaţiilor financiare de la 31 decembrie 2015

NUMELE SOCIETĂŢII CIFRA DE AFACERI SALARIAŢI ADMINISTRATORJUDEŢ

Fabricarea parchetului, a altor elemente
de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii
şi a ambalajelor din lemn
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 1 REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA BUCUREȘTI 1.588.255.050 16488 CĂLIN LAURENŢIU BIBART
 2 RO XI WOOD SYSTEMS SRL HUNEDOARA 23.042.054 140 YANG JUNGUI
 3 TERRA SILVA SRL DOLJ 22.857.984 60 BACIOIU IULIAN IONICĂ
 4 RPL O.S. PĂDURILE ŞINCII RA BRAȘOV 17.658.145 78 URDEA SORIN
 5 EX-FOR SRL COVASNA 17.131.888 124 KOMPORALY VIKTOR
 6 ALROB SILV SRL PRAHOVA 14.855.257 17 BERCU SERGIU
 7 FAG INTERNATIONAL SRL GORJ 14.338.884 140 FICEA VALERIU
 8 RPL A PĂDURILOR KRONSTADT R.A. BRAȘOV 13.120.690 57 OLTEANU DAN VICIU
 9 AGROZOOINDUSTRIALA SRL ARAD 12.040.088 59 DAN MIHAI TRAIAN
 10 MANCOR SRL BRAȘOV 11.681.013 29 CRĂCIUN NICOLAE EUGEN
 11 O.S. LIGNUM SRL BACĂU 10.731.206 33 VASILICĂ CONSTANTIN
 12 RPL A PĂDURILOR MĂIERUŞ RA BRAȘOV 10.675.081 35 BORDAŞ FLORIN MIHAI
 13 O.S. DE REGIM GHEORGHENI SA HARGHITA 10.668.061 69 MELLES ELOD
 14 RPL O.S. PĂDURILE FĂGĂRAŞULUI RA BRAȘOV 10.333.381 60 ROMAN IANCU IACOB
 15 TANI  DANONA  SRL HUNEDOARA 9.979.824 68 BISTRIAN GABRIEL DANIEL
 16 RPL A PĂDURILOR PIATRA CRAIULUI RA BRAȘOV 9.231.060 63 ROZOREA GEORGE GABRIEL
 17 O.S. SILVA-BUCOVINA SRL SUCEAVA 9.069.807 50 HRESTIC RAREŞ
 18 RPL A PĂDURILOR SĂCELE RA BRAȘOV 9.033.084 42 HERMENEAN SORIN
 19 PROKON HIT TIMBER SRL SIBIU 8.835.731 12 KARLHEINZ LIPPMANN, GUENTHER HIULMER
 20 VALIDUM SRL NEAMȚ 8.771.185 33 DUMITRIU VASILICĂ
 21 RARBAL SRL BRĂILA 8.604.498 8 BALCAN IONEL
 22 RPL O.S. BUCEGI PIATRA C BRAȘOV 8.244.325 57 NOAGHEA NELU PETRE
 23 SC FOREST PRAGMATIC SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 8.147.477 42 BOGDAN GABRIEL
 24 TRANSALPIN 2008 SRL GORJ 7.437.173 24 MANASIA CONSTANTIN-COSMIN
 25 FOREXPORT SRL VRANCEA 7.119.000 42 CRISTEA VASILE
 26 O.S. COMUNAL  TELCIU RA BISTRIȚA-NĂSĂUD 6.888.544 58 PUPEZA LUCA
 27 O.S. IZVORUL SOMEŞULUI MARE RA BISTRIȚA-NĂSĂUD 6.887.851 75 NECHITA JELU
 28 O.S.V. CODRII CETATILORN RA BRAȘOV 6.855.694 26 DAMIAN BOGDAN
 29 STRINAPOLI SRL ARAD 6.627.732 39 VUCU IONEL
 30 LUMBERMAN SRL SUCEAVA 6.516.482 19 GHERMAN STEFAN
 31 RPL A PADURILOR STEJARUL RA BRAȘOV 6.317.034 31 BOTOMAN DUMITRU
 32 O.S. BUZĂUL ARDELEAN RA COVASNA 6.239.764 32 MORAR CATALIN GEORGE
 33 ŞTEFAN  FOREST SRL ALBA 6.229.115 19 STEFAN VASILE
 34 O.S. AL ORAŞULUI RÂŞNOV RA BRAȘOV 5.996.065 32 APOSTU ADRIAN
 35 DAIBO FOREXIM SRL DÂMBOVIȚA 5.785.150 37 STAN ION
 36 COMPREST SILVA SRL DÂMBOVIȚA 5.606.804 31 TUDOR FLORIAN
 37 FBR FORESTOPS SA TIMIȘ 5.439.402 29 RICHARD BOOMER
 38 PARADISUL ECO FOREST SRL ALBA 5.343.764 30 NISTOR EMIL
 39 OCOLUL SLVIC IZVORUL FLORII RA SIBIU 5.282.346 42 ING. PRODAN OVIDIU
 40 O.S. DUMBRAVA ARAD 5.237.496 70 CRISAN MARIUS FLORIN
 41 INTER CAR SRL BRĂILA 5.125.711 11 SERBAN MARIANA
 42 RPL O.S. VALEA SADULUI RA SIBIU 5.097.852 31 CIMPOCA IOAN
 43 O.S. VALEA SIEULUI RA BISTRIȚA-NĂSĂUD 4.942.859 34 CIRA SILVIU IOAN
 44 ABIES ALBA SRL SUCEAVA 4.876.130 2 BĂEŞU FLORIN
 45 CIUCAŞ RA TĂRLUNGENI BRAȘOV 4.847.770 40 COMŞA EUGEN
 46 PALTINI O.S. PĂDUREA BOGĂŢII RA BRAȘOV 4.509.425 23 MARCU EDUARD VALERIU
 47 MINELTA SIL COM SRL HUNEDOARA 4,605,077 20 CIC NICOLAE
 48 RPL O.S. PADUREA BOGATII RA BRAȘOV 4,509,425 23 MARCU EDUARD VALERIU
 49 PADVERDE SRL BRĂILA 4.385.805 22 MOCANU MARIAN
 50 MAIERU RA BISTRIȚA-NĂSĂUD 4.385.319 31 NEAMŢ GAVRILĂ

TOP 100 CAEN GRUPA 210
Topul societăţilor comerciale din grupa 210 CAEN, după cifra de afaceri, corespunzător situaţiilor financiare de la 31 decembrie 2015

NUMELE SOCIETĂŢII CIFRA DE AFACERI SALARIAŢI ADMINISTRATORJUDEŢ
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 51 O.S. ARDUD RA SATU MARE 4.323.834 37 PETROSIANU CALIN
 52 O.S. MUNICIPAL BAIA MARE RA MARAMUREȘ 4.226.853 31 LUPŞE CĂLIN DUMITRU
 53 RPL O.S. VALEA ORASTIEI RA HUNEDOARA 4.180.725 25 CRISTEA IOAN
 54 O.S. BISERICESC ILISESTI SRL SUCEAVA 4.006.269 27 COTOARA PETRU
 55 FINE ONE FOREST TRANS SRL ARGEȘ 4.004.921 12 SIMENE ION PETRE
 56 STUF DELTA PRODUCTION SRL TULCEA 3.920.561 74 POPA OCTAVIAN
 57 LUCALEX SRL DOLJ 3.914.789 27 FLORICA LIVIU
 58 EFICIENT FOREST SRL OLT 3.911.683 34 IANCULUI OPREA
 59 EBI FOREST TRANS SEL HUNEDOARA 3.621.091 22 CRĂCIUNESCU  CORINA
 60 DASIP PREST SRL GORJ 3.566.981 1 JIANU IRINA
 61 ZAR-FOREST BRAȘOV 3.564.046 5 ZARNESCU IONELA
 62 O.S. PRIVAT OITUZ  SRL BACĂU 3.493.628 28 LEFTER LUCIAN
 63 O.S. COMUNAL ROMULI RA BISTRIȚA-NĂSĂUD 3.426.675 30 STANCIU GABRIEL
 64 MBI IMPEX SRL SIBIU 3.398.355 33 MORARIU IOAN
 65 O.S. COMUNAL JOSENII BÎRGAULUI RA BISTRIȚA-NĂSĂUD 3.391.077 27 VLAD DĂNILĂ
 66 NIRAJ ACE BRAD PROD S.R.L. MUREȘ 3.385.470 75 MAGYARI PAUL
 67 SC MR POWER PRINT SRL IAȘI 3.355.281 21 DROBOTA MARINELA
 68 O.S. ŞOIMI RA BIHOR 3.290.095 46 GAVRILA IOAN CĂTĂLIN
 69 CSONT-FOREST SRL HARGHITA 3.271.827 24 BAJKO ERNO
 70 CIOPLEI FOREST 2004 SRL ARGEȘ 3.252.011 18 SIMION ION  DRAGOŞ
 71 O.S. ABRUD RA ALBA 3.194.146 64 BUTNARIU TUDOR-RĂZVAN
 72 TUTU COMPANY SRL BACĂU 3.148.929 30 TUTU VIOLETA
 73 O.S. PRIVAT CODRII ZARANDULUI ARAD 3.120.734 60 BOCIU IONEL
 74 O.S. DOMENIUL HANGU SRL NEAMȚ 3.112.359 25 STURZA GHEORGHE
 75 MIDWEST COM S.R.L. MUREȘ 3.071.186 14 FARCAŞ SORIN FLORIN
 76 O.S. ALPINA BORSA RA MARAMUREȘ 3.061.983 21 HOJDA IULIAN DANIEL
 77 RPL O.S. ZARANDUL RA ARAD 3.033.993 48 TAMAŞ DOREL
 78 BRINDOCOM SRL SUCEAVA 3.019.459 12 BORSAN FLORIN
 79 SFANTA MARIA SRL BIHOR 3.014.790 21 MART  MIHAI
 80 DAIANA TUR SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 3.009.220 15 FILIPOIU  VICTOR
 81 WOOD CHIPER SRL SUCEAVA 3.009.097 0 GHERMAN STEFAN
 82 O.S. RASINARI RA SIBIU 2.952.835 25 CREŢU ADRIAN
 83 SC WOLF FOREST SRL NEAMȚ 2.945.731 3 DAHON IOSIF
 84 O.S. DEALUL SIBIULUI RA SIBIU 2.896.839 36 CÎMPEAN CIPRIAN
 85 OCOLUL REGAL SAVARSIN ARAD 2.895.617 27 FARKAS IOSIF
 86 RPL O.S. GURA RAULUI RA SIBIU 2.867.409 14 COJOCARU OVIDIU
 87 VIADUCT SRL VÂLCEA 2.845.051 20 NISTOR MARIAN LAURENTIU
 88 RPL O.S. VALEA FRUMOASEI SIBIU 2.818.135 26 ING. BRAD TIBERIU
 89 S.C. ANDANTO FOREST SRL ALBA 2.815.979 15 SORA COSTEL
 90 O.S. SEBEŞ RA ALBA 2.774.639 22 OPRIŢA IOAN
 91 FORESTCOM S.R.L. GALAȚI 2.773.970 17 BERBECI ION
 92 SILVA LAZAR SRL ARAD 2.759.110 16 LAZĂR VASILE
 93 O.S. AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA RA BISTRIȚA-NĂSĂUD 2.694.845 30 ANCA EMIL TITUS
 94 ROSELIN TIM SRL-D TIMIȘ 2.692.029 2 KINTE ROXANA LIANA
 95 SIMNEC SRL IAȘI 2.662.312 23 MUNTEANU  NECULAI
 96 DIA COMPLAST SRL NEAMȚ 2.649.747 11 DIACONU IOAN
 97 MOISEFLAR SRL MARAMUREȘ 2.643.737 17 TOADER FLUTĂR
 98 RPL O.S. VALEA MUREŞULUI ARAD 2.633.665 42 FAUR TEODOR
 99 DENDROS VÂLCEA 2.630.917 20 BUICA MIHAI
 100 SILVVIT SRL PRAHOVA 2.588.566 3 DUMITRU VASILE

TOP 100 CAEN GRUPA 210
Topul societăţilor comerciale din grupa 210 CAEN, după cifra de afaceri, corespunzător situaţiilor financiare de la 31 decembrie 2015

NUMELE SOCIETĂŢII CIFRA DE AFACERI SALARIAŢI ADMINISTRATORJUDEŢ

Silvicultură
şi Alte Activităţi Forestiere
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 1 EXPO-TRANS NMN SRL SIBIU 31,086,742 38 PREDA IOANUŢ
 2 PAN&FOREST SRL NEAMȚ 28,613,596 114 PANŢÎR IULIAN
 3 CONFANA INDUSTRIES SRL SUCEAVA 25,470,375 51 CERNISOV MIHAI
 4 CERASUS AVIUM SRL BUCUREȘTI 24,521,820 2 LEDENTU STEPHANE
 5 MFOREST PRODUCTIE TRUST SRL 2015 BUCUREȘTI 21,182,199 62 POSEA MIRCEA CIPRIAN
 6 DORA SRL ALBA 18,875,710 54 SDIRA MIRCEA
 7 COLCEAR SERVCOM SRL CARAȘ-SEVERIN 17,929,331 146 COLCEAR GHEORGHE
 8 ALDONA FOREST SRL HUNEDOARA 17,520,322 33 MALEA TODIRICĂ DOINEL
 9 GVC COMPUTERS SRL SUCEAVA 15,875,968 48 PITU VASILE
 10 SILVAREX 2001 SRL ILFOV 15,626,876 44 BOLOG GHEORGHE
 11 RAPID FOREST SRL HARGHITA 15,311,191 45 PAL MARIA MAGDOLNA
 12 COMEXIM R SRL HUNEDOARA 14,369,067 193 PÂRÂU EMIL ILIE
 13 GATER CONCEPT PROD SRL ARGEȘ 14,080,278 38 GHILENCEA ION
 14 CSILLAG SRL HARGHITA 13,795,936 116 CSILLAG MARGARETA
 15 LIMSILVA FOREST S.R.L. VRANCEA 13,193,654 59 MACOVEI LUMINIŢA
 16 HLV EXPLOATARE SIBIU 12,730,400 48 HADAR OCTAVIAN
 17 TORNATOR S.R.L. BRAȘOV 12,668,961 9 KOSY ZOLTAN ATTILA
 18 MONTANA IUGAN SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 12,614,416 166 IUGAN EMIL
 19 ALPINA BLAZNA SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 12,067,446 70 POP DANIELA MIHAELA
 20 COSLO ZINCA SRL CĂLĂRAȘI 10,970,648 62 VASILE ALEXANDRU LUCIAN
 21 LORGIS SRL GORJ 10,836,739 74 POPESCU MIRELA
 22 EXPLOCOM GK SRL HARGHITA 10,725,517 28 KOVACS GEZA
 23 FOREST ASSETS SRL BUCUREȘTI 9,666,233 0 MARINESCU IOANA
 24 FIRST ELIA TOM 94 SRL ARGEȘ 9,376,996 36 SAVA EUGEN
 25 PRODUCTIE VOINA SRL COVASNA 9,307,352 28 VOJNA JOZSEF
 26 SILVACOM IMPEX SRL SIBIU 9,235,698 33 LAMPAŞIU MIRCEA
 27 FOREST HOME SRL NEAMȚ 9,152,169 20 LOPEZ COBENA DALIA
 28 HALUPEX S.R.L. HARGHITA 8,853,471 35 HAJDO LEVENTE
 29 CATA & ELENA TRANS SRL VRANCEA 8,419,983 21 HAGIU VIORICA
 30 NICOFAIV 2007 SRL CHIUZA BISTRIȚA-NĂSĂUD 8,362,928 24 PAVEL NICOLAE IOAN
 31 BORSILV SRL HARGHITA 8,126,479 36 SZILVESZTER FERENC
 32 CARLEXIM SRL GORJ 8,122,430 45 CARALICEA ION
 33 GORUNELU ALEX SRL TIMIȘ 8,018,308 32 MICULESCU DINEL SILVIU
 34 AUSTROFOREST INTERNATIONAL SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 7,987,250 75 CARDAN DOREL SORIN
 35 STEJAR LUPENI SRL HARGHITA 7,837,825 23 BALLA ZOLTAN
 36 ALDONA PREST SRL HUNEDOARA 7,808,493 122 MALEA TODIRICĂ DOINEL
 37 G.S. IMBRESCU PROD IMPEX SRL CARAȘ-SEVERIN 7,767,497 83 IMBRESCU MIHAI
 38 EXPLO CHEIA RUCAR SRL ARGEȘ 7,745,643 26 COZMA STELIAN
 39 NICOTUD SRL VRANCEA 7,702,895 61 HERCHEA  NICOLAE
 40 COSTI SI NIC PRODUCT 2003 SRL ARGEȘ 7,647,331 27 RUSEI LAVINIA
 41 MANELEMN SRL COVASNA 7,638,546 7 BACIU MARIAN
 42 INFOREG SRL MUREȘ 7,593,691 33 KIRILA ALBERT
 43 TC COMPIL IMPEX SRL NEAMȚ 7,548,019 85 ABABEI VASILE
 44 DAVILEMN SRL MUREȘ 7,497,522 15 OLTEAN TIBERIU
 45 SALCOMEX PROD ARGEȘ 7,481,785 54 URLUESCU PAUL
 46 ADENIS PARD SRL SUCEAVA 7,474,100 20 PARDĂU GAVRIL-VIOREL
 47 TRANS LUKY S.R.L. SUCEAVA 7,332,603 23 LUCHIAN VASILE
 48 PROFOREST SRL MARAMUREȘ 7,320,899 19 VLAD IULIAN
 49 ESTERER SRL HARGHITA 7,272,799 43 NAGY ENDRE
 50 MALINIC SRL COVASNA 7,199,273 54 TOHĂNEAN MARIA CORINA

TOP 100 CAEN GRUPA 220
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 51 SIMICOM  SRL SIBIU 7,127,842 30 BUMBEA ILEANA
 52 OCT TRANS SRL MARAMUREȘ 7,084,032 27 CRIŞAN ALEXANDRU
 53 RAMAROM FOREST SRL PRAHOVA 6,997,742 13 DRAGOMIR AUREL
 54 POPCRIST TRANS SRL DÂMBOVIȚA 6,912,265 40 POPESCU CRISTIANA
 55 BKT FOREST SRL MARAMUREȘ 6,892,254 0 BUDA IOAN
 56 EXIFOREST SRL SUCEAVA 6,857,104 30 JURAVLE PETRU CIPRIAN
 57 FOREST MONTAN 2003 SRL ARGEȘ 6,770,490 29 CONEA SILVIU
 58 MONTECLAS  SRL COVASNA 6,625,365 29 NEGRILA VASILE
 59 NIVIDAMA SRL HARGHITA 6,610,312 11 COTFAS NICOLAE
 60 IULIAN TRANSFOR SRL HUNEDOARA 6,453,017 28 RĂDUCA ANGELICA MARIA
 61 FORTRANS N&N SRL HUNEDOARA 6,327,732 22 NĂDRAG CONSTANTIN IONEL
 62 ELBAS IMPEX SRL PRAHOVA 6,298,853 40 HAJJH GORGE
 63 BRADUL FOREST SRL NEAMȚ 6,225,628 15 PANŢÎR ADRIAN
 64 VERSAY SRL CARAȘ-SEVERIN 6,184,274 45 GHERGA VIRSAVIA
 65 HOLZ IMPEX SIBIU 6,127,317 38 VLAD ILIE
 66 RAZUSTOM SRL CARAȘ-SEVERIN 5,996,432 44 TOMOIAGĂ CEZARA
 67 CRYS-MAR EXCLUSIVE 2006 SRL ARGEȘ 5,989,218 31 PULPA AUREL
 68 VALIFOREST SRL NEAMȚ 5,912,990 30 MUNTEANU GHEORGHE
 69 NADESCU VIOSILV SRL OLT 5,816,583 40 NADESCU VIOREL
 70 RADAN SERV SRL MUREȘ 5,795,728 31 FARCAŞ NICOLAE
 71 APIFOREST SRL HARGHITA 5,731,817 4 SZILAGYI JENO
 72 MIGAB FOREST SRL PRAHOVA 5,608,134 24 STOICA CONSTANTIN
 73 PADOPROD SRL VÂLCEA 5,605,215 33 PAUNESCU OCTAVIAN
 74 COSTEL FOREST SRL ALBA 5,590,048 31 BUSTAN CONSTANTIN
 75 SIMI CON EXPLOATARE SIBIU 5,514,332 29 BUMBEA SIMION
 76 WAN INTERHOLZ SRL HUNEDOARA 5,408,943 7 CIMPOIES DORINA
 77 GELU  TRANSEXPLOR S RL MUREȘ 5,394,073 40 SUCEAVA  EUGEN  PETRU
 78 SILVA FUNGHI SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 5,346,059 7 BUJOR GABRIEL SORIN
 79 RAN FOREST SERVICES SRL ARAD 5,305,470 22 RANCU CORINA RODICA
 80 FOREST LAND SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 5,303,685 17 ARMEAN FLORIN
 81 CIRESUL SRL  (ÎN INSOLVENŢĂ) VÂLCEA 5,292,026 77 DROAŞCĂ DUMITRU DAN
 82 TRANSILIS FOREST SUCEAVA 5,227,497 18 ILIŞESCU BRÂNDUŞA
 83 SILVADOR COMPANY SRL DÂMBOVIȚA 5,195,069 30 CHIŢULESCU DORINEL MARCEL
 84 GRUP FOREST SRL IAȘI 5,130,038 13 COSTANDACHI EUGEN
 85 IMPERIAL PG SRL HUNEDOARA 5,061,809 36 CRĂCIUNESCU PETRE BOGDAN
 86 VALEA SECII SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 4,984,814 0 NEGRUSIER IOAN
 87 DIABRAD TRADE SRL NEAMȚ 4,983,711 23 PANŢÎRU GHEORGHE
 88 SUPELNITA SRL GORJ 4,949,382 26 FUIOREA PUREC ION
 89 LEOPET COM SRL MARAMUREȘ 4,909,026 15 LEPRDEAN GHEORGHE
 90 DARO FOREST SRL SUCEAVA 4,902,323 18 MOISIUC ELENA
 91 SC TOTAL BSF EUROTRANS SRL ARGEȘ 4,858,350 16 BĂLĂNICĂ CONSTANTIN BOGDAN
 92 S.C.MONTANA FOREST SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 4,844,502 41 FARCAŞ IOAN
 93 MARDUVEP SRL MARAMUREȘ 4,805,187 21 VEPRECIUC DUMITRU
 94 SEC FOREST SRL BIHOR 4,780,317 11 DAVID FLORIAN-ALIN
 95 SULEYMAN SRL SUCEAVA 4,695,730 10 CRUPENSCHI IULIA
 96 LUPU TRANS S.R.L. MUREȘ 4,678,995 22 FARCAS FLORIN
 97 NO LIMIT SRL COVASNA 4,676,322 14 VOJNA JOZSEF
 98 SILVA FOREST SRL IALOMIȚA 4,675,626 79 MIHAI LIVIU
 99 MONI SERV PROD SRL PRAHOVA 4,673,851 33 MICLEA ION
 100 BRADUL  SRL TIMIȘ 4,662,360 40 BALINT IOAN
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 1 JOHNSON CONTROLS ROMANIA SRL ARGEȘ 912612963 4146 MARIANA ŞERBAN
 2 ARAMIS INVEST SRL MARAMUREȘ 659360337 3240 IACOB VLADIMIR MIHAI
 3 ECOLOR SRL CLUJ 289111930 517 WIDELL CARL HENRIC
 4 ITALSOFA ROMANIA SRL MARAMUREȘ 280546813 1235 STASOLLA FRANCESCO ANTONIO
 5 PGS SOFA & CO SRL BIHOR 249207335 1049 DANTEN PATRICK
 6 ADA FABRICA DE MOBILA SRL BIHOR 217684002 915 DERI TAMAS
 7 SORTILEMN SA CLUJ 181199388 1208 MICHAEL BRANDHUBER
 8 SOC PLIMOB SA MARAMUREȘ 180659398 1491 GODJA VASILE
 9 COTTA INTERNATIONAL SRL ARAD 179358785 541 ŢUCUDEAN IOAN MARIUS
 10 GP SOFA SRL SATU MARE 173299755 1312 PAVONE GIUSEPPE
 11 RUS SAVITAR SRL TIMIȘ 120159645 581 RUSU IORDACHE
 12 ITALROM LEATHER HUNEDOARA 113273096 465 LASCĂU VIOLETA
 13 POLIPOL MOBILA SRL SATU MARE 112685100 698 BRUMBOIU DAN CORNEL
 14 LEMET S.R.L. PRAHOVA 107947630 668 RIZEA ALEXANDRU
 15 GAMMET 2000 SRL TIMIȘ 90674489 324 CASTAGNER DIEGO
 16 PURE HOME COLLECTIONS SRL SATU MARE 85193661 166 NERVO ALBERTO
 17 PRESTIGE MOB SRL ILFOV 82038531 604 AVCI ALI
 18 SAVINI DUE SRL ALBA 81147794 278 SAVINI PIERSANTE
 19 IRIS SERVICE CIUC SA HARGHITA 74203987 1149 NEGRU PETRU
 20 NIKMOB SA BUZĂU 71123265 421 BORŞOŞ NICOLAE
 21 DITRE INTERNATIONAL SRL ARAD 70633120 368 DUS MAURO
 22 TOP DESIGN FURNITURE SRL SATU MARE 67149799 350 BLEUL OLIVER
 23 ARTEMOB INTERNATIONAL SRL MUREȘ 64999036 508 MICKAEL ROUE
 24 CLASSFURN  ROMANIA SRL BIHOR 61395045 409 LAMBERTUS SCHEPENS
 25 STAER INTERNATIONAL GALAȚI 60229981 282 ŞTEFAN NICOLAE
 26 MOBILUX SA BUCUREȘTI 56013918 298 ROUE MICHAEL
 27 LARIX MOBILA SRL MUREȘ 53109286 420 BERECZKI ZSOLT
 28 FUTURE SRL ILFOV 50029201 101 VERMEULEN MARINUS THEODORUS ANTONIUS
 29 ELVILA SA BUCUREȘTI 49836052 868 CATARAMĂ VIOREL
 30 BELLINEA SRL SĂLAJ 49623840 400 GERARD DUPULTHYS
 31 MOBILIER GENERAL ARAD MGA SRL ARAD 49507639 392 MOT ILIE
 32 BECKER ROMANIA SRL CLUJ 47747801 383 MICHAEL BRANDHUBER
 33 NOUL WOODEST SRL BIHOR 43564809 226 SERBULEA CLEMENTIN
 34 SALTEX MOB ILFOV 42792714 151 UNAL MEHMET
 35 MAXSTILE SRL ARAD 42160637 163 ARTONI SERGIO
 36 ITA PRODUCTION MARAMUREȘ 39734109 270 ZAHAROVITS ALEXANDRU
 37 IMOB SRL NEAMȚ 39718223 345 BONTAS ALEXANDRU
 38 ANTARES ROMANIA SRL CLUJ 39717865 113 LACZKO CSABA
 39 MOBILAIUD SRL ALBA 39195734 117 GODOROGEA ANTON MARCEL
 40 OVO DESIGN FURNITURE GROUP SRL ILFOV 38772346 248 NICOLAE FELICIA
 41 TRANSVAL MOB SA MARAMUREȘ 34938371 4 GEEBELEN JOSEPH
 42 FAMOS SA HARGHITA 34688075 452 DOBAY TIBERIU EMERIC
 43 CETATE PRODUCTION SRL HARGHITA 34242433 161 DEMETER ANNA-MARIA
 44 INDUSTRY TRANSILVAN SRL HARGHITA 32542783 191 POP FERENC
 45 MOBEX SA MUREȘ 31358763 544 EGRI P. DANIEL
 46 WIP INDUSTRIES ROMANIA SRL CLUJ 31261994 102 OLSSON RICKARD GEORGE
 47 SUPER BALL INTERNATIONAL SRL BUCUREȘTI 30317184 127 NEAGU ALIN
 48 MINIMAXX SOFA SRL ARAD 29959338 101 ŢUCUDEAN IOAN MARIUS
 49 MOBILADALIN SRL MUREȘ 29219844 329 COTOI TOMA
 50 GROVINVEST SRL SĂLAJ 28575533 0 HAELVOET VINCENT
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 51 ROMBEL SRL SĂLAJ 27592603 137 DESMET DIRK, JULES GEORGES
 52 COROM EXPORT SRL VÂLCEA 27174149 185 COUTURE FREDERIC
 53 ISPAL SRL IAȘI 26757767 114 PLEŞCAN OVIDIU
 54 PRO LAND OIL DOLJ 25087572 5 CIOI DAN MIHAI
 55 SALT CONFORT SRL PRAHOVA 25070990 190 DAMAR MEHMET
 56 GREENFOREST SRL TIMIȘ 23921345 100 FLOREA CRISTIAN
 57 LUCA DAMILANO SRL BOTOȘANI 23747220 260 CUNICO AGOSTINO
 58 LAGUNA SERV SRL MARAMUREȘ 23580798 131 STAN-OROS ANCA-VOICHITA
 59 COSNA SA BACĂU 23404567 227 BOTEANU MIORICA
 60 CONFO MEX SRL BUCUREȘTI 23071114 179 FETOV BOGDAN
 61 ATERO SRL ALBA 22793185 201 HOGONNET BERNARD MAURICE ROGER
 62 SALICE COMPROD SRL CLUJ 22629351 183 IANCU IOAN
 63 DESIGN FOR LIFE SRL SATU MARE 22466893 114 HEIDE OLAF
 64 CONALCRI PROD SRL BRAȘOV 21796114 140 MIERLEA CRISTIAN
 65 CONFORT IMPEX SRL MUREȘ 21646060 39 CIOATA MILI
 66 EXPLOIT SRL BUCUREȘTI 21432172 112 NICOLESCU-BUCUR RĂZVAN
 67 NORTH WOOD EUROPE SRL SATU MARE 21326839 67 SILAGHI MARIUS CEZAR
 68 QUADRA INVEST SA DÂMBOVIȚA 20997522 136 BĂNICĂ DANIELA ALICE
 69 PRESTIGE TRANSILVANIA  SRL CLUJ 20681260 183 KOCAK  KUBLAY
 70 OLTEAN PRODLEMN SRL MUREȘ 20565592 182 OLTEAN TIBERIU
 71 EUROMOBILA PROD SRL GIURGIU 19763598 140 CRACEA ALIN CRISTIAN
 72 ARTHEMA SRL TIMIȘ 19746621 86 CEULESCU PETRE MIREL
 73 JRL EDITION SRL ARAD 19687721 170 CREŢU IOAN
 74 GEMA SUPERB SRL ARAD 19385308 128 COSMA GHEORGHE
 75 MIGE PROD S.R.L. ARAD 19187034 122 COSMA GHEORGHE
 76 GRANGE E.E. (EASTERN EUROPE) SRL MUREȘ 19006738 57 BARRIQUAND GEORGES RENE
 77 CAMICO EXIM S.R.L. ARAD 18564771 206 BUN-COSMA DOINA GEORGETA
 78 BUCIN MOB SRL MUREȘ 18122172 111 BUCIN LUCIA
 79 FIROC INVEST SRL SATU MARE 17794174 165 CHAUDIERE CATHERINE
 80 AGNETHELN MOBILA TAPITATA SRL SIBIU 17781117 369 URBAN JOSEF
 81 DIGITAL GRAFIX GRUP SRL DOLJ 17039919 139 NEACŞU FLORIN
 82 ALSENA COMIMPEX SRL MUREȘ 16475962 121 ALBERT FRANCISC
 83 NORD SIMEX SRL SATU MARE 16466101 232 MEGHIŞAN FLAVIU MIHAI
 84 SZEL-MOB SRL HARGHITA 16439793 175 SZEL GABOR
 85 PROD ALCAR IMPEX SRL NEAMȚ 16335731 52 ŢAPU VASILE
 86 GLOBAL DESIGN SRL SUCEAVA 16154587 137 CROITORIU MARINELA
 87 VENUS BCLMOB CLASS SRL ARGEȘ 15815867 137 BULF LAVINIU
 88 SAMUS MEX SA IN FALIMENT CLUJ 15453317 14 PWC BUSINESS RECOVERY SERVICES IPURL PRIN CRISTINA ANDREEA PAU
 89 NETT FRONT SRL MUREȘ 15187251 41 BARTHA ANDRAS
 90 MARCEL PROD SRL GALAȚI 14800172 205 POPA NICUŞOR DANIEL
 91 MOBILA RADAUTI SA SUCEAVA 14780403 275 PATRICHE GIULIO NELU
 92 GREENCORP SRL BIHOR 14466269 37 DANTEN PATRICK
 93 SIMEX SA SĂLAJ 14224366 192 BLAGA DUMITRU
 94 ALBANI FOREX SRL ALBA 14114195 79 ALBANI ROCCHETTI SIMONE
 95 SOFT MEX CONFORT S.R.L. BUCUREȘTI 14012695 25 DH EXPERT CONSILIERE SI PRODUCTIE SRL PRIN HREŞCANU DRAGOŞ
 96 MAXIMO IMPEX S.R.L COVASNA 13596110 95 ASPIRA CONCEPT SRL
 97 LAGUNA EUROMOB SRL MARAMUREȘ 13591345 44 OROS MIRCEA-ADRIAN
 98 LION  INTERNATIONAL S.R.L MUREȘ 13503956 136 GALFALVI ZOLTAN
 99 SIMAUSROM COMSERVIMPEX SRL HUNEDOARA 13475439 126 SIMZIAN DANIELA
 100 SCIAGECOLEMN SRL SĂLAJ 13405456 174 HUGONNET BERNARD MAURICE ROGER
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Anul acesta, stabilită fiind ziua de 8 
septembrie 2016 şi locaţia, în oraşul 
Reghin, într-un ambient de început 

de toamnă, alături de o natură minunată, 
evenimentul va trăi momente fantastice, într-o 
atmosferă cu adevărat forestieră şi în acelaşi 
timp, sărbătorească.

Deşi par a fi similitudini cu Ziua 
Silvicultorului (cea de-a XXVI-a ediţie a Zilei 
Silvicultorului a fost sărbătorită la Cheile 
Grădiştei, în 10 iunie 2016) sau cu alte 
evenimente, Ziua Forestierului riscă, uneori, să 
se suprapună emoţional cu acestea.

Sărbătoarea noastră se justifică şi îşi susţine 
oportunitatea prin existenţa pe plan naţional 
a peste 45.000 de lucrători, în a căror sarcină 

profesională intră exploatarea anuală a circa 18 
milioane de metri cubi de lemn şi procesarea 
acestuia în semifabricate, sau chiar produse 
finite, altele decât mobilă.

Tradiţia se păstrează de zeci de ani, chiar 
de la constituirea primelor “aglomerări” 
puternice de lucrători forestieri, unde în 
special sindicatele reuşeau organizatoric să 
pregatească un cadru adecvat desfăşurării 
unor bogate ediţii sărbătoreşti dedicate Zilei 
Forestierului. 

S-a păstrat tradiţia ca odată cu sărbătorirea 
Zilei Forestierului şi a lucrătorului din 
industruia lemnului, să se organizeze şi 
Campionatul Naţional Al Fasonatorilor 
Mecanici Forestieri, unde cei mai buni 

Ne pregătim pentru
Ziua Forestierului 2016

Rezumat
O “incursiune” 

în programul de 
desfăşurare a Zilei 

Forestierului, ediţia 2016, 
o prezentare a  acestei 

sărbători şi a obiceiului 
de cinstire printr-o zi 
anume a lucrătorilor 

din minunata breaslă a  
forestierilor.

Preparing for 
the Forester’s 

Day 2016
Synopsis

A brief excursion into the 
events schedule of The 

Forester’s Day, the 2016 
edition, where the author 

makes a presentation 
of this festivity and its 

tradition of celebrating 
a dedicated day to all 
the people working in 

this wonderful guild of 
foresters.

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

Cu câţiva ani în urmă, în 2012, Asociaţia Forestierilor 
din România - ASFOR a instituit, prin hotărârea 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 care se stabileşte consensual, este 
consacrată acestui segment social de elită.
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concurenti, specialişti şi profesionişti 
în mânuirea ferăstrăului mecanic 
(Husqvarna sau Stihl) să-şi etaleze 
performanţele în cele mai atractive 
probe în pădure şi în poligon, eveniment 
care a devenit emblematic şi a prefigurat 
Ziua Forestierului şi a lucratorului din 
industria lemnului.

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

Originalitatea susţinerii de acum 
încolo de catre ASFOR, ca an de an, 
păstrători ai tradiţiei, să renaştem 
această sărbătoare ca purtătoare, din 
tată în fiu, a unui meşteşug care unora le 
este foarte drag, rezidă şi în răspândirea 
lui naţională. 

Ediţiile anterioare, din 2012 - Cheile 
Gradistei, 2013 - Lunca Ilvei, Bistriţa, 

2014 - Poiana Braşov şi 2015 - Zizin, 
împreună cu târgul “Forest Romania”, 
onorate de o selectă participare, au 
evoluat an de an, aducând de fiecare 

dată invitaţi de calitate, care au 
îmbunătăţit experienţele organizatorului 
şi ale participanţilor. Odată intrat în 
desfăşurarea evenimentului, te trezeşti 
într-un mediu care cu siguranţă este un 
fel de academie, fiind o experienţă care 
îmbogăţeşte pe toata lumea.

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

Din programul prefigurat, este gândită 
deschiderea oficială a evenimentului 
cu cuvinte de bun venit rostite atât de 
managerul IRUM Reghin, domnul Mircea 
Oltean, cât şi de preşedintele ASFOR, 
domnul Nicolae Ţucunel. Se va efectua 
un tur prin incinta fabricii IRUM Reghin 
şiaşteptatul concurs al fasonatorilor 
mecanici, probe de poligon. Va avea loc 
şi şedinţa festivă ASFOR dedicată Zilei 
Forestierului, cu participarea unui mare 
număr de delegaţi şi invitaţi.

Nu vor lipsi nici cina festivă, nici 
discuţiile libere.

A venit timpul, aşadar, ca forestierului 
să i se acorde respectul binemeritat, 
precum şi locul cuvenit în societatea 
pentru care a muncit dintotdeauna cu 
seriozitate, conştiinciozitate şi pentru că 
profesia sa face legamânt cu pădurea! 
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 facem echipă.

Suntem o armată cu nuanţă de verde 
şi am decis să ieşim de după cortină în 
lumina rampei, odată pe an, pentru a 
arăta ce lucruri bune şi frumoase am 
făcut şi facem în continuare.

Aşteptăm ca în acest an, 2016, să 
confirmăm prin sărbătorire un nivel 
crescut al acestei tradiţii, impus şi 
consacrat prin rodnica şi bogata noastră 
activitate.

Petru Boghean,
Consilier ASFOR
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“Excelenţele voastre, distinşi colegi miniştri, doamnelor şi domnilor, 
mă onorează în mod deosebit să mă pot adresa Dumneavoastră astăzi 
ca unul dintre vorbitorii principali ai acestei conferinţe şi să vă pot 
împărtăşi viziunea mea în ceea ce priveşte angajamentele asumate de 
către statele membre ale regiunii pan-europene, în tranziţia către o 
economie verde. Cadrul strategic propus de către distinşii noştri colegi 
din Elveţia, precum şi iniţiativa Batumi, referitoare la economia verde 
(BIG-E), ne-au evidenţiat în aceste zile numeroase experienţe regionale 
care constituie studii de caz extrem de utile şi interesante pentru noi 
toţi. 

Din tot acest transfer de cunoştinţe şi experienţă, observam cât 
se poate de limpede că există o mare diversitate a politicilor publice 
în regiunea pan-europeană, dar şi că tranziţia către economia verde, 
în fiecare din statele din regiune, are particularităţile ei specifice. În 
plus, noi toţi suntem martorii şi creatorii Iniţiativei de la Batumi, prin 
angajamentele voluntare pe care ni le-am asumat aici. 

Dacă ar fi să fac o analiză a discuţiilor de ieri, aş spune că am 
observat un fir conector între toate temele discutate. Şi anume, pe 
de-o parte, că regiunea pan-europeană are o foarte mare diversitate 
culturală şi de bogaţie a resurselor; iar pe de altă parte, contextul 
naţional şi specificul fiecărei ţări, în special în ceea ce priveşte 
mentalităţile şi cutumele, reprezintă un element esenţial ce trebuie 
luat în considerare de fiecare ţară atunci când îşi elaborează politicile şi 
strategiie de tranziţie la economia verde. 

Această stare de fapt conduce către posibile provocări complexe 
pe care le vom întâlni atunci când vom încerca să angajăm societăţile 
noastre în procesul profund transformator al tranziţiei către o economie 
verde şi echitabilă în care nimeni să nu fie lăsat în urmă. Pe de altă 
parte însă, acest context evidenţiază de asemenea şi o mare paletă de 
oportunităţi pentru ţările noastre, de a asigura o devoltare prosperă 
pentru toţi cetăţenii, de a le oferi un trai decent, în acelaşi timp, însă, 
protejând capitalul natural şi mediul, care este fundamentul vital al 
existenţei noastre. Şi în această conferinţă, ca şi în multe altele care au 
avut loc începând din 2012, de când procesul Rio+20 a lansat la nivel 
global conceptul de “economie verde”, am discutat despre strategii, 
planuri, principii şi definiţii, despre ce înseamnă economia verde şi 
despre cum o realizam în practică. V-aş invita, totuşi, să ne oprim 
pentru o clipă şi să ne verificăm propria realitate şi să ne întrebăm cât 
se poate de pragmatic cum am putea, oare, în mod real, în termenii 
cei mai concreţi, să valorificăm cât mai multe dintre beneficiile promise 
de conceptul de economie verde? Cum să asigurăm responsabilizarea 
şi asumarea de către cetăţenii ţărilor noastre a acestor procese 
transformative?

În opinia mea, nu există o reţetă magică şi gata prescrisă pe care 
să o putem pur şi simplu prelua de undeva şi aplica în ţările noastre 
şi care să garanteze că astfel vom ajunge la o dezvoltare durabilă 
şi armonioasă pe termen lung între nevoile economice, sociale şi 
cele de mediu din ţările noastre. În încercarea noastră de a crea un 
cadru sustenabil pentru tranziţia la economia verde, ne dăm seama 
că avem de-a face, de fapt, cu o provocare mult mai serioasă, că nu 
doar modelul de dezvoltare economică trebuie să se schimbe, din 
cel al economiei liniare neo-clasice, către cel al economiei circulare şi 
verde, dar că ne confruntam şi cu mentalităţi şi stereotipuri diferite în 
societăţile noastre, cu o diversitate de culturi şi obiceiuri, cu diferite 
modele de guvernare, iar în multe cazuri cu o guvernare slabă şi 
corupţie, care afectează profund multe din societăţile din regiunea 
pan-Europeană.

Trebuie, de asemenea, avut în vedere faptul că în continuare există 
bariere de comunicare între noi, factorii de decizie, şi publicul larg, 
în special când trebuie explicate avantajele şi beneficiile dezvoltării 
durabile pentru toate categoriile sociale. Toate aceste obstacole trebuie 
bine evaluate, asumate şi integrate în strategiile pe care le gândim 
atunci când ne angajăm în procesul de transformare şi tranziţie către o 
economie verde. Cred că suntem de acord cu toţii că nu există un “plan 
B”. 

Realitatea este că trăim şi ne dezvoltăm în limitele capacităţii de 
suport ale planetei, limitele planetare, care sunt finite. Oamenii de 

Discursul
ministrului

mediului
la sesiunea plenară 
“Economia verde

în regiunea
pan-europeană”, 

Batumi, 2016
Rezumat 

Discursul susţinut de ministrul român al mediului, 
doamna Cristiana Paşca Palmer, în deschiderea 

evenimentului din 9 iunie 2016, în Batumi, cu prilejul 
sesiunii plenare “Economia verde în regiunea pan-

europeană”, organizată de Comisia Economică a ONU 
pentru Europa - UNECE).

Ministry of environment speech at the 
plenary session of the “Green economy 

in the pan-european region”, Batumi, 
2016

Synopsis
The article presents the speech of the romanian 

ministry of environment, mrs. Cristiana Paşca 
Palmer, in the opening of the event organized on 

9th of June 2016, in Batumi, on the occasion of the 
plenary session “Green economy in the pan-european 

region”, organized by the United Nations Economic 
Commission for Europe - UNECE).

Conferinţa ministerială ”Mediu pentru 
Europa”, organizată de Comisia Economică 

a ONU pentru Europa (UNECE), a găzduit 
sesiunea plenară “Economia verde în 

regiunea pan-europeană”. Ministrul 
mediului, apelor şi pădurilor, Cristiana 

Paşca Palmer, a fost desemnată de UNECE 
vorbitor cheie al plenarei (key note speaker) 

şi nominalizată să conducă discuţiile la 
masa rotundă ministerială care a urmat 

sesiunii plenare. Discuţiile au fost interactive 
între toate cele 56 de state prezente şi s-au 

axat pe iniţiativele naţionale în politica de 
impulsionare a tranziţiei către economia 

verde, dar şi pe angajamentele voluntare pe 
care ţările prezente şi le asumă în Iniţiativa 

Batumi 2016. 
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ştiinţă semnaleaza clar că 4 din cele 9 limite, 
câte sunt în total, sunt deja depăşite, că 
schimbările climatice sunt, cel mai probabil, 
într-un punct din care nu mai există cale de 
întoarcere, că distrugerea ecosistemelor ridică 
provocări imense în ceea ce priveşte asigurarea 
hranei pentru aproape 9 miliarde de oameni 
cât vom fi în 2050, şi că acest cost al lipsei de 
acţiune este cu mult mai ridicat decât costul 
acţiunii. 

De aceea, vremea discuţiilor a trecut şi 
trebuie să ne concentrăm energia şi resursele 
spre a găsi soluţii practice şi pragmatice. 
Acestea ar putea include: 

• cartografierea resurselor şi ecosistemelor 
naturale, 

• identificarea celor mai eficiente măsuri şi 
politici publice potrivite contextului fiecărui stat 
în parte,

• analiza mentalităţii locale şi nivelului de 
conştientizare publică a pericolelor de mediu, 
dar şi a disponibilităţii reale de angajament a 
cetăţenilor,

• stimularea implicării sectorului privat prin 
crearea unui mediu favorabil pentru eco-
inovare, eco-antreprenoriat, eco-design şi 
utilizarea eficientă a resurselor,

• adoptarea unei abordari fiscale “verzi”, mai 
ales în sectorul energiei şi al deşeurilor,

• impunerea unei legislaţii de achiziţii publice 
verzi,

investiţiile în cercetare şi inovare pentru 
tehnologii mai verzi, mai curate şi mai 
inteligente,

• susţinerea parteneriatelor cu societatea 
civilă şi stimularea participării cetăţeneşti.

Din cauza faptului că economia verde este 
încă percepută de multă lume ca un concept 
“misterios”, sau chiar ca o modalitate nouă 
a statelor industrializate dezvoltate de a se 
impune faţă de economiile mai sărace sau 

emergente, mesajul care ar putea rezona cu 
mulţi dintre factorii cheie implicaţi, cum ar fi 
comunitatea de afaceri şi cea financiară, dar 
şi politicienii şi publicul larg, este acela de 
recunoaştere a mediului ca resursă şi motor 
de creştere verde, dar şi de creare de locuri de 
muncă, de prosperitate şi de reducere a sărăciei.

Ține de fiecare stat în parte să-şi evalueze 
cât mai bine potenţialul propriu de avantaj 
competitiv prin aplicarea principiilor economiei 
verzi astfel încât să rămână competitiv într-o 
lume globalizată. 

În viziunea mea, şi luând în considerare 
ceea ce s-a discutat la această conferinţă, 
câteva elemente par a fi total indispensabile în 
contextul asigurării unei tranziţii de succes la 
economia verde. În primul rând, implicarea şi 
cooperarea. Un stat, un guvern, o entitate sau 
un individ nu poate singur să asigure succesul 
unei astfel de transformări.  Este nevoie de 
implicarea tuturor actorilor societali. Și mai 
ales este nevoie ca cei implicaţi să creadă cu 
adevarat în “soluţia verde”, să o promoveze şi să 
o asume şi în viaţa lor de zi cu zi. 

Trebuie să încurajăm procesul economic 
responsabil şi să facem o prioritate din a 
oferi acces la programele publice menite să 
stimuleze dezvoltarea economică şi incluziunea 
socială, prin implementarea de masuri eco în 
ţările noastre. Aceasta presupune o cooperare 
solidă între agenţiile guvernamentale, abordări 
cross-sectoriale şi soluţii integrate. În al doilea 
rând, este esenţial să existe consecvenţă, 
coerenţă şi continuitate în politicile publice. 
Știm cu toţii că în democraţiile tinere din 
regiunea pan-europeană, guvernele au tendinţa 
de a se schimba des. În acest răstimp, unele 
politici, inclusiv cele de “înverzire”, pot fi în 
pericol, dacă o nouă guvernare le elimină de pe 
lista de priorităţi.  În al treilea rând, asumarea 
şi comunicarea - oamenii, publicul larg, trebuie 

să înţeleagă şi să adopte principiile economiei 
verzi, în special cele legate de alegerile de 
consum pe care le fac, şi să vadă beneficiile 
acesteia în viaţa de zi cu zi. Aceste procese pot 
avea succes doar dacă la nivel individual fiecare 
îşi asumă responsabilitatea pentru schimbările 
necesare de mentalitate şi stil de viaţă care să 
reduca impactul asupra mediului. Nu în ultimul 
rând, leadership-ul şi timpul. 

Timpul este foarte important, deoarece 
suntem cu adevărat într-o cursă contra 
cronometru cu distrugerea propriei planete. 
Urgenţa acţiunii nu poate fi tăgăduită. Cu toate 
acestea, amploarea schimbărilor despre care am 
vorbit necesită timp, mult mai mult timp decât 
avem la dispoziţie, dacă luăm în considerare 
ceea ce ne spun oamenii de ştiinţă. De aceea, 
pentru mine, leadership-ul este, poate, cel 
mai important ingredient. Leadership la nivel 
politic şi decizional, pentru a stabili viziunea şi 
direcţiile de acţiune, dar şi leadership de jos 
în sus, din partea tuturor actorilor societăţii, în 
care fiecare, pe segmentul său - administraţie, 
guvern, business, societatea civilă, cetăţeni, 
oameni de ştiinţă, acţionează pentru a susţine 
transformările de care este nevoie pentru a trăi 
într-o societate prosperă fără a distruge mediul. 

Aş dori să închei prin a spune că traversăm, 
probabil, una dintre cele mai provocatoare 
perioade din istoria umanităţii. Prin acţiunile şi 
interacţiunile noastre, vedem cum mediul - care 
ne susţine însăşi viaţa - este distrus sub ochii 
noştri. În acelaşi timp, trăim într-una dintre cele 
mai interesante şi vibrante perioade pe care ni 
le putem imagina; prin colaborare, cooperare, 
inovare, creativitate şi hotărâre, putem găsi 
impreună universul de soluţii de care avem 
nevoie pentru a face pace cu natura - şi poate 
chiar pace cu noi înşine.” 

Sursa: Comunicat de presă 

Batumi 2016 • Delegaţii la  sesiunea
“Economia verde în regiunea pan-europeană”
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Conform tradiţiei, în 
perioada 29 mai - 11 

iunie 2016, a avut loc 
la Geneva, la Palatul 

Naţiunilor Unite, sesiunea 
anuală a Organizaţiei 

Internaţionale a Muncii 
(OIM). La reuniune au 

participat peste 3.500 de 
delegaţi din 192 de ţări, 

reprezentând guvernele, 
patronatele şi

sindicatele.
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Din partea României, a fost prezentă o echipă tripartită: 
guvern - patronate - sindicate. Patronatele au fost 
reprezentate de 5 delegaţi de la Confederaţiile UGIR, 
CNIPMMR, Concordia, PNR şi CONPIROM.

Potrivit statutului OIM, fiecare grup din ţările participante 
îşi stabileşte titularul şi supleantul, restul delegaţiei fiind 
consilieri tehnici. În cazul nostru, pentru patronate, titular 
a fost dl. prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu (CNIPMMR), iar 
supleant, dl. Florian Costache (PNR).

Deschiderea oficială a avut loc în data de 30.05.2016, 
când au fost alese organismele conducătoare ale sesiunii, 
preşedintele fiind o reprezentantă a Republicii Sud Africane.

Tot cu acest prilej, s-au prezentat rapoartele directorului 
general al biroului internaţional al muncii şi al preşedintelui 
Consiliului de Administraţie OIM. Rapoartele s-au referit la 
problemele majore de care s-a ocupat organizaţia în perioada 
de un an în domeniile instituţional, politici de dezvoltare, 
probleme juridice şi standarde internaţionale, programe şi 
probleme administrative şi financiare, relaţii la nivel înalt ale 
organizaţiei.

Dintre problemele menţionate în cele două rapoarte, 
credem că unele prezintă interes şi pentru ţara noastră:

• Acţiunile legate de implementarea rezoluţiei privind IMM-
urile, munca decentă şi crearea de locuri de muncă

• Pregătirea evaluării impactului declaraţiei OIM privind 
dreptatea socială şi globalizarea onestă

• Agenda 2030 pentru o dezvoltare sustenabilă
• Ocuparea resurselor umane şi protecţiei sociale
• Dezvoltarea dialogului social
• Cooperarea în dezvoltarea economică
• Relaţia între companiile multinaţionale cu cele naţionale
• Standarde de muncă internaţionale şi drepturile umane
• Realizările din aplicarea strategiei legate de cunoştinţe în 

2014 – 2015 şi paşii următori
• Dimensiunea socială a globalizării
S-au stabilit patru comisii şi comitete de lucru pentru 

următoarele probleme:
• pentru munca decentă în lanţurile de aprovizionare 

(comerciale) globale

• privind aplicarea normelor şi standardelor OIM.
• pentru ocuparea resurselor umane şi munca decentă în 

sensul păcii, al securităţii şi rezistenţă la catastrofe
• privind “Declaraţia referitoare la dreptatea socială”
Programul de lucru al fiecărei zile începea la orele 9 - 10, cu 

reuniunea informativă cu toţi membrii delegaţiilor patronale 
la OIM, apoi reuniuni separate pe fiecare din cele patru 
comitete de lucru, unde se stabileau punctele de vedere 
pentru discuţiile tripartite din comisiile integratoare.

În aceeaşi zi, erau două şedinţe ale comisiilor integratoare 
pe cele patru teme, unde se prezentau şi armonizau punctele 
de vedere ale celor trei părţi: guvern, patronate şi sindicate.

Această modalitate de lucru era şi la delegaţiile guvernelor 
şi sindicatelor.

În ceea ce mă priveşte, am participat la toate reuniunile 
comitetului de lucru şi a comisiei integratoare privind munca 
decentă în lanţurile de aprivizionare mondială. În funcţie 
de timp şi de program, am participat, parţial, şi la celelalte 
comisii.

În paralel, începând cu 01.06.2016, au început şi lucrările 
plenului conferinţei, unde reprezentanţii statelor (de la 
guvern, patronate, sindicate) îşi pezentau, în maximum 5 
minute fiecare, punctele de vedere privind activitatea OIM şi 
situaţia din ţările lor.

Din partea României, au prezentat punctele de vedere: 
ministrul MMFPSPV, dl. Dragoş Pâslaru, dl. prof. univ. dr. 
Ovidiu Nicolescu, din partea patronatelor, şi dl. Sorin Stan, 
din partea sindicatelor. Alocuţiunile au fost apreciate de cei 
prezenţi.

Invitaţii speciali la Conferinţa OIM au fost dl. R. Sneider, 
preşedintele Confederaţiei Elveţiene, şi dl. Jean Claude Junker, 
preşedintele Comisiei Europene.

Ca şi o observaţie personală, participarea delegaţiei 
României trebuie să fie mai bine pregătită cu reuniuni 
anticipate, unde să se armonizeze unele puncte de vedere, 
legate de problematica pusă în discuţie.

Ioan Sbera,
Consilier BP al CONPIROM

A 105-a sesiune
a Conferinţei Internaţionale
a Muncii de la Geneva
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Piaţa lemnului
Resursă, evoluţie,

preţuri
Oficiul Naţional al Pădurilor (ONF) a 

organizat o licitaţie de vânzare importantă la 
data de 13 aprilie, în localitatea Champagnole 

(masivul Jura), pentru cantitatea de 110.000 
mc, din care două treimi lemn de brad şi o 

treime lemn din molid. În cazul lemnului 
gros, 50 de cumpărători potenţiali au efectuat 

deja deplasarea în scopul unei tranzacţii; 
în pofida tendinţei pozitive, preţurile se află 

totuşi într-o continuă scădere. 

Regiunea Lacurilor din munţii Jura

2016
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Cu şase luni în urmă, preţul 
mediu pentru lemnul de brad 
şi molid a ajuns la valoarea 

maximă de 62 euro/mc pe picior şi 
pe loturi. Cu ocaziei evenimentului 
din luna aprilie, preţul a fost stabilit 
la 56,70 euro/mc, adică o scădere 
efectivă de 5-6 euro/mc.

Calculele actuale confirmă analiza 
producătorilor de cherestea (a se 
vedea tabelul aferent), în timp ce 
preţul lemnului brut în volum unitar 
de 1mc brad pe picior cedează 12 
procente începând cu luna octombrie 
a anului 2015; scăderea este de 10% 
la lemnul în volum unitar de 2 mc şi 
de 8,4% pentru cel de 3 mc. Pentru 
un singur an, prăbuşirea cursului 
atinge 13% la volumul unitar de 2 mc. 
Simultan, cantităţile de lemn nevândut 
sunt în creştere, de la 2% în toamna 
lui 2014 la 13% în octombrie 2015 şi 
23% în aprilie 2016.

Celelalte regiuni din Franţa, în 
afara provinciei Jura, se confruntă cu 
o situaţie economică asemănătoare 
în sectorul forestier. Astfel, o fabrică 
de cherestea care funcţiona până la 
mijlocul lunii martie timp de 40 ore 
pe săptămână a trecut la 35 ore pe 
săptămână. Întreaga politică forestieră 
franceză, dar şi cea europeană, 
urmează o strategie de orientare, 
în funcţie de procesul de cădere 
dramatică a preţurilor pentru anul în 
curs.

Pentru semestrul al doilea, 
producătorii de cherestea speră ca 
cele mai recente cifre din domeniul 
construcţiilor să se convertească 
într-o ameliorare a numărului 
general de comenzi. Conform 
raportului Comisariatului general 
pentru dezvoltare durabilă, numărul 
autorizaţiilor de construcţie a 
progresat cu 5,2% în primul trimestru 
al anului 2016 şi cu 7,7% pe an.

Cursul preţului lemnului de stejar 
nu a încetat să scadă din anul 2013 

şi până în prezent, ajungând să se 
reîntâlnească cu nivelurile istorice din 
2007.

După adjudecarea lemnului la 
drum auto, diminuarea preţurilor este 
de 8,5%  în scădere anuală, preţul 
mediu trecând de la 159 euro/mc la 
146 euro/mc. Sezonul de iarnă a fost 
destul de blând, ceea ce a condus la 
o aprovizionare suficientă cu stocuri 
de lemn şi la o lipsă pregnantă a 
motivaţiei de a achiziţiona lemn de 
stejar tot mai scump.

În situaţia lemnului de stejar, la 
fel ca în Elveţia, preţurile scad în 
continuare: lemnul brut vândut la 
drum înregistra 56 euro/mc în aprilie 
2015, iar acum atinge doar 47 euro/
mc, adică o scădere de 16%. O piaţă 
de nişă continuă să subziste în Franţa 
şi în ţările vecine pentru produsele 
de calitate destinate fabricării 
scărilor. Cu toate acestea, grosul 
volumului sortimentelor de bază este 
expediat către statele din Uniunea 
Maghrebului, Orientul Mijlociu şi Asia.

În cazul frasinului, finalul sezonului 
nu mai este la fel de catastrofal, 
aşa cum a fost estimat anterior. 
Diminuarea activităţilor legate de 
cererea de pe piaţa chineză a afectat 
major lemnul de calitate C şi D (o 
scădere de cel puţin 20% a preţurilor 
pe an şi cu 30% mai mult lemn 
nevândut). Piaţa europeană rămâne 
la fel de exigentă şi solicită tot mai 
mult lemn de calitate A, B şi B/C. O 
adevărată gură de oxigen pentru 
proprietarii forestieri.

În final, trebuie remarcată 
extraordinara evoluţie a lemnului 
de salcâm care depăşeşte periodic 
bariera de 100 euro/mc lemn la drum 
auto. Un lot similar poate atinge şi 
124%/mc în luna martie, în regiunea 
muntoasă franceză Jura.

Sursa : La Forêt, Nr.5/2016,
Prelucrare Lavinia Marcu

Rezumat
Nivelul exploatărilor 
forestiere din Franţa şi 
cerinţele utilizatorilor 
se află într-un dezacord 
destul de intens, întrucât 
cele două branşe nu pot 
încheia un acord reciproc 
avantajos pe tema 
cantităţilor şi preţurilor 
la resursa primară de 
lemn.

Wood Market in 
2016 - resource, 
evolution, prices
Synopsis
The extent of the forest 
exploitations in France 
and the user’s demands 
have reached a highly 
intense disagreement 
point, as both branches 
will not not reach a 
mutual agreement 
on the subject of the 
quantities and prices for 
the primary resource of 
wood.

Source: La Forêt, 
No.5/2016
Adapted
by Lavinia Marcu
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În acest sens, merită menţionat 
programul SteepSlope Initiative, iniţiat 
de către Institutul de Cercetări Forestiere 
din Canada, FPInnovations, în provincia 
vestică British Columbia, lansat pe o 
perioadă de cinci ani. Acest plan de 
cercetare şi dezvoltare identifică cele mai 
bune practici şi tehnologii de recoltare 

care să furnizeze industriei forestiere 
cele mai economice şi sigure soluţii 
de accesare a lemnului  din zonele 
cu relief accidentat. Iniţiativa în cauză 
include membri ai sectorului silvic 
canadian, producători de echipamente, 
distribuitori, furnizori de cherestea 
şi reprezentanţi ministeriali. Două 

Modernizarea procesului
de exploatare a lemnului

Rezumat
Se pune în discuţie şi se identifică 

cele mai bune practici şi tehnologii de 
recoltare care să furnizeze industriei 

forestiere cele mai economice şi sigure 
soluţii de accesare a lemnului din zonele 

greu accesibile. Iniţiativa în cauză 
include membri ai sectorului silvic 

canadian, producători de echipamente, 
distribuitori, furnizori de cherestea şi 

reprezentanţi ministeriali. 

The modernisation
of the wood exploitation 

process in Canada
Synopsis

One debates upon the most adequate 
practices and wood collecting 

technologies which can deliver the 
most sustainable and safe solutions 

of gathering  wood found in hard-to-
reach areas. This initiative includes 

members belonging to the Canadian 
forestry sector, equipment producers, 

distributors, timber suppliers and 
ministerial representatives.

Source: BCForest Professional, March-April 
2016

Adapted by Lavinia Marcu

Recoltarea lemnului de pe terenurile cu pante abrupte 
şi zonele de povârniş prezintă numeroase riscuri şi 
provocări legate de siguranţă, costuri, investiţii în 
echipamente specializate, precum şi disponibilitatea 
unui personal calificat. Totodată, trebuie luat în calcul 
impactul asupra mediului, conceperea unui sistem 
adecvat de legi în domeniu, un program de cercetare 
dezvoltat în privinţa celor mai noi tehnologii şi 
inovaţii. Construirea de drumuri forestiere în aceste 
arii dificile comportă eforturi amănunţite de aplicare a 
unor soluţii eficiente. 

Canada:
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Modernizarea procesului
de exploatare a lemnului

comitete, un consiliu forestier şi un 
grup de producători din domeniu au 
fost create la începutul acestui an cu 
scopul de a facilita transferul de date 
şi direcţionarea noii iniţiative pe plan 
regional.

O importantă componentă a 
iniţiativei-program SteepSlope este 
identificarea şi adaptarea noilor 
tehnologii din sectorul forestier la 
condiţiile naturale impuse de teritoriul 
Canadei. Spre exemplu, sisteme pe 
trolii, în care echipamentele de la sol 
sunt ancorate cu ajutorul unor cabluri 
speciale, pentru a le conferi mai multă 
stabilitate şi productivitate. De un interes 
special sunt şi echipamentele moderne 
de recoltare elaborate în Noua Zeelandă, 
care reduc semnificativ numărul de 
accidente în rândul muncitorilor 
forestieri. De aceea, a fost încheiat 
un memorandum de înţelegere între 
Institutul FPInnovations şi New Zealand’s 
Future Forest Research (FFR), organismul 
de conducere în cercetarea procesului 
de recoltare a lemnului din Noua 

Zeelandă, activându-se astfel un schimb 
de informaţii benefic ambelor state.

Un obiectiv-ţintă al acestei Iniţiative 
este furnizarea de soluţii practice şi 
sustenabile în cursul operaţiunilor de 
recoltare a lemnului din zonele abrupte, 
de povârniş şi asigurarea unor condiţii 
de siguranţă optime tuturor lucrătorilor 
angajaţi în proces.

În timpul celor cinci ani de 
implementare a programului mai 
sus-menţionat vor fi lansate centre de 
informare permanentă a membrilor 
implicaţi şi a clienţilor interesaţi de 
achiziţionarea noilor maşini de recoltare. 
În această perioadă, vor fi organizate 
ateliere de lucru, manuale de practică 
şi demonstraţii pentru introducerea 
acestor tehnologii specializate.

O foaie de parcurs este deja în 
lucru, alături de formarea unor grupuri 
informative care să completeze 
periodic nivelul de stabilitate statică a 
echipamentelor în plan înclinat, un tur al 
operaţiunilor de recoltare a lemnului pe 
continentul european, două ateliere de 

lucru şi o serie de teste exploratorii pe 
teren în zonele de pantă.

Între 2016 şi 2017, noua iniţiativă are 
în vedere construirea unui număr de 
drumuri forestiere în vederea lucrărilor 
de recoltare a lemnului destinat  
cherestelei din zonele abrupte, noi 
echipamente asistate de trolii, un sistem 
mai bun de supraveghere, tehnici mai 
eficiente de construire a noilor drumuri 
forestiere şi metode de comunicare 
rapidă în sectorul cercetării  suprafetelor 
în pantă. Monitorizarea impactului 
asupra mediului în timpul recoltărilor 
de pe teren abrupt rămâne o constantă 
a iniţiativei Steep Slope, în timp ce 
Institutul de Cercetare FPInnovations 
va juca un rol cheie în dezvoltarea celor 
mai bune practici din sector, alături de 
sprijinirea dezvoltării noilor standarde 
pentru mecanizarea procesului de 
recoltare în  conditii grele de teren.

Sursa: BCForest Professional,
Martie-Aprilie 2016

Adaptare de Lavinia Marcu
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Exploatarea lemnului,
tratament şi traumă
asupra pădurii

Rezumat
Societatea umană nu poate influenţa puternic condiţiile climatice 
sau gradul declinului pădurilor, dar poate, de exemplu, să reducă 

industria poluantă şi să practice o silvicultură ecologică, pentru 
a creşte rezistenţa la adversităţi. Articolul tratează o serie de 
fundamente adresate activităţii de exploatare a lemnului în 
scopul diminuării componentei sale agresive asupra pădurii.

Wood exploitation, treatment and trauma 
against forest

Synopsis
Human society cannot strongly influence the climate conditions 

or the declining level of forests, but it may take the following 
actions such as the reduction of the industrial pollution and 

practicing an ecological type of silviculture in order to acquire 
resistance to adversities. The article treats about a series of 

principles related to the wood exploitation activity in order to 
diminish its aggressive behaviour toward forest.

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

Pădurea
este afectată

atunci când gradul
de agresivitate

depăşeşte
capacitatea

de suport
a ecosistemelor

sale forestiere.
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Restructurarea şi retehnologizarea 
industriilor şi transporturilor 
a avut, în ultima perioadă, ca 

obiectiv, şi ecologizarea lor, care, 
dublată de aplicarea de sancţiuni 
severe agenţilor economici poluanţi, 
în baza unor legi naţionale şi convenţii 
internaţionale, au constituit, în principiu, 
măsuri pentru evitarea declinului 
pădurilor.

O altă direcţie prin care se acţionează 
este că prin lucrările de îngrijire şi 
conducere să se creeze structuri optime 
ale arboretului pentru producţia 
de lemn şi/sau pentru exercitarea 
funcţiilor de protecţie. În acest sens, 
trebuie menţionat, spre exemplu, în 
cazul stejarilor, rolul foarte important 
al plafonului inferior al arboretului, 

care asigură umbrirea solului, şi a 
trunchiurilor arborilor din plafonul 
superior, având un deosebit rol cultural 
(de eliminare a ierburilor şi de prevenire 
a formării de lăstari lacomi, ca şi a pârlirii 
scoarţei). În acoperirea şi protecţia 
solului, are importanţă, de asemenea, şi 
subarboretul, format din arbuşti.

De aceea, lucrările de îngrijire şi 
conducere au în vedere şi promovarea 
subetajului şi subarboretului, prin 
asigurarea unui minim de lumină 
necesar pentru existenţa lor.

Din punct de vedere tehnic, pentru 
executarea acestor lucrări, în special a 
celor de exploatare a lemnului, există 
tehnologii de intervenţie diferenţiate 
în raport cu specia, structura, vârsta şi 
vigoarea arboretului, nevătămătoare 

pentru arborii rămaşi, pentru alte 
populaţii din biocenoză şi pentru 
staţiune, şi o bază materială adecvată, 
adica o reţea de acces în arborete, 
maşini şi unelte performante, precum 
şi personal de execuţie şi îndrumare 
calificat.

În ceea ce priveşte componenta 
economică, pe prim plan trebuie să 
stea rentabilitatea globală a lucrărilor, 
exprimată în primul rând prin calitatea 
şi cantitatea lemnului de lucru obţinut 
la sfârşitul ciclului de existenţă a 
arboretului, în al doilea rând prin 
serviciile ecoprotective asigurate de 
pădurea respectivă. Executarea acestor 
lucrări nu trebuie condiţionată de 
o eficienţă economică singulară şi 

Exploatarea lemnului,
tratament şi traumă
asupra pădurii
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imediată, pentru că ele reprezintă o 
investiţie pe termen lung, care trebuie 
făcută pentru un rezultat final scontat 
şi nu pentru a se realiza cu orice preţ 
venituri din produsele recoltate.

Pe de altă parte, nu trebuie uitată 
funcţia biologică / ecologică, în înţelesul 
căreia pădurea constituie izvor de 
biodiversitate (permite perpetuarea 
speciilor şi conservarea genofondului). 
Numeroase specii de plante şi animale 
au dispărut datorită defrişării pădurilor 
sau datorită incendiilor. Pădurile oferă 
adăpost şi sursă de hrană. Permit 
păstrarea unor medii naturale, aici 
formându-se cele mai numeroase şi mai 
complexe lanţuri trofice (exemplu: fructe 
şi seminţe - şoareci - vulpe şi şoim; 
frunziş - păduchi de pom - buburuze - 
piţigoi).

Considerăm că există o bogată 
informatie ştiinţifică şi tehnică în 
legătură cu tehnica şi tehnologia 
lucrărilor silvotehnice şi, respectiv, cu 
adoptarea şi aplicarea diferenţiată şi 
judicioasă a tăierilor. Experienţa practică 
a dovedit de prea multe ori cât de 
grave pot fi uneori rezultatele aplicării 
necorespunzătoare a soluţiilor tehnice şi 
tehnologice. 

Începând cu recoltarea lemnului, 
aceasta se realizează generalizat 
prin procedee semi-mecanizate, prin 
utilizarea ca mijloc de recoltare a 
ferăstraielor mecanice de diferite tipuri 
constructive. În raport cu caracteristicile 
dimensionale ale arborilor de doborât, 
se înregistrează prejudicii ce vizează 
următoarele aspecte: 

• rupturi în coroanele arborilor rămaşi 
pe picior, cauzate de arborii aflaţi în 
cădere sau aninaţi (prin dezaninarea 
acestora);

• zdrelirea, cojirea şi uneori ruperea 
arborilor rămaşi pe picior, cauzate de 
arborii aflaţi în cădere;

• zdrelirea sau cojirea arborilor de 
viitor, cauzată de rostogolirea pieselor 
secţionate la cioată, prejudiciu care 
apare mai ales în cazul pantelor mari, în 
arborete parcurse cu rărituri, unde este 
necesară o secţionare în piese corelate 
cu mijloacele de adunat.

În general, din cercetările efectuate 
în practica recoltării, s-a constatat că 
vătămările aduse arborilor rămaşi sunt 
uneori deosebit de severe, putând 
duce la scăderea valorii arboretelor şi la 
compromiterea acţiunii de ameliorare a 
acestora prin lucrările de îngrijire. Prin 
aplicarea unor tehnologii adecvate de 
exploatare şi prin executarea de către 
firme specializate a răriturilor, multe 
din vătămări pot fi evitate. Adeseori, 

vătămările se produc şi din cauze 
subiective, cum ar fi neaplicarea unor 
măsuri organizatorice bine cunoscute, 
nerespectarea instrucţiunilor de 
exploatare existente, lipsa de instruire 
şi de control a muncitorilor care 
efectuează aceste lucrări, neglijenţe la 
executarea lucrărilor în teren, vătămări 
inevitabile. Cunoaşterea frecvenţei, 
intensităţii şi gradului de vătămare 
prezintă o importanţă deosebită nu 
numai pentru evaluarea vătămărilor şi a 
daunelor produse, ci şi pentru stabilirea 
şi aplicarea celor mai indicate metode 
şi tehnologii de exploatare care să ducă 
la reducerea gradului de vătămare a 
arboretelor parcurse cu taieri şi nu 
numai.

Calculul unei suprafete de pădure 
după aşa-numita formulă a lui Blume 
(din Mantel, 1982),

Ha = [( Au – c) x f + c)] B, unde:
Ha = valoarea arboretului la ha
Au = valoarea la exploatabilitate
la ha a arboretului cu densitate plină
c = costurile cu împădurirea la ha
f = factor de valoare la o anumită
vârstă, preluat din tabele
B = densitatea reală a arboretului

oferă inclusiv cuantificarea stării 
pădurii, condiţionată de mulţi alţi 
factori, unde pot fi cuprinşi şi cei 
post-exploatare, şi care fie se includ 
în factorul B sau f, fie îi adiţionează pe 
aceştia.

Într-o economie de piaţă, preţul se 
formează ca rezultat al cererii şi ofertei. 
Calculele de stabilire a valorii au, însă, la 
bază tratativele de preţ.

Pentru a putea realiza aceasta, este 
necesară o bază obiectivă de stabilire 
prin calcul a valorii pădurii. Această bază 
trebuie să ţină cont de faptul că pădurea 
este parte componentă a terenului. 
Astfel, din punct de vedere legal, 
arborii sunt consideraţi ca elemente 
“imobile” ale terenului. O licitaţie de 
masă lemnoasă “pe picior”, aşa cum 
deseori are loc în România sau în Franţa, 
în Germania nu este posibilă. Arboretul 
se poate vinde în Germania de către 
proprietar doar sub formă “exploatată”, 
de “lemn de lucru la drum auto”, sau cu 
teren cu tot, ca trup de pădure compus 
din parcela topografică, plus arboretul 
aferent.

Valoarea include, aşadar, o valoare 
dedusă pentru solul/staţiunea parcelei 
topografice, precum şi o valoare a 
arboretului aferent, fiind compusă din 
aceste două valori parţiale. În acest 
concept de calcul, rolul şi starea de 
sănătate a pădurii capătă  importanţă 

locală într-o mare interconectare cu 
interesele regionale şi chiar naţionale. 

Dacă se evidenţiază diminuarea 
funcţiei antipoluantă / sanitară  (în 
cadrul procesului de fotosinteză, 1 ha de 
pădure absoarbe, anual, circa 16 tone 
CO2 şi produce 30 tone O2. Arborii reţin 
şi praf, alte gaze poluante (oxizi de sulf, 
oxizi de azot, compuşi ai plumbului) 
provenite de la industrie sau de la 
transporturi. Doar incendiile afectează, 
în fiecare an, circa 12-13 mil. ha pădure, 
în atmosferă ajungând astfel cantităţi 
impresionante de CO, CO2 şi gudron) 
valoarea pădurii, logic, ar trebui să scadă 
după o funcţie matematică nu foarte 
complicată.

Pentru a reduce poluarea atmosferică 
produsă de motoarele tractoarelor 
agricole sau forestiere, Uniunea 
Europeană (UE) stabileşte standarde de 
emisii admisibile aplicabile motoarelor 
respective.

Directiva 2000/25/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 22 mai 
2000 stabileşte măsurile care trebuie 
luate împotriva emisiei de poluanţi 
gazoşi şi de pulberi provenind de la 
motoarele pentru tractoare agricole şi 
forestiere şi de modificare a Directivei 
74/150/CEE a Consiliului.

 Efectele compactării solului, unul 
din cele mai răspândite prejudicii, sunt 
vizibile pentru ochiul expertului, dar 
şi pentru proprietarul de pădure. În 
principal, sunt două efecte negative, 
dintre care, în primul rând este 
fenomenul prin care apa din ploi sau 
alte surse nu se poate infiltra acolo unde 
rădăcina plantei ar trebui să ajungă, 
aşa că stă undeva într-o suprafaţă, 
superficială. Pe de altă parte, există 
foarte multă apă care se află sub stratul 
de compactare al pământului, apă ce nu 
poate fi utilizată de plantă.

Nu lipsite de importanţă sunt 
zgomotele şi vibraţiile din perioada de 
exploatare.

Omul, ca si plantele şi animalele, 
traieşte în lumea sunetelor şi 
zgomotului. Sunetul se defineşte prin 
vibraţiile mecanice ale mediului în care 
se transmit, zgomotul reprezentând 
sunetul puternic, necoordonat. 

Unitatea de măsură a intensităţii 
sunetelor este decibelul (db). Este 
o unitate de măsură relativă, având 
ca bază logaritmul raportului între 
intesitatea zgomotului dat şi intensitatea 
de referinţă, stabilită convenţional ca 
fiind presiunea vibraţiilor sonore de 
0,0002 dine/cm şi care a fost considerată 
ca limita de jos a sunetelor audibile 
de către om. Ţinând seama de scara 
logaritmică, înseamnă că sunetele cu 



ACTUALITATE / IN THE NEWS

Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 31

Ferăstraie mecanice

Tractoare

Funiculare

Atelaje

Încărcătoare

Mijloace de transport

** Aceste gaze sunt la fel de nocive ca şi azbestul, arsenicul si iperita (gaz iritant şi toxic,
folosit ca armă chimică în primul război mondial), afirmă experţi OMS

Tractoare, cojitoare ş.a.

• Zgomote şi vibraţii
• Vibraţii echivalent (mâner faţă / spate)
• -3,6 / 3,5 m/s2
• Emisii zgomot 112 dB (A)

• Tasarea solului
• Distrugeri de seminţiş
• Rănirea arborilor în picioare

• Deschidere de culoare

• Antrenarea solului

• Construirea reţelei de drumuri

• Zgomot, noxe

• Reziduuri uleioase
• Prejudicii la doborâre

Utilaj /
echipament

Principalele influenţe negative asupra mediului pădurii
create de utilajele de exploatare a lemnului

Prejudiciu / efect negativ
principal

Prejudiciu / efect negativ
secundar

• Noxe**, zgomot
• Poluanţi chimici:
monoxid de carbon (CO),
hidrocarburi nearse (HC), oxid de
azot (NOx) şi pulberi poluante

• Antrenarea solului
• Distrugeri de seminţiş
• Aferctare arbori - ancoră

• Deschidere de culoare • Păşunat
• Iniţiere făgaşe
• Distrugeri de seminţiş

• Zgomote, noxe**
• Limitat, afectează cursuri de apă

• Zgomot, noxe**
• Poluarea aerului
• Poluare fonică şi vibraţii
• Poluarea solului şi a apei, prin
deversare de produse petroliere
• Ocuparea unor suprafeţe de teren
pentru locuri de întoarcere, parcări
• Schimbarea peisajului
• Generarea de deşeuri solide
anvelope uzate, acumulatori etc.)
• Gaze de eşapament care conţin NOx,
CO, CO2, SO2, compuşi organici volatili,
particule încărcate cu metale grele
(plumb, cadmiu, cupru, crom, nichel,
seleniu, zinc), poluanţi împreună cu
pulberile antrenate

• Pulberi, deşeuri

intensitatea de 10, 20, 30 db reprezinta 
depăşirea de 10, 100, 1000 ori a pragului 
inferior al intensităţii. 

Omul percepe sunete cu o frecvenţă 
cuprinsă între 16 şi 20.000 de vibraţii 
pe secundă şi cu o intensitate cuprinsă 
între 0 şi 120 db (de 10.000.000.000.000 
ori peste pragul minim). Zgomotul 
produs de o convorbire se situeaza între 
limitele de 30 şi 60 db. Nivelul de 20-30 
decibeli este inofensiv. Sursele artificiale 
de sunete pot fi surse generatoare de 
zgomot în mediul ambient: sunetul 
motoarelor, soneriile, calxoanele, 
zgomotul produs de traficul auto 
sau aerian. Măsurătorile efectuate în 

parchetele de exploatare arată că nivelul 
zgomotului în orele de vârf depăşeşte cu 
mult standardele şi normele sanitare.

În afară de noxele motoarelor cu 
ardere internă, se studiază atent acţiunea 
zgomotului asupra organismelor 
terestre. Cercetarile au arătat că nivelul 
foarte mare acţionează negativ, dar 
şi liniştea apăsătoare produce reacţii 
patologice.

Fiecare entitate biologică, inclusiv 
flora şi fauna forestieră, interperetează 
zgomotul în mod diferit. Foarte multe 
implicaţii depind de factorii externi 
asociaţi. Pădurea ocroteşte multă viaţă şi 
nu trebuie tratată ca o fermă industrială.

Până în prezent, 80% din pădurile 
lumii au fost degradate sau distruse. 
Trebuie să protejăm ceea ce a rămas 
din aceste ecosisteme extraordinare, 
mai ales aceste ultime refugii ale 
biodiversităţii în care natura continuă 
să existe în forma ei cea mai pură. 
Exploatarea lemnului, prin însăşi 
particularitatea sa tehnologica 
(intervenţie relativ dură în viaţa şi 
starea pădurii), trebuie condusă şi să 
decurgă cu traume minime, printre 
altele, profesionistul care o execută să 
aibă respect şi dragoste pentru viitorul 
pădurii.

Petru Boghean,
Consilier ASFOR
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Inventarul 
forestier naţional

Rezumat
Inventarul forestier 
naţional (IFN) este 

principalul instrument 
de evaluare a resurselor 
forestiere dintr-o ţară. El 
are ca sarcină principală 

realizarea la nivel 
naţional a activităţilor 

de colectare, gestionare 
şi analiză a informaţiilor 

privind resursele 
forestiere, de a publica 

rezultatele analizelor 
respective şi de a întocmi 

studii / scenarii privind 
dezvoltarea sectorului 

forestier care să fie 
utilizate, cu precădere, 

în procesele de elaborare 
a politicii forestiere 

şi de cooperare inter-
sectorială.

The National 
Forest Inventory 
(NFI) – 1st Cycle, 

2008-2012
Published on 

08.06.2016

Synopsis
The national forest 

inventory (IFN) 
represents the main 

instrument to evaluate 
the forest resources 

belonging to a country. 
Its principal goal 
targets collecting 

activities, management 
and information 

evaluation regarding 
forest resources and 

the publication of the 
results of the above-

mentioned anlayses. In 
addition, it has to draw 

up studies/scenarios 
related to the forestry 

sector development 
used mainly during the 

elaboration process 
of a forestry policy 

and for inter-sectorial 
cooperation.

Ministerul mediului, apelor şi pădurilor, prin Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” (INCDS), a finalizat 
centralizarea şi interpretarea datelor rezultate din primul ciclu al 
inventarului forestier naţional (IFN). Astfel, România beneficiază de o 
radiografie a resurselor forestiere de care dispune, realizată, în premieră, 
cu o metodologie modernă, similară celor folosite, în prezent, în ţările 
europene, cu adaptările corespunzătoare caracteristicilor vegetaţiei 
forestiere şi condiţiilor de relief din România.

Dat publicităţii la 08.06.2016

Ciclul I, 2008-2012
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Conform datelor IFN, România 
beneficiază de o suprafaţă totală de 
7.046.056 ha de pădure. Pe regiuni, 
cea mai mare suprafaţă de pădure se 
regăseşte în Transilvania, unde 37% 
din suprafaţa totală a terenurilor este 
acoperită de vegetaţie forestieră. 
Urmează Moldova, cu 31% şi Ţara 
Românească, cu 20%. În funcţie de 
zonele de relief, din totalul suprafeţei 
zonei montane din România, 65% este 
acoperită cu pădure. În zona de deal, 
din totalul suprafeţelor, zona de pădure 
reprezintă 27%, iar la câmpie, pădurile 
ocupă 5% din suprafeţe.

În ceea ce priveşte speciile de arbori 
care se găsesc în pădurile României, 
fagul este principala specie forestieră din 
ţara noastră. El ocupă 31% din suprafaţa 
terenurilor acoperite cu pădure. Este 
urmat de răşinoase (molid, brad, pini 
etc.) cu o pondere de 26%, de diverse 
specii de foioase tari (carpen, salcâm, 
frasin, paltin etc.) cu 20% pondere şi de 

cvercinee sau stejari (gorun, cer, gârniţă, 
stejar pedunculat etc.) cu o pondere de 
16% în suprafaţa pădurii. Pe ultimul loc 
se află grupa diverselor specii de foioase 
moi (tei, plop, salcie etc.), care ocupă 7% 
din suprafaţa pădurii.

Distribuţia pe clase de vârstă a pădurii 
arată că cea mai mare suprafaţă a 
pădurii (21%) se găseşte în clasa a II-a 
de vârstă (21-40 ani), urmată de clasele 
de vârstă a IV-a (61-80 ani) şi a III-a 
(41-60 ani), cu 19%, respectiv 18%, din 
suprafaţa pădurii. Însumată, suprafaţa 
pădurii din cele trei clase de vârstă 
reprezintă peste 58% din suprafaţa 
totală a pădurii.

IFN este conceput ca un inventar 
forestier continuu, cu o periodicitate a 
ciclului de inventariere de cinci ani.

Informaţiile IFN vor fi utilizate la 
elaborarea politicii forestiere naţionale, 
care va fi exprimată în strategii, legislaţie 

şi programe forestiere naţionale pentru 
gestionarea durabilă a pădurilor. Ele vor 
fi utilizate, de asemenea, în procesele 
decizionale cu privire la dezvoltarea 
industriei forestiere şi colaborarea 
intersectorială, la furnizarea de informaţii 
despre resursele forestiere către 
organismele naţionale şi internaţionale, 
pentru a oferi informaţii privind stocarea 
carbonului şi diversitatea biologică a 
ecosistemelor forestiere etc.

IFN este principalul furnizor de date 
pentru raportarea indicatorilor de 
gestionare durabilă a pădurilor, conform 
angajamentelor asumate de ţara 
noastră în cadrul Conferinţei ministeriale 
pentru protecţia pădurilor în Europa 
(MCPFE). El furnizează, de asemenea, 
date indispensabile raportărilor pentru 
Convenţia - cadru a Naţiunilor Unite 
privind schimbarea climei / Protocolul 
de la Kyoto (UNFCCC/KP) şi pentru 
Convenţia privind diversitatea biologica 
(CBD).
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Viziunea de dezvoltare a fabricii de 
cherestea “Silvania Internaţional” din Lunca 
Ilvei (parte a grupului de firme MIS Grup 

Anieş), aceea de a pune în practică un plan 
ambiţios ce ţine de construcţia de case 
din lemn, într-un domeniu aflat “pe val” în 

Bu
sin

es
s F

oc
us Silvania Internaţional

pas spre o premieră în România:
case din lemn pe sistem XLAM

Rezumat
Dezvoltarea fabricii 

de cherestea “Silvania 
Internaţional”, din Lunca 
Ilvei, parte a grupului de 

firme MIS Grup Anieş, 
pune în practică un 

plan ambiţios ce ţine 
de construcţia de case 
din lemn, aceea de a 

folosi soluţia specifică 
sistemului XLAM.

“Silvania 
Internaţional”, 

one step toward 
a premiere 

in Romania: 
wooden houses 

built in XLAM 
construction 

system
Synopsis

Developing the timber 
factory “Silvania 

International” from 
Lunca Ilvei (part of 

the MIS Anieş Group) 
has contributed to an 

ambitious plan that 
supports building 

wooden houses by means 
of using the specific 

solution of the XLAM 
construction system.

Source: Mis Grup

Grupul MIS cuprinde mai multe firme de familie, 
înfiinţate începând cu anul 1990, care desfăşoară 
activităţi de exploatare, debitare şi prelucrare primară, 
respectiv superioară, a lemnului în cele trei centre 
specializate din judeţul Bistriţa-Năsăud, precum şi în 
alte puncte de lucru din judeţe limitrofe.
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Europa, a fost dezvăluită în cadrul unui 
simpozion internaţional ţinut chiar pe 
plaiuri ilvene.

Alături de firma gazdă, şi-au făcut 
cunoscută istoria şi tradiţia alte trei firme 
de prestigiu de pe piaţa construcţiilor 
din lemn: Hasslacher (Austria), 
Rothoblaas (Italia) şi Wolf System 
(Germania). Încadrată unui program 
european de prezentare a lemnului în 
construcţii, conferinţa s-a bucurat de 
prezenţa studenţilor, a reprezentanţilor 
unor firme de arhitectură, dar şi a 
unor firme de profil din Transilvania şi 
Bucovina, a autorităţilor în domeniul 
certificării construcţiilor din lemn, a 
reprezentanţilor ISU din judeţele Bistriţa-
Năsăud, Cluj şi Suceava. După cum ne-a 
declarat omul de afaceri Emil Iugan, 
fondatorul şi managerul general al MIS 
Grup, această conferinţă de prezentare 
se încadrează într-un program european 
de prezentare a lemnului în construcţii 
prin care se urmăreşte familiarizarea cu 
noutăţile, dar şi armonizarea activităţilor 
şi a sistemelor de certificare europene cu 
cele româneşti.

“Dorim să permanentizăm, anual, 
această conferinţă, pentru a ţine pasul 
cu evoluţia tehnologică, cercetarea în 
ceea ce priveşte lemnul în construcţii, 
pentru o valorificare superioară a 

produselor pe o piaţă aflată în plină 
expansiune în lume. În ceea ce priveşte 
ţara noastră, pot să afirm că suntem 
destul de deficitari, cu dificultăţi în 
autorizarea construcţiilor din lemn, dar 
eu sper că vom găsi soluţii şi pentru a 
deveni şi mai competitivi”, a declarat 
Emil Iugan.

În cadrul întâlnirii, nu au lipsit 
prezentările practice ale sistemelor de 
îmbinare a diferitelor structuri din lemn 
pe sistem XLAM, grinzi stratificate şi 
sisteme de îmbinare pe plăcuţe multicui. 
În ceea ce priveşte sistemul XLAM, mai 
exact construcţia de case din lemn pe 
acest sistem revoluţionar, fabrica de 
cherestea de la Lunca Ilvei este prima 
din ţară care a făcut acest pas, unul pe 
care nici o altă companie românească 
nu l-a dezvoltat încă şi care aduce o 
serie de beneficii de natură economică, 
siguranţă şi confort sporit.

“Simt că vine şi în România curentul 
caselor din lemn, care prinde foarte tare 
în Europa. Lemnul e frumos oriunde îl 
pui. Din păcate, noi ascundem lemnul, 
în loc să acoperim betonul. Poate e de 
vină şi lipsa proiectanţilor pentru astfel 
de construcţii. În acest sens, ne-am şcolit 
o echipă de specialişti în Austria pentru 
dezvoltarea şi la noi a metodei de 
construcţie de panouri laminate în cruce, 

tip XLAM, panouri din două sau mai 
multe straturi de 3-4 centimetri grosime, 
lipite alternativ”, a dezvăluit Emil Iugan.

Cu temele bine făcute, specialiştii s-au 
întors acasă, la “Silvania Internaţional”, 
acolo unde a fost amenajată o imensă 
hală de producţie, hală care, de altfel, a 
găzduit şi conferinţa menţionată.

Specificaţie:
Noul sistem de construcţii pentru 

casele din lemn numit XLAM permite 
construirea de clădiri foarte rezistente la 
cutremur, în prezent pâna la înălţimi de 
7 etaje. 

Ca parte a cercetării internaţionale 
de colaborare intre INDE, Istituto per 
la Valorizzazione del Legno e delle 
Specie Arboree - arbori şi Institutul de 
cherestea - Firenze, Italia, un experiment 
de pe încercare la cutremur a unei clădiri 
pe structură de lemn cu 7 etaje a fost 
realizat în Italia. Dezvoltarea metodei 
de construcţie de panouri de 7cm la 20 
cm grosime laminat în cruce, tip Xlam, 
panouri din 2 sau mai multe stratrui 
de 3-4 cm grosime lipite alternativ. 
Structura test a fost din lemn XLAM, o 
clădire de 23,5 m înălţime, 7,5 m lăţime.

Sursa: Mis Grup
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După ce în 2012 a fost atins un record 
absolut, barilul de petrol fiind negociat atunci 
la 112 dolari americani, începând cu anul 
2014 cotaţia petrolului s-a diminuat tot mai 
mult, ajungând în doar câteva săptămâni 
sub valoarea de 40 USD. Preţurile se află în 
stagnare după acel moment de cotitură de pe 
piaţa petrolieră.

Această evoluţie descendentă poate 
fi imputată în mod special unui nivel al 
producţiei petroliere în exces ( jumătate de 
miliard de barili pe an) şi tendinţei ţărilor 
producătoare de a câştiga noi pieţe cu 
cantităţi importante de petrol brut (cum este 
cazul Arabiei Saudite)..

La toate acestea, se adaugă o încetinire a 
economiei statelor emergente, mai ales cea a 
Chinei, fapt ce a afectat cererea de petrol pe 
întreg globul.

În ultimii doi ani, cererea mondială de petrol 
brut nu a crescut practic în mod relevant. 
Agenţia Internaţională a Energiei a confirmat 

stagnarea nivelului de producţie în jurul a 
96.000 de barili pe zi. Pentru anul în curs, 
Agenţia estimează o creştere a cererii de 
numai 1,3%.

Lemnul, defavorizat
Întrucât consumul energetic al filierei 

lemnoase rămâne foarte slab, cele două 
tendinţe globale din sectorul petrolier nu aduc 
beneficii preţului lemnului destinat producerii 
de energie şi frânează investiţiile din ramura 
energetică. Concurenţa dintre materiile prime 
mari consumatoare de energie ce ar putea 
înlocui lemnul este astfel stimulată pe piaţa 
globală (cum ar fi oţelul în construcţii).

Preţul oţelului a scăzut în paralel cu cel 
al petrolului, având în vedere că motivele 
acestui proces sunt interconectate: în 
prezent, industria petrolieră nu a mai investit 
în infrastructură din cauza cotaţiei mici a 
petrolului la nivel global. Producţia de tuburi 
metalice pentru sectorul de exploatare şi 

sub presiunea 
produselor 
concurente

Rezumat
Concurenţa dintre 

materiile prime mari 
consumatoare de 

energie ce ar putea 
înlocui lemnul este 

astfel stimulată pe piaţa 
globală (cum ar fi oţelul 

în construcţii).

Firewood, under 
the pressure set 

by the competitor 
products

Synopsis
The competition between 

energy-consuming raw 
materials which might 

replace wood is thus 
stimulated on the global 

market (such as steel 
used in the building 

sector).

Source: La Forêt, 
No 6/2016

Adapted
by Lavinia Marcu

La data de 17 aprilie 2016, reprezentanţii Organizaţiei Ţărilor 
Exportatoare de Petrol (OPEC) s-au reunit la Doha, în capitala Qatar-
ului, în vederea încheierii până la finalul lunii octombrie a unui acord 
asupra limitării producţiei de petrol. Obiectivul urmărit este creşterea 
preţului brut conform principiului cererii şi ofertei. Cu toate acestea, 
proiectul vizat a eşuat, iar scăderea dramatică a preţului petrolului şi-a 
continuat cursul pe piaţa bursieră.

Lemnul
energetic,
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Lemnul, oţelul şi betonul
în structuri mixte

de construcţii

Lemn masiv de construcţii, molid

Panouri încleiate lemn molid

Oţeluri nealiate

Oţeluri puternic aliate

Ciment

Grâu

Carne de vită

0,04

0,14

5.951,86

19.701,92

3.120,52

29,23

291,39

* Echivalent petrol este o unitate de măsură ce exprimă cantitatea de energie eliberată prin
combustia unui kilogram de petrol. Tabelul prezintă energia consumată pentru fabricarea
diferitelor produse. Se constată că industria lemnului, spre deosebire de celelalte ramuri, nu
profită de evoluţia scăzută a preţului petrolului în fabricarea produselor sale, întrucât
elaborarea acestora nu solicită utilizarea largă a combustibililor pe bază de petrol.

Produse Echivalent petrol / mc

Energia necesră elaborării diverselor produse
în echivalent petrol* pe metru cub

transportul petrolului permit realizarea 
efectivă a unei limite de până la 15%  în 
industria oţelului.

Stabilizarea preţurilor
pe termen scurt
Pentru anii următori, experţii 

economici ai Comisiei Europene 
estimează că preţul petrolului va 
rămâne scăzut, mai ales dacă Iranul 
doreşte o creştere a producţiei proprii 
la aproximativ 4 milioane de barili pe 
zi, adică la nivelul existent înaintea 

sancţiunilor internaţionale. Arabia 
Saudită, rivalul său regional, va reacţiona 
probabil printr-o supraproducţie cu 
scopul de a slăbi financiar Iranul. Anul 
trecut, această strategie a condus la un 
deficit bugetar de 100 miliarde USD 
pentru economia saudită. Totuşi, Regatul 
Saudit dispune de rezerve în valoare de 
peste o jumătate de miliard de dolari 
americani, fiind capabil să reziste pe 
termen mai lung decât Iranul în cursa 
preţurilor.

Perspective
pe termen lung
Evoluţia preţurilor pe termen lung este 

tot o necunoscută a pieţei mondiale. 
Comisia UE a evocat două scenarii 
posibile: un preţ al barilului de 120 USD 
începând cu 2020, în timp ce Banca 
Mondială aşteaptă o creştere de doar 
100 USD/barilul, abia din 2024.

Dacă situaţia ultimă va deveni 
realitate, preţul producţiei din sectorul 
agricol ar trebui să scadă în continuare 
( cu 5% pentru produsele lactate şi 
10% pentru cereale) din cauza reducerii 
costurilor de producţie. Cel mai probabil 
si preţul lemnului va urma aceeaşi 
tendinţă. Spre deosebire însă de 
agricultură, sectorul forestier nu va putea 
profita deloc de fenomenul diminuării 
costurilor de producţie. Dimpotrivă, 
acestea se vor prăbuşi sub presiunea 
crescândă a produselor concurente, care 
consumă mai multă energie în procesul 
de fabricaţie decât produsele din lemn, 
oferind astfel un potenţial economic mai 
important.

Sursa: La Forêt, Nr 6/2016
Prelucrare: Lavinia Marcu
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1 44.01.0000-total Lemn de foc milioane euro 41,104 54,909 6,797 10,774

 diferenţa %        - 25,2        - 37,0

2 44.02.0000-total Carbune de lemn milioane euro 1,677        2,164        0,427     0,235 

 diferenţa   % - 22,5      + 81,7

3 44.03.0000-total Lemn brut cojit simplu fasonat sau chiar cioplit milioane euro 16,283 23,742 49,907 31,912

 diferenţa   % - 31,4 + 56,4

4 44.04.0000-total Lemn despicat, prajini, tarusi Mil  € 3,053 3,681 0,316 0,471

 diferenţa   % - 17,0 - 33,0

5 44.05.0000-total Lana de lemn; faina de lemn milioane euro 0,145         0,032 0,048 0,036

 diferenţa   % + 4,5 ori + 33,3

6 44.06.0000-total Traverse de cale ferata milioane euro 2,214 2,643 0,347 0,366

 diferenţa   % - 16,2 - 5,0

7 44.07.0000-total Cherestea (lemn taiat longitudinal, spintecat,….) milioane euro 354,894 360,389 18,067 14,107

 diferenţa   % - 1,5 + 28,1

8 44.08.0000-total Foi placaj  - furnire milioane euro 48,574 42,421 16,830 13,466

 diferenţa   % + 14,5 + 25,0

9 44.09.0000-total Lemn fasonat milioane euro 11,728 13,048 7,719 8,159

 diferenţa   % - 10,0 - 5,0

10 44.10.0000-total Panouri din particule si panouri similare (PAL ;OSB) milioane euro 195,104 203,960 16,108 16,881

 diferenţa   % - 4,5 - 4,6

11 44.11.0000-total Panouri din fibre de lemn (MDF) milioane euro 60,109 56,826 51,619 48,891

 diferenţa   % + 5,8 + 5,6

12 44.12.0000-total Placaje, lemn furniruit milioane euro 42,303 36,800 15,951 14,551

 diferenţa   % + 15,0 + 9,6

13 44.13.0000-total Lemn densificat in blocuri milioane euro 4,691 3,594 0,854 0.732

 diferenţa   % + 30,5 + 16,7

14 44.14.0000-total Rame pt.tablouri milioane euro 3,046 6,309 0,540 0,796

 diferenţa   % - 51,7 - 32,2

15 44.15.0000-total Lazi, ladite, cosuri, div.ambalaje milioane euro 17,549 16,726 9,112 10,200

diferenţa % + 4,9 - 10,7

6 44.16.0000-total Butoaie milioane euro 3,183 2,417 0,143 0,272

 diferenţa   % + 31,7 - 47,4

17 44.17.0000-total Unelte milioane euro 1,348 1,678 0,524 0,629

 diferenţa   % - 19,7 - 16,7

18 44.18.0000-total Binale milioane euro 66,894 58,742 36,141 25,732

 diferenţa   % + 13,9 + 40,5

19 44.19.0000-total Articole de masa sau de bucatarie milioane euro 8,030 6,403 1,349 1,337

 diferenţa   % + 25,4 + 0,9

20 44.20.0000-total Lemn marchetat, incrustat… milioane euro 3,645 3,386 1,103 0,915

 diferenţa   % + 7,7 + 20,5

21 44.21.0000-total Alte articole din lemn milioane euro 67,994 60,983 7,723 5,512

 diferenţa   % + 11,5 + 40 1

 TOTAL milioane euro 953,504 960,853 241,625 205,974

 diferenţa   % - 0,8 + 17,3

Cod produs comercializat

Export 6 luni Import 6 luni

2015 2014 20142015
Unitate
de măsură

Realizările comerţului cu produse lemnoase
6 luni - 2015 / 2014

 Sursa: MEC
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Aplicaţia online de înscriere a 
planurilor de afaceri în programul 
de dezvoltare a activităţilor de 
comercializare a produselor şi serviciilor 
de piaţă a fost deschisă, conform site-
ului Direcţiei Politici Antreprenoriale, 
din subordinea Ministerului Economiei. 
După o oră de la deschiderea 
aplicaţiei, se înscriseseră 10 solicitanţi 
pe pagina web www.aippimm.ro. 
Programul de dezvoltare a activităţilor 
de comercializare a produselor şi 
serviciilor de piaţă este un program 
multianual de încurajare şi de stimulare 
a dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, implementat de Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Relaţiilor 
cu Mediul de Afaceri (MECRMA). 
Acordarea ajutoarelor de minimis 
în cadrul programului Comerţ 2016 
se va face numai cu respectarea 
criteriilor prevăzute de regulamentele 
CE. Obiectivul principal al schemei 
de minimis îl constituie sprijinirea 
operatorilor economici, societăţi şi 
societăţi cooperative, prin facilitarea 
accesului la finanţare, în scopul 
îmbunătăţirii performanţelor economice 
şi tehnice ale acestora, urmărind 
adaptarea la cerinţele determinate de 
statutul României ca stat membru al 
Uniunii Europene, prin creşterea nivelului 
de competitivitate, crearea şi menţinerea 
locurilor de muncă, sporirea protecţiei 
consumatorilor şi securităţii alimentare.

Schema de minimis urmăreşte întărirea 
capacităţii operatorilor economici de 
promovare a produselor şi serviciilor 
de piaţă şi dezvoltarea şi modernizarea 
activităţii comercianţilor şi prestatorilor 
de servicii de piaţă. Schema se aplică pe 
întreg teritoriul României, în toate cele 
opt regiuni de dezvoltare. Bugetul alocat 
schemei de minimis pentru anul bugetar 
2016 este de 21,049 milioane de lei. 
Prin implementarea programului în anul 
2016, se estimează acordarea de ajutor 
de minimis unui număr de minim 156 de 
beneficiari. Schema este valabilă până la 
31 decembrie 2016, iar plăţile în cadrul 
schemei de minimis vor fi efectuate 
până la 31 decembrie 2016. Ajutoarele 

REPERE ŞI DOCUMENTE NOI / NEW LANDMARKS AND DOCUMENTS

Schema de minimis

Buget 2016
Programul Comerţ 2016 s-a deschis, 
bugetul alocat schemei de minimis 
fiind de 21,05 milioane de lei.

de minimis pot fi cumulate cu ajutoare 
de minimis acordate în conformitate cu 
alte regulamente de minimis în limita 
plafonului de 200.000 euro (100.000 
euro pentru întreprinderile care 
efectuează transport rutier de mărfuri 
în contul terţilor sau contra cost) 
echivalent în lei.

Ajutoarele de minimis nu se 
cumulează cu ajutoarele de stat 
acordate pentru aceleaşi costuri eligibile 
sau cu ajutoarele de stat acordate 

pentru aceeaşi măsură de finanţare 
prin capital de Confederaţia Patronală 
din Industrie, Agricultură, Construcţii şi 
Servicii din România risc dacă un astfel 
de cumul ar depăşi intensitatea sau 
valoarea maximă relevantă a ajutorului 
stabilită pentru condiţiile specifice ale 
fiecărui caz de un regulament sau de 
o decizie de exceptare pe categorii 
adoptată de Comisie.

Sursa:  MECRMA
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mai bun 

fasonator 
mecanic
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Direcţia Silvică Mureş administrează o suprafaţă de 
105.033 ha de pădure proprietate publică a statului, cu o 
posibilitate anuală de 452.000 mc de lemn.

Pe lângă suprafaţa menţionată mai sus, DS Mureş 
mai administrează o suprafaţă de 112.689 ha de pădure 
aparţinând altor proprietari cu o posibilitate anuala de 
233.000 mc de lemn.

În acest context general, concursul s-a desfăşurat în cadrul 
Ocolului Silvic Sovata, ocol care administrează, la rândul său, 
o suprafaţă de 12.612 ha, din care 6.609 ha, păduri de stat.

La concurs au participat 29 de concurenţi din tot atâtea 
direcţii silvice, studentul Anton Guşă, de la Facultatea de 
Silvicultură din Braşov, precum şi 4 elevi de la Liceul silvic 
Gurghiu, cei cinci concurând doar pentru palmares, fără 
pretenţii la podiumul final.

Proba de doborâre a arborilor s-a desfăşurat într-un 
parchet amplasat în OS Sovata, la graniţa cu OS Gurghiu, 
amplasamentul răspunzând din toate punctele de vedere, 
respectiv panta terenului, grosimea arborilor de doborât, 
calitatea arborilor, consistenţa arboretului etc. şi a cerintelor 
regulamentului international care a stat la baza desfăşurării 
concursului.

După proba de doborâre a unui arbore, pe primul loc s-a 
instalat Diaconu Marian (DS Iaşi), cu 609 puncte, urmat de 
Târşoreanu Nicolae (DS Prahova), cu 588 puncte, şi Tudosia 
Constantin (DS Neamţ), cu 512 puncte. Probele rămase de 
disputat, şi anume schimbarea lanţului, tăierea transversală 
cu tăieturi combinate, tăierea transversală de precizie şi 
tăierea ramurilor, urmau să decidă noul campion naţional, 
dar nu oricum.

Am folosit sintagma “dar nu oricum”, deoarece câştigătorul 
a fost desemnat după încheierea concursului şi vizionarea 
casetei video, vizionare în urma căreia s-a constatat că 
reprezentantul DS Neamţ, Tudosia Constantin, ar fi încălcat 
regula concursului, la ultima probă fiind penalizat cu 40 de 
puncte, aspectul de mai sus, cu proba video, nefiind prevazut 
în regulamentul concursului, cum, de altfel, pentru inţelegere 
din partea mass-media, proba video nu este reglementată 
nici în fotbal.

Astfel, noul  campion naţional a devenit Mihoc Sebastian 
(DS Alba), cu 1.327 puncte, urmat de Tudosia Constantin  
(DS Neamţ), cu 1.294 puncte, şi Diaconu Marian, (DS Iaşi), cu 
1.277 puncte.

De remarcat rezultatele foarte bune obtinuţe de studentul 
Anton Guşe, de la Facultatea de Silvicultură din Braşov 
(1.364 puncte), precum şi de cei 4 elevi de la Liceul Silvic 
Gheorghieni.

Constanţa cu care a evoluat în cele 7 ediţii ale concursului 
i-a adus lui Costică Tudosia, de la DS Neamţ, al treilea loc 2, 
pe lângă cele 4 locuri întâi obţinute în decursul timpului.

De menţionat efortul depus de organizatori în 
desfăşurarea concursului din punct de vedere tehnic şi nu 
numai, pentru care, în numele tuturor participanţilor, le 
multumeşte subsemnatul, arbitru internaţional,

Gheorghe Chiruţa Gafiţa

Ediţia a VII-a a concursului

Cel
mai bun 

fasonator 
mecanic

Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva 
a organizat, în perioada 14-16 iunie 
2016, la Direcţia Silvică Mureş, ediţia 
a VII-a a concursului profesional “Cel 
mai bun fasonator mecanic”.
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Viteza de creştere a importurilor,
de trei ori mai mare decât
a exporturilor.
Deficitul comercial se adânceşte.
Importurile au accelerat puternic, avansând cu 12,2% până la 

5,65 miliarde de euro în luna mai 2016, timp în care exporturile de 
mărfuri au crescut doar cu 4,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului 
trecut, până la 4,67 miliarde de euro, arată datele publicate de 
Institutul Naţional de Statistică (INS).

În urma acestor evoluţii, deficitul comercial s-a adâncit cu 79% 
faţă de mai 2015, până la 979,7 milioane de euro.

Deficitul la cinci luni, +47%
În primele cinci luni din 2016, exporturile au crescut cu 4,4% 

faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, până la 23,2 miliarde de 
euro, în timp ce importurile au urcat cu 8,7%, la 27 de miliarde 
de euro. Deficitul comercial din primele cinci luni a fost de 3,77 
miliarde de euro, mai mare cu 47% faţă de aceeaşi perioadă din 
2015. Relaţia cu UE: trei sferturi din comerţul exterior România a 
exportat, în luna mai, mărfuri în valoare de 3,48 miliarde de euro 
în Uniunea Europeană, adică 74% din total, şi a importat de 4,31 
miliarde de euro din celelalte 27 de state membre ale UE, adică 
76% din totalul importurilor. În comerţul cu statele din afara UE, 
România a rămas pe deficit în luna mai. În a cincea lună din acest 
an, exporturile în afara UE au fost de 1,18 miliarde de euro, în 
scădere cu 7% faţă de mai 2015, fiind depăşite de importuri, care 
au avut o valoare de 1,34 miliarde de euro.

Cum arată structura livrărilor
şi achiziţiilor externe
Maşinile şi echipamentele de transport au avut cele mai mari 

ponderi în comerţul exterior în primele cinci luni din acest an, cu 
48,1% la export şi 37,6% la import, fiind urmate de alte produse 
manufacturate, cu 33,2% la export şi 31,3% la import. Produsele 
agroalimentare, băuturile şi tutunul au reprezentat 7,6% din 
exporturi şi 8,6% din importuri, în timp ce produsele chimice au 
acoperit 4,5% din exporturi şi 14,4% din importuri.

Derapaje faţă de prognoze
Evoluţia exporturilor din primele cinci luni este sub aşteptări, 

în condiţiile în care, pentru întregul an 2016, Comisia Naţională 
de Prognoză (CNP) anticipează un avans al exporturilor cu 5,5% 
faţă de anul trecut, până la 57,6 miliarde euro. Estimarea a fost 
deja revizuită în jos în cursul lunii aprilie. Pentru importuri, CNP 
estimează în 2016 un avans de 7,8% faţă de anul trecut, până la 
67,85 miliarde de euro. În 2015, România a exportat bunuri în 
valoare de 54,6 miliarde de euro ş a importat mărfuri de 63 de 
miliarde de euro, iar deficitul comercial a crescut cu 38% faţă de 
anul precedent, până la 8,4 miliarde de euro. 

Sursa : INS

Economia 
naţională în 
primele cinci luni 
ale anului

REPERE ŞI DOCUMENTE NOI / NEW LANDMARKS AND DOCUMENTS
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După

50
de ani…

Întotdeauna, întâlnirea cu un coleg 
constituie un prilej de bucurie şi, parcă, 
de întoarcere în timp, sentiment ale cărui 
vibraţii se amplifică pe măsură ce amintirile 
comune se succed cu repeziciune, 
savurând momentul. O întâlnire, însă, 
programată, legată de o aniversare, când 
toţi colegii se întorc la Alma Mater, este 
cu totul altceva. Atmosfera momentului 
este încărcată, plină de bucurie, dar şi 
de emoţii, ceea ce face ca revederea să 
stârnească nostalgii, creând cadrului 
frumuseţea cuvenită.

“Goarna” colegilor organizatori, ing. 
Maximilian Ionescu şi ing. Ştefan Vlanga, 
a sunat şi a anunţat adunarea, în 11 iunie 
2016, a absolvenţilor promoţiei 1966 a 
Facultăţii de Silvicultură din Braşov. 

Au răspuns “prezent” neaşteptat de 
mulţi colegi, adunaţi din toate colţurile 
ţării, şi chiar din străinătate.

Ne-a onorat cu prezenţa decanul în 
funcţie al facultăţii noastre, dl. prof. dr. ing. 
Lucian Alex. Curtu, căruia i-am adresat 
profunda noastră recunoştinţă, pentru 
bunaăvoinţa cu care, în aceste momente 
de înaltă semnificaţie pentru promoţia 
absolvenţilor de acum exact jumătate 
de veac, a rupt din timpul său preţios şi 
a consemnat importanţa evenimentului, 
primindu-ne în “casa noastră” cu căldura 
şi responsabilitatea celui ce se ocupă de 
pregătirea tinerilor viitori ingineri.

Am dat timpul înapoi, adică am depănat 
amintirea anului 1961, când din  toate 
colţurile ţării, peste 800 de tineri au 
participat la examenul de admitere la 
facultatea de silvicultură.

Soarta ne-a oferit ocazia, celor care am 
promovat examenul, să ne cunoaştem, să 
fim împreună cinci ani şi să legăm prietenii 
pe viaţă şi apoi să ne împrăştiem din nou 
în toată ţara, unii chiar şi peste graniţă, 
unde cu bagajul de cunoştinţe dobândit 
am contribuit cu rezultate deosebite la 
gospodărirea, sub toate aspectele sale, a 
fondului forestier.

Unii s-au întors în zona geografică din 
care proveneau, alţii, probabil cei mai 
mulţi, şi-au început activitatea profesională 
pe alte meleaguri, mai aproape sau mai 
departe de locurile natale.

Cei mai numeroşi au acceptat repartiţiile 
oferite pentru ICAS, compartimentul de 
amenajarea pădurilor. Cei rămaşi la institut 
până la pensionare au acceptat statutul 
de “amenajist”, mânaţi de dorinţa de a 
respecta îndemnul desprins din frumoasele 
prelegeri a celebrului profesor Nicolae 
Rucăreanu, care, printr-o fină exprimare, 
realiza plăcut îngemănarea silviculturii cu 
filozofia.

Cel mai frumos, mai interesant, dar şi cel 
mai important, am învăţat resposabilitatea 
conţinutului complet al unui amenajament 
bine şi corect întocmit, pentru a fi socotit 
“cartea sfântă” a pădurii, scrisă de colegii 

noştri, pentru multe ocoale din ţară. 
Aproape că nu există replică, şi admiraţia 
este supremă.

Acum 50 de ani, se punea problema 
renunţării, treptat, la exploatări peste 
posibilitatea anuală a pădurilor. Se încerca 
încadrarea tăierilor în limitele normale ale 
posibilităţii. Acţiunea era dureroasă pentru 
economia ţării, deoarece contribuţia 
fondului forestier la procesul de 
industrializare a ţării (acţiune promovată 
de regimul politic de atunci), presupunea 
o subvenţie mai redusă, lucru greu de 
acceptat.

Atacarea arboretelor ajunse la vârsta 
exploatabilităţii, dar plasate în zone 
inaccesibile, a condus la promovarea 
unor acţiuni specifice, concretizate prin 
proiectarea şi executarea de drumuri 
forestiere.

Pentru realizarea acestor deziderate, 
o bună parte, chiar foarte însemnată, 
dintre colegii noştri au îmbrăţişat statutul 
de proiectant sau executant de drumuri, 
activând în cadrul ICPIL şi ICF, mulţi dintre 
noi, până la pensionare.

Colegii noştri constructori de drumuri 
forestiere şi-au adus contribuţia 
substanţială în perioada când în fondul 
forestier se executau peste o mie de 
kilometri de drum pe an. Nu trebuie să 
trecem cu vederea că o bună parte din 
drumurile noastre forestiere au devenit 
drumuri pentru circulaţie publică, multe 
dintre ele de interes turistic. Cred că 
este suficient să amintim că o parte a  
Transfăgărăşanului a fost proiectată şi 
executată de ingineri silvici, cu participarea 
nemijlocită a absolvenţilor promoţiei 
noastre.

Însufleţirea, dragostea şi pasiunea 
pentru încadrarea la nivelul exigenţelor 
de constructor ne-a fost transmisă de cei 
doi profesori de mare calibru, dl. Silviu 
Corlăţeanu, pentru secţia de silvicultură, 
şi dl. Rostislav Bereziuc, pentru  secţia de 
exploatare a pădurilor. Ambii profesori, cu 
deosebită măiestrie, au pus accentul nu 
doar pe latura tehnică, inginerească, dar şi 
pe cea economică. Nu îndrăznea nimeni 
să se prezinte la examenul de absolvire 
a cursului, dacă nu reuşea să se ridice la 
înălţimea exigenţelor şi ţinutei academice 
a acestor profesori.

Acţiunea, dar şi rezultatele obţinute 
pe calea creşterii accesibilităţii pădurilor, 
s-a suprapus peste preocuparea găsirii 
soluţiilor de valorificare a fagului, specie ce 
ocupa peste 35% din suprafaţa păduroasă 
a ţării, şi care, până la sfârşitul anilor 50, 
era considerat o “buruiană” a fondului 
forestier.

Creşterea importanţei economice a 
acestei specii a imprimat inginerilor, celor 
care au îmbrăţişat activitatea de exploatări 
forestiere, o responsabilitate majoră. 
Exploatarea, dar şi valorificarea masei 
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lemnoase din această specie, a însemnat o 
cotitură importantă, la care colegii noştri 
au participat efectiv, făcând parte din 
pionieratul acestei activităţi, indiferent de 
zona geografică unde şi-au desfăşurat 
activitatea profesională. Dacă soarta a făcut 
ca unii să lucreze în plin areal al fagului, 
iar alţii în afara lui, responsabilitatea faţă 
de această specie şi de principiile statuate 
au fost aceleaşi pentru toţi. Dinamica 
valorificării masei lemnoase aparţinătoare 
acestei specii, pe de o parte, iar pe de 
alta, promovarea noilor tehnologii de 
exploatare, concretizate prin introducerea 
mecanizării lucrărilor de exploatare, au 
făcut ca sectorul forestier să subvenţioneze 
în continuare industrializarea ţării. 
Introducerea funicularelor, a tractoarelor 
forestiere şi a mijloacelor de transport 
specializat a lemnului, realizate în anii 
noştri de activitate, a condus la creşterea 
substanţială a productivităţii muncii, a 
reducerii cheltuielilor de producţie. Colegii 
noştri s-au aflat pe primul loc în această 
amplă acţiune.

Cursul de exploatare forestieră susţinut 
de carismaticul profesor Vasile Andreescu  
precum şi de profesorul Ciceronie Rotaru, 
care  aducea în plus elemente de bază 
privind legătura organică ce există în 
interacţiunea silvicultură - exploatare - 

mediu, a contribuit din plin la lărgirea 
orizontului profesional a celor care au 
rămas fideli sectorului de exploatare 
forestieră şi de transport specializat. În 
clipele întrunirii, gândurile colegilor noştri 
s-au îndreptat, în semn de recunoştinţă, 
la şansa pe care am avut-o, aceea de a 
fi modelaţi profesional de aceşti mari 
profesori.

Momentul, însă, de mare cumpănă şi 
plin de emoţii negative a fost cel al evocării 
situaţiei actuale a fondului forestier.

Toţi cei prezenţi în sală şi-au exprimat 
îngrijorarea privind slaba preocupare de 
gospodărire a pădurilor, având ca efect 
degradarea fondului de producţie, cauzată 
de substituirea şi dispariţia unor specii 
forestiere valoroase, cum sunt cvercineele, 
în favoarea speciilor vulgare.

Cei din  promoţia noastră, care şi-au 
desfăşurat activitatea în silvicultură, au 
contribuit din răsputeri la realizarea de 
acţiuni de convertire a arboretelor de 
la crâng la codru, obţinând, în linii mari, 
rezultate deosebite. Neefectuarea în 
prezent a lucrărilor de degajări, curăţiri, 
rărituri, deci, în general, a celor de 
conducere şi îngrijire a arboretelor, a 
constituit un subiect aprins de discuţii.

Am fi mulţumiţi şi împăcaţi cu gândul 
că ceea ce s-a evocat, legat de problema 

gospodăririi fondului forestier, să fie, dacă 
nu în întregime, cel puţin parţial o falsă 
concluzie. Avem tăria să ne cerem public 
scuzele de rigoare. Lucrurile, însă, confirmă 
ceea ce colegii, îngrijoraţi de pericolul în 
care se află rezultatul muncii lor, distrus 
parţial şi, pe alocuri, în totalitate.

Atmosfera a fost cu atât mai greu de 
suportat, cu cât amintirea prelegerilor 
celebrului profesor Emil Negulescu, 
personalitate de vârf a învăţământului 
silvic, sau a profesorului Alexandru 
Săvulescu, inginer cu o ţinută aristocratică 
ce radia în masa studenţilor, a fost 
evocată de către cei prezenţi ca fiind 
repere obligatorii de respectat pentru 
profesia noastră, pe care am considerat-o 
întotdeauna ca fiind nobilă, dacă 
rezultatele muncii o confirmă.

S-a scos în evidenţă pasionanta 
disciplină a profesorului  Constantin 
Păunescu, o personalitate de prim ordin, 
care, prin prelegerile sale, ne-a fixat 
jaloanele introducerii şi menţinerii în 
cultură, a acelor specii care valorifică 
superior potenţialul staţiunii, a solurilor 
în mod explicit. Ne-am adus aminte cu 
plăcere de sloganul studenţiei noastre de 
la cursul de pedologie: “solul din orizontul 
“X” este luto-nisipos sau nisipo-lutos? 
Rezultatul a fost determinat organoleptic?” 

Întâlnirea promoţiei 1966
de absolvenţi ai Facultăţii de Silvicultură 
din Braşov
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Acesta era nivelul şi pasiunea acestui mare 
profesor, care în permanenţă ne amintea 
că râma este “bucătarul” solului şi că 
trebuie să o protejăm.

Cursul de pedologie, pe lângă conţinutul 
lui de specialitate, era şi o avancronică a 
ceea ce urma în pregătirea profesională, 
privind ameliorarea staţiunilor, disciplină al 
cărei titular era şeful de lucrări de atunci, 
ulterior  profesor, dl. Josif Ciortuz, de care, 
cu plăcere, ne amintim astăzi de replica “io 
ţ-o” – de la “eu ţi-o spun”, care constituiau 
cuvinte de dojană pentru colegii care 
mai şchiopătau în însuşirea vremelnică 
a conţinutului disciplinei pentru care 
dascălul nostru milita cu sfinţenie.

Fără îndoială în atmosfera amintirilor, au 
fost citate  cred, toate cadrele didactice, 
marii noştri profesori care au contribuit 
la constituirea osaturii calităţii noastre 
de ingineri, omagiindu-i în acelaşi timp, 
evocând profilul lor de mari dascăli. A fost 
menţionat, cu încărcătura momentului, 
numele fostului conferenţiar (pe atunci) 
Ovidiu Petruţiu, a profesorilor Ion Damian 
şi Marin Marcu, oameni care au contribuit 
la definitivarea noastră profesională.

Momente importante s-au consumat 
prin evocarea meritelor deosebite a unor 
discipline care stau la baza conceptului 
de ingineri: matematica, fizica, chimia, 

mecanica şi rezistenţa materialelor. Nu 
se poate spune despre cineva că este 
inginer dacă nu stăpâneşte noţiuni 
fundamentale de mecanică şi de rezistenţă. 
Cel care a rămas în memoria noastră este 
celebrul profesor Temistocle Rdlov, un 
mare specialist în “fire elastice”, autor al 
unui important tratat de specialitate ce 
poartă aceeaşi denumire. Severitatea sa 
la examene a fost de notorietate, convins 
fiind că titlul de inginer presupune mai 
întâi cunoştinţe temeinice de mecanică 
şi rezistenţă, a căror probleme reclamă 
pricepere şi ingeniozitate.

Însuşirea acestor probleme trebuia 
să aibă la bază cunoştinţe temeinice de 
matematică, “cenzurate” de doamna 
profesoară Maria Vidraşcu, care reprezenta 
o barieră greu de trecut.

Cu regretul de a nu avea spaţiul necesar 
detalierii tuturor momentelor trăite în 
studenţie, evocăeii numelor tuturor celor 
care au contribuit la formarea noastră 
profesională (preparatori, asistenţi, şefi 
de lucrări, conferenţiari şi chiar profesori), 
nu putem încheia fără a ne exprima 
mândria că am fost studenţii profesorului 
Iuliu Morariu, un prestigios naturalist, 
care a contribuit din plin la elaborarea 
monumentalei lucrări “Flora României”, 
de la care am rămas cu elemente de bază 

privind cartarea staţională oferită de flora 
indicatoare de sol.

Alături de acest mare profesor, în 
memoria noastră este puternic grefată 
imaginea profesorului Aurel Rusu, care 
în anul întâlnirii noastre (2016), a împlinit 
frumoasa şi impresionanta vârstă de 99 de 
ani. Momentul a fost evocat de decanul 
actual al facultăţii noastre dl. prof. Lucian 
Alex Curtu. Manualul de topografie 
elaborat de domnia sa este studiat în 
toate facultăţile din ţară în care se predă 
această disciplină. Pentru noi, cei care 
i-am ascultat prelegerile şi ne-am pregătit 
pentru promovarea examenelor destul 
de dificile, pe care trebuia să le susţinem 
în faţa acestui mare profesor, constituie 
un motiv important de mândrie. Sigur, în 
conştiinţa noastră s-au sădit virtuţile unui 
mare specialist care a contribuit din plin la 
orientarea noastră spre practica preciziei 
acţiunii unui inginer.

Cu simpatie, dragoste, dar şi cu pioşenie, 
au fost evocate de cei care au absolvit 
secţia de silvicultură, emoţiile despărţirii.

Ultimul “baraj” care trebuia trecut 
pentru a fi numit numit absolvent al 
facultăţii de silvicultură, cel care îţi dădea 
“libera trecere” , nu era altcineva decât 
reputabilul specialist de talie internaţională 
în corectarea torenţilor, profesorul Stelian 
Munteanu, care nici o clipă, chiar dacă a 
primit indicaţii de la politicienii vremii, nu 
a făcut concesii nimănui, chiar dacă aceştia 
aveau nume sonore.

Din teamă de a nu greşi, am abordat 
intenţionat atitudinea de a nu scoate în 
evidenţă anumiţi colegi. Toţi am trăit şi 
am practicat profesia animaţi de dorinţa 
şi de dragostea faţă de pădurea noastră. 
Că nu am reuşit să amintim contribuţia 
tuturor cadrelor didactice, ne cerem scuze! 
Omisiunea este involuntară.

Nu putem trece cu vederea sentimentul 
usturător trăit de cei prezenţi, când dintre 
cei care ar fi putut strigat “prezent”, au 
lipsit, datorită trecerii, din punctul nostru 
de vedere, prematur, în lumea veşnică. 
Dumnezeu să-i odihnească! Tristeţea 
acestei evocări a fost evidentă pe faţa 
fiecărui participant.

În încheiere, toţi colegii, însoţiţi de cei 
dragi de acasă, au răspuns îndemnului care 
a fost recitat cu ocazia întâlnirii:

„Restauraţi, deci, pentru o zi, Olimpul
Daţi întâlnirii nimbul cuvenit!
Din mână-n mână cupe mari să treacă
Zeii bătrâni ştiu încă să petreacă!”
Discuţiile în grup au continuat la masa 

comună, bine organizată, pentru care 
le mulţumim organizatorilor, rămânând 
în final cu “sfâşietorul” sentiment 
al despărţirii, pe care o considerăm 
vremelnică ş,i în consecinţă, acceptată de 
noi toţi.

Ing. Dănuţ Constantin Motaş
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Art. 1. 
(1) Gărzile forestiere, denumite 

în continuare Gărzi, se înfiinţează 
ca instituţii publice cu personalitate 
juridică, în subordinea autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură, 
prin preluarea atribuţiilor, activităţii, 
a posturilor şi a personalului de la 
comisariatele de regim silvic şi cinegetic, 
denumite în continuare CRSC. 

(2) Gărzile sunt instituţii publice 
teritoriale ale autorităţii publice centrale 
care răspunde de silvicultură, finanţate 
integral de la bugetul de stat, cu 
atribuţii în implementarea şi controlul 
aplicării regimului silvic şi cinegetic în 
fondul forestier naţional şi în vegetaţia 
forestieră de pe terenurile din afara 
fondului forestier naţional.

Art. 2. 
Activitatea Gărzilor este coordonată 

tehnic la nivel central de către 
autoritatea publică centrală care 
răspunde de silvicultură, prin secretarul 
de stat pentru păduri şi prin structura 
care coordonează activitatea în 
domeniul silvic şi cinegetic din cadrul 
acesteia. 

Art. 3. 
Atribuţiile Gărzilor sunt stabilite prin 

Hotărârea Guvernului nr. 743/2015 
privind organizarea şi funcţionarea 
Gărzilor forestiere. 

Capitolul II Organizare 

Art. 4. 
Gărzile, în desfăşurarea activităţii 

de implementare, monitorizare şi 
controlul regimului silvic şi cinegetic, 
îndeplinesc pe raza judeţelor arondate 
rolul de autoritate de stat, de sinteză, 
coordonare, inspecţie şi control în aceste 
domenii.

Ordinul Nr. 456
din 03.03.2016
privind aprobarea 
Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a Gărzilor 
forestiere
Act emis de Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor • Act publicat în Monitorul Oficial 
Nr. 262 din 07 aprilie 2016 • (Extras)

Art. 5. 
(1) Gărzile îndeplinesc atribuţiile 

prevăzute de lege şi, după caz, atribuţiile 
de autoritate contractantă, pentru 
lucrările destinate sprijinirii proprietarilor 
de păduri, care, potrivit legii, sunt 
finanţate de la bugetul de stat. 

(2) Gărzile sunt desemnate ca 
autorităţi competente teritorial 
responsabile de punerea în aplicare 
a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 
al Consiliului din 20 decembrie 2005 
privind instituirea unui regim de licenţe 
FLEGT pentru importurile de lemn în 
Comunitatea Europeană (“Forest Law 
Enforcement, Governance and Trade”). 

(3) Gărzile sunt desemnate ca 
autorităţi competente teritorial pentru 
aplicarea 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 (“due diligence”).

Art. 6. 
Gărzile exercită în domeniul 

silviculturii şi în domeniul cinegetic, 
în raza de competenţă atribuită, 
funcţiile corespunzătoare celor atribuite 
autorităţii publice centrale care răspunde 
de silvicultură, respectiv: 

a) de implementare; 
b) de avizare; 
c) de reprezentare; 
d) de monitorizare, inspecţie şi control

Capitolul VI Atribuţiile
Gărzilor forestiere judeţene 

Art. 21. 
 (1) Gărzile forestiere judeţene din 

structura Gărzii au următoarele atribuţii 
principale: 

A. Activitatea de implementare
în domeniul silviculturii: 
1. participă, potrivit legii, la 
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comandamentele judeţene de analiză a 
realizării programului anual de înfiinţare 
a perdelelor forestiere de protecţie; 

2. urmăresc respectarea prevederilor 
legale în vigoare privind materialele 
forestiere de reproducere; 

3. îndeplinesc atribuţiile legale cu 
privire la achiziţionarea prin cumpărare, 
schimb sau donaţie, de către autoritatea 
publică centrală care răspunde de 
silvicultură, prin Regia Naţională a 
Pădurilor - Romsilva, a terenurilor, în 
vederea includerii în fondul forestier 
proprietate publică a statului; 

4. urmăresc implementarea 
programelor de reconstrucţie a 
ecosistemelor forestiere destructurate 
antropic; îndeplinesc atribuţiile legale 
cu privire la împădurirea terenurilor 
agricole; 

5. asigură îndrumarea metodologică şi 
procedurală la derularea proiectelor de 
împăduriri finanţate prin PNDR, proiecte 
accesate de către unităţi administrativ-
teritoriale, asociaţii de proprietari de 
terenuri agricole şi proprietarii de 
terenuri agricole. 

B. Activitatea de amenajare
a pădurilor, cadastru şi inventar
forestier: 
1. urmăresc furnizarea de către 

administratorii terenurilor cu destinaţie 
forestieră şi terenurilor cu vegetaţie 
forestieră din afara fondului forestier 
a datelor necesare în vederea realizării 
sistemului de cadastru general; 

2. prelucrează aceste date şi le 
transmit potrivit legii; 

3. analizează şi propun avizarea, 
potrivit legii, a solicitărilor de ocupare 
temporară sau scoatere definitivă a 
terenurilor din fondul forestier naţional; 

4. analizează şi propun avizarea, 
conform competenţelor legale, pentru 
reprimirea în fondul forestier naţional a 
suprafeţelor scoase temporar; 

5. analizează şi propun avizarea pentru 
restituirea garanţiilor după redarea în 
circuitul silvic a terenurilor din fondul 
forestier naţional ocupate temporar; 

6. analizează şi propun avizarea pentru 
solicitările de schimbare a categoriei de 
folosinţă silvică pentru terenurile din 
fondul forestier naţional, ţin evidenţa 
schimbărilor aprobate; 

7. participă, potrivit reglementărilor 
în vigoare, la acţiunea de aplicare a 
prevederilor legilor de retrocedare a 
fondului funciar; 

8. participă la lucrările conferinţelor 
de amenajare a pădurilor proprietate 
publică a unităţilor administrativ-
teritoriale şi proprietate privată, a 
căror suprafaţă la nivel de proprietate 
nu depăşeşte 1.000 ha, în condiţiile 
delegării acestei competenţe de către 

inspectorul-şef; 
9. realizează verificarea/recepţia 

finală a lucrărilor de teren din cadrul 
proiectelor de amenajare a pădurilor, 
pentru fondul forestier proprietate 
publică a unităţilor administrativ-
teritoriale şi proprietate privată, în 
condiţiile delegării acestei competenţe 
de către inspectorul-şef; 

10. analizează şi propun avizarea 
sau aprobarea, după caz, a solicitărilor 
privind derogarea de la prevederile 
amenajamentelor silvice, indiferent de 
forma de proprietate, în condiţiile legii; 

11. analizează şi propun avizarea 
sau aprobarea solicitărilor pentru 
acordarea contravalorii despăgubirilor 
destinate proprietarilor de păduri cu 
funcţii speciale de protecţie, ca urmare a 
restricţiilor prevăzute în amenajamentele 
silvice; 

12. propun aprobarea sau anularea, 
în condiţiile reglementărilor în vigoare, 
pentru actele de punere în valoare a 
masei lemnoase; 

13. analizează şi propun avizarea 
documentaţiilor pentru proiectele 
de investiţii referitoare la lucrările de 
amenajare; 

14. comunică oficiilor judeţene 
de cadastru, geodezie şi cartografie 
modificările survenite, după caz, cu 
privire la încadrarea în categoria de 
folosinţă păduri şi alte terenuri cu 
vegetaţie forestieră, a terenurilor care fac 
obiectul ameliorării prin împădurire; 

15. ţin evidenţa, împreună cu 
Compartimentul de programare, sinteze 
şi statistică, pe ocoale silvice, localităţi, 
proprietari şi deţinători a terenurilor cu 
destinaţie forestieră şi a terenurilor cu 
vegetaţie forestieră din afara fondului 
forestier, pe categorii de folosinţă, 
precum şi a titlurilor de proprietate; 

16. ţin evidenţa, împreună cu 
Compartimentul de programare, 
sinteze şi statistică, a terenurilor scoase 
definitiv din fondul forestier, urmărind 
identificarea situaţiilor prevăzute la 
art. 101 din Legea fondului funciar nr. 
18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

C. Activitatea de monitorizare
a lucrărilor tehnico-economice
în fondul forestier naţional: 
1. propun avizarea, în vederea 

decontării, a situaţiilor de lucrări 
întocmite de direcţiile silvice ale Regiei 
Naţionale a Pădurilor - Romsilva, 
pentru obiectivele de investiţii care se 
finanţează din Fondul de ameliorare a 
fondului funciar cu destinaţie silvică, din 
fonduri bugetare şi din alte surse, situate 
în fondul forestier proprietate publică a 
statului; 

2. fac propuneri privind componenţa 

comisiilor de recepţie şi organizează 
recepţia lucrărilor realizate la obiectivele 
de investiţii care se finanţează din 
Fondul de ameliorare a fondului 
funciar cu destinaţie silvică, din fonduri 
bugetare şi din alte surse, în situaţiile 
în care Garda are calitatea de autoritate 
contractantă; 

3. propun avizarea, prin reprezentanţii 
lor, a procesului- verbal de predare-
primire a lucrărilor realizate la 
obiectivele de investiţii care se 
finanţează din Fondul de ameliorare a 
fondului funciar cu destinaţie silvică, 
din fonduri bugetare şi din alte surse, 
încheiat între executant şi deţinătorul 
terenului; 

4. verifică şi propun avizarea, în 
conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, a cheltuielilor aferente serviciilor 
de pază şi protecţie a pădurilor; 

5. verifică şi propun avizarea 
proiectelor de regenerare a pădurilor, 
ajutorare a regenerărilor naturale, 
combaterea bolilor şi dăunătorilor 
forestieri şi de executare a lucrărilor 
de îngrijire şi conducere a arboretelor, 
elaborate de ocoalele silvice, altele decât 
cele ale Regiei Naţionale a Pădurilor 
- Romsilva, pentru fondul forestier şi 
vegetaţia forestieră din afara acestuia; 

6. propun avizarea lucrărilor de 
prevenire şi combatere a bolilor şi 
dăunătorilor pentru terenurile forestiere, 
altele decât cele administrate prin 
structuri silvice, şi pentru vegetaţia 
forestieră situată în afara fondului 
forestier şi dispun executarea acestor 
lucrări; 

7. ţin evidenţa, împreună cu 
Compartimentul de programare, sinteze 
şi statistică, pe fiecare proprietate, a 
defrişării suprafeţelor de pădure din 
fondul forestier naţional, aprobate 
potrivit legii; 

8. monitorizează activitatea de pază a 
terenurilor care aparţin fondului forestier 
naţional şi încheierea contractelor de 
administrare şi/sau prestări de servicii 
dintre deţinătorii de păduri şi ocoalele 
silvice; 

9. monitorizează, în raza sa de 
activitate, lucrările de reconstrucţie 
ecologică prin împădurire a terenurilor 
degradate din fondul funciar agricol şi 
forestier, inapte pentru alte folosinţe sau 
care reprezintă o ameninţare la siguranţa 
populaţiei şi a obiectivelor social-
economice; 

10. colaborează cu instituţiile 
interesate pentru preluarea în fondul 
forestier al statului, în condiţiile legii, 
a terenurilor degradate, inapte pentru 
folosinţă agricolă, proprietate publică 
sau privată, pentru ameliorarea cărora 
deţinătorii legali nu dispun de mijloacele 
necesare; 
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11. identifică vegetaţia forestieră din 
afara fondului forestier naţional care 
îndeplineşte criteriile de încadrare ca 
pădure, respectiv care urmează a fi 
gospodărită în baza amenajamentului 
silvic; 

12. colaborează la inventarierea 
şi evidenţa terenurilor degradate şi 
neproductive ce pot fi ameliorate 
prin împădurire în urma constituirii 
perimetrelor de ameliorare potrivit 
legislaţiei în vigoare; 

13. urmăresc realizarea programului 
anual pentru construirea de drumuri 
forestiere în bazine forestiere 
inaccesibile, în contrapartidă cu 
masă lemnoasă pe picior, conform 
prevederilor legale; 

14. verifică documentaţiile de 
calamităţi produse asupra lucrărilor 
de corectarea torenţilor, executate 
cu fonduri de la bugetul de stat, şi le 
supune, după caz, aprobării; 

15. în baza împuternicirilor primite 
participă la licitaţii, negocieri şi recepţii la 
lucrările din domeniul său de activitate.

D. Activitatea de consultanţă
şi asistenţă de specialitate: 
1. acordă consultanţă proprietarilor de 

terenuri în accesarea fondurilor necesare 
împăduririi, construirii de drumuri, 
eficientizării valorificării lemnului; 

2. coordonează acţiunile de 
informare, educare, instruire şi altele 
asemenea, finanţate de la bugetul de 
stat, pentru popularizarea legislaţiei 
silvice şi educaţiei forestiere, în vederea 
respectării regimului silvic; 

3. acordă consultanţă de specialitate 
împreună cu celelalte compartimente 
din cadrul Gărzii, la solicitarea 
deţinătorilor sau proprietarilor de păduri 
şi terenuri cu vegetaţie forestieră din 
afara fondului forestier; 

4. asigură aducerea la cunoştinţa 
populaţiei a obligaţiilor privind 
prevenirea şi stingerea incendiilor de 
pădure; 

5. participă potrivit reglementărilor 
în vigoare la acţiunea de aplicare a 
prevederilor legilor de retrocedare a 
fondului funciar. 

E. Activitatea de control al aplicării
regimului silvic: 
1. exercită controlul cu privire la 

respectarea prevederilor regimului silvic 
de către deţinătorii şi administratorii cu 
orice titlu de fond forestier şi a modului 
în care se aplică legislaţia silvică pentru 
administrarea vegetaţiei forestiere din 
afara fondului forestier; 

2. exercită controlul cu privire la 
respectarea reglementărilor de regim 
silvic de către persoanele fizice şi 

juridice, altele decât cele menţionate la 
pct. 1, care desfăşoară activităţi supuse 
regimului silvic; 

3. controlează modul în care se 
aplică normele tehnice în elaborarea 
amenajamentelor silvice, studiilor de 
transformare a păşunilor împădurite 
şi amenajamentelor silvopastorale, 
respectarea şi aplicarea prevederilor 
din acestea, precum şi înregistrarea în 
evidenţele specifice a lucrărilor silvice 
executate; 

4. controlează modul de respectare 
a normelor tehnice cu privire la 
proiectarea şi executarea lucrărilor de 
împădurire şi regenerare a pădurilor, 
reconstrucţie ecologică, îngrijire şi 
conducere a arboretelor, alegerea şi 
aplicarea tratamentelor, evaluarea masei 
lemnoase, protecţia pădurilor, controlul 
anual al regenerărilor, prevenirea şi 
stingerea incendiilor, gospodărirea 
vegetaţiei forestiere din afara fondului 
forestier, precum şi a altor norme care 
reglementează regimul silvic; 

5. controlează modul de respectare a 
prevederilor legale cu privire la paza şi 
integritatea fondului forestier naţional şi 
a vegetaţiei forestiere din afara acestuia; 

6. controlează modul de supraveghere 
a stării de sănătate a pădurilor şi a 
asigurării monitoringului forestier; 
controlează, potrivit legii, respectarea 
reglementărilor silvice în ariile protejate 
din fondul forestier naţional; execută 
controale complexe de fond, indiferent 
de natura proprietăţii, în conformitate 
cu un plan revizuit periodic, urmând 
o procedură pe bază de riscuri, toate 
structurile de administraţie silvică, 
indiferent de forma de proprietate 
asupra terenurilor forestiere; controalele 
se pot efectua pe baza unor informaţii, 
suspiciuni relevante privind încălcarea 
regimului silvic, ori de câte ori este 
nevoie; 

7. controlează, potrivit legii, modul de 
asigurare de către proprietarii/deţinătorii 
de fond forestier a administrării 
pădurilor sau a serviciilor silvice prin 
ocoale silvice autorizate; 

8. controlează modul în care sunt 
realizate lucrările de proiectare şi de 
execuţie pentru investiţii în fondul 
forestier sau pentru gestionarea durabilă 
a pădurilor, finanţate de la bugetul de 
stat, surse extrabugetare sau cu garanţii 
guvernamentale; 

9. propun, potrivit legii, suspendarea 
sau retragerea autorizaţiei pentru 
practică a personalului silvic şi a 
autorizaţiei de funcţionare a structurilor 
silvice de administrare; 

10. propun, potrivit legii, suspendarea, 
anularea sau retragerea autorizaţiilor, 
avizelor, atestatelor şi a altor asemenea 

documente, pentru persoanele fizice şi 
juridice, după caz; 

11. controlează modul în care 
este respectată legislaţia cu privire 
la circulaţia materialelor lemnoase 
şi execută controlul instalaţiilor de 
transformat lemn rotund, al punctelor şi 
activităţilor de depozitare, prelucrare ori 
comercializare a produselor lemnoase, 
conform legislaţiei în vigoare; 

12. controlează respectarea 
prevederilor normelor tehnice 
şi a celorlalte dispoziţii legale 
privind recoltarea, achiziţionarea, 
depozitarea, transportul, prelucrarea şi 
comercializarea produselor nelemnoase 
ale pădurii; 

13. controlează modul de elaborare 
a actelor de constatare, stabilire şi 
evaluare a pierderilor provocate de 
calamităţi şi de alţi factori vătămători, 
la lucrări de regenerare, reconstrucţie 
ecologică şi alte obiective de investiţii 
din fondul forestier; 

14. controlează activitatea de reparare 
şi întreţinere a drumurilor forestiere 
în conformitate cu reglementările în 
vigoare; 

15. controlează, prin personal 
propriu autorizat, modul de respectare 
a normelor tehnice cu privire la 
proiectarea drumurilor auto forestiere, 
inclusiv de refacere a celor calamitate, 
precum şi a lucrărilor de amenajare şi 
corectare a torenţilor, executate din 
surse bugetare sau din alte surse; 

16. controlează modul de respectare a 
normelor tehnice cu privire la executarea 
drumurilor auto forestiere, inclusiv de 
refacere a celor calamitate, precum şi 
a lucrărilor de amenajare şi corectare a 
torenţilor; 

17. controlează modul de scoatere 
a terenurilor în şi din fondul forestier 
naţional; 

18. controlează respectarea realizării 
obiectivelor pentru care au fost emise 
aprobări de scoatere definitivă din 
fondul forestier naţional; 

19. controlează modul de aplicare 
şi respectare a regulilor silvice de 
exploatare a masei lemnoase din fondul 
forestier naţional şi din vegetaţia 
forestieră din afara acestuia; 

20. controlează respectarea 
reglementărilor cu privire la organizarea 
şi desfăşurarea licitaţiilor şi negocierilor 
pentru vânzarea masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică; 

21. controlează modul de gestionare 
şi folosire a dispozitivelor speciale 
de marcat arbori şi a dispozitivelor 
dreptunghiulare pentru marcarea 
materialului lemnos; 

22. controlează modul de constituire 
şi utilizare a fondului de conservare şi 
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regenerare a pădurilor, indiferent de 
forma de proprietate asupra pădurilor; 

23. întocmesc evidenţele statistice 
conform competenţelor stabilite; 

24. prezintă periodic rapoarte, 
informări şi sinteze asupra activităţii 
desfăşurate; 

25. îndeplinesc orice alte atribuţii 
legale sau dispoziţii ale autorităţii 
publice centrale care răspunde de 
silvicultură; 

26. primesc, înregistrează, verifică 
şi soluţionează petiţiile cu privire la 
încălcarea legislaţiei în vigoare în 
domeniul respectării regimului silvic şi 
a legislaţiei cu privire la administrarea 
vegetaţiei forestiere din afara fondului 
forestier sau în legătură cu acestea; 

27. participă, potrivit competenţelor, 
la colaborări cu alte structuri din ţară şi 
din străinătate care desfăşoară activităţi 
în domeniul silvic sau în legătură cu 
domeniul silvic. 

F. Activitatea de control şi inspecţie
în domeniul vânătorii: 
1. controlează modul în care 

gestionarii faunei cinegetice îşi 
îndeplinesc obligaţiile contractuale ce le 
revin conform contractelor de gestionare 
a faunei de interes cinegetic; 

2. controlează şi coordonează modul 
în care se desfăşoară acţiunile de 
evaluare anuală a efectivelor de faună 
cinegetică; 

3. controlează modul în care 
deţinătorii de terenuri şi gestionarii 
fondurilor de vânătoare aplică măsurile 
necesare menţinerii echilibrului agro-
silvo-cinegetic şi prevenirii pagubelor 
cauzate de vânat şi prin vânătoare 
culturilor agricole, animalelor domestice 
şi fondului forestier şi aplică măsurile 
prevăzute de legislaţia în domeniu; 

4. controlează activitatea cinegetică pe 
toate categoriile de fonduri cinegetice; 

5. controlează modul de autorizare, 
organizare şi practicare a vânătorii; 

6. controlează modul în care sunt 
respectate prevederile reglementărilor în 
vigoare privind rasele de câini admise la 
vânătoare în România; 

7. controlează dacă la acţiunile de 
vânătoare organizate sunt folosite arme 
şi muniţii omologate; 

8. controlează modul în care se 
desfăşoară acţiunile de capturare a 
exemplarelor de faună cinegetică în 
vederea repopulării; 

9. controlează modul în care sunt 
respectate reglementările privind 
crotalierea, regimul de circulaţie a 
exemplarelor de faună cinegetică în 
stare vie, a celui împuşcat şi a trofeelor 
de vânat; 

10. controlează legalitatea ţinerii în 

captivitate a exemplarelor din speciile de 
interes vânătoresc, în condiţiile legii; 

11. controlează modul în care sunt 
respectate de către toate categoriile 
de gestionari ai faunei cinegetice 
reglementările cu privire la regimul 
permiselor şi autorizaţiilor de vânătoare 
eliberate; 

12. controlează transportul 
exemplarelor de vânat şi modul în 
care se ţine evidenţa naturalizării 
exemplarelor de vânat sau prelucrării 
altor produse ale vânatului, altele decât 
carnea; 

13. controlează modul de îndeplinire a 
condiţiilor care au stat la baza acordării 
licenţei de funcţionare, pentru toate 
categoriile de gestionari ai faunei 
cinegetice; 

14. controlează respectarea 
prevederilor legale cu privire la evaluarea 
trofeelor de vânat de către toate 
categoriile de gestionari; 

15. controlează modul în care s-a 
realizat reactualizarea suprafeţelor 
din cuprinsul fondurilor cinegetice pe 
categorii de deţinători; 

16. controlează modul în care 
gestionarii fondurilor de vânătoare şi-
au achitat obligaţiile financiare privind 
tariful anual de gestionare; 

17. controlează modul de organizare şi 
de desfăşurare a acţiunilor de prevenire 
şi combatere a braconajului, desfăşurate 
de către gestionarii faunei de interes 
cinegetic pe toate categoriile de fonduri 
cinegetice; 

18. întocmesc evidenţele statistice 
conform competenţelor stabilite; 

19. prezintă periodic rapoarte, 
informări şi sinteze asupra activităţii 
desfăşurate; 

20. îndeplinesc orice alte atribuţii 
legale sau dispoziţii ale autorităţii 
publice centrale care răspunde de 
silvicultură; 

21. verifică şi soluţionează petiţiile cu 
privire la activitatea de vânătoare; 

22. participă, potrivit competenţelor, 
la colaborări cu alte structuri din ţară şi 
din străinătate care desfăşoară activităţi 
în domeniul cinegetic sau în legătură cu 
domeniul cinegetic. 

(2) Gărzile forestiere judeţene 
îndeplinesc orice alte atribuţii legale 
sau dispoziţii ale Gărzii şi ale autorităţii 
publice centrale care răspunde de 
silvicultură. 
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Ciprian Pahonţu, directorul general 
al Regiei Naţionale a Pădurilor 
Romsilva, a prezentat marţi, 21 iunie 
2016, deputaţilor din Comisia pentru 
Agricultură, Silvicultură, Industrie 
Alimentară şi Servicii Specifice 
Strategia de management şi viziunea 
de dezvoltare a RNP, pe care vrea 
să le aplice pe perioada mandatului 
său. Ciprian Pahonţu a fost desemnat 
directorul general al Regiei Naţionale a 
Pădurilor în urma unui proces de selecţie 
derulat de Ministerul Mediului, Apelor 
şi Pădurilor, în baza OUG nr. 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Una dintre situaţiile speciale 
identificate în cadrul strategiei, ca având 
un impact major asupra funcţionării 
Romsilva, se află şi lipsa cadastrului 
forestier şi a delimitărilor între 
proprietari.

“O problemă importantă în asigurarea 
integrităţii fondului forestier proprietate 
publică a statului este reprezentată de 
cadastrul forestier. Conform legislaţiei în 
vigoare, cadastrul de specialitate, practic, 
a dispărut, el fiind integrat în ceea ce se 
numeşte cadastrul general. Măsurătorile 

neintegrate în cadastrul general produc 
şi la această dată numeroase litigii. 
În plus, fondul forestier este foarte 
fragmentat, în urma procesului de 
retrocedare. Practic, la ora actuală, în 
multe zone, nu se ştie unde începe şi 
unde se termină proprietatea privată şi 
unde cea a statului”, a susţinut Ciprian 
Pahonţu în faţa deputaţilor.

Potrivit art. 100 din Codului silvic, 
“realizarea cadastrului aferent fondului 
forestier naţional, a Inventarului 
Forestier Naţional, a monitoringului 
sol-vegetaţie forestieră este finanţată 
anual de la bugetul de stat, prin bugetul 
autorităţii publice centrale care răspunde 
de silvicultură”. “Din păcate, au trecut 
mulţi ani şi cadastrul forestier este ca 
şi inexistent. Consider că, din bugetul 
Romsilva vom putea începe cadastrul 
pentru pădurile proprietatea statului. 
Numai că, pentru aceasta, ar trebui 
modificată legislaţia, astfel încât să se 
permită utilizarea banilor regiei pentru 
astfel de activităţi. Realizarea cadastrului 
va necesita mult timp şi multă dedicaţie 
pentru a stabili limitele şi parametrii 
fondului forestier naţional. De aceea, 
domnilor parlamentari, vă solicit sprijinul 
pentru adoptarea acestor modificări 

legislative care ar avea impact pozitiv 
asupra activităţii Regiei Naţionale a 
Pădurilor”, a spus directorul general 
al Romsilva în cadrul întâlnirii de la 
Parlament.

Romsilva administrează la această 
dată fond forestier proprietate publică 
a statului în suprafaţă de 3.154.661 ha. 
Pe baze contractuale, Romsilva mai 
administrează o suprafaţă de 377.845 
ha şi asigură servicii silvice pentru o 
suprafaţă de 643.819 ha, fond forestier 
aflat în proprietatea unor unităţi 
administrativ teritoriale sau a altor 
persoane fizice şi juridice. 

Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, 
în conformitate cu prevederile Codului 
silvic, este desemnată să administreze 
fondul forestier proprietate publică a 
statului şi acţionează sub autoritatea 
statului, prin autoritatea publică 
centrală care răspunde de silvicultură. 
În conformitate cu prevederile HG 
229/2009 privind regulamentul de 
organizare şi funcţionare, Romsilva are 
ca scop principal gestionarea durabilă şi 
unitară a fondului forestier proprietate 
publică a statului şi urmăreşte aplicarea 
strategiei naţionale în domeniu.

Cadastrarea
fondului forestier
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Îmbunătăţirea performanţei 
energetice reprezintă unul din cele 
mai importante obiective pe care şi 

le propun organizaţiile din lumea 
întreagă. Standardul ISO 50001, cu 

privire la managementul energiei, le 
poate ghida în acest demers.

De la publicarea sa, în urmă cu 
cinci ani, ISO 50001 a câştigat teren. 
La sfârşitul lui 2014, peste 7.000 de 

organizaţii erau deja certificate în 
conformitate cu acest referenţial.

ISO 50001 - Sisteme de management 
al energiei. Cerinţe şi recomandări 

de implementare, specifică 
cerinţele referitoare la proiectarea, 

implementarea, întreţinerea şi 
îmbunătăţirea unui sistem de 

management al energiei. Obiectivul 
este de a permite organizaţiilor, prin 

intermediul unui demers metodic, 
să-şi îmbunătăţească permanent 
performanţa energetică. Aceasta 
include eficacitatea, utilizarea şi 

consumul de energie.
După cinci ani de la apariţie, a sosit 

momentul să se revizuiască ISO 50001 
pentru a se asigura de eficacitatea 

actuală a acestui instrument pentru 
toate tipurile de organizaţii din lume. 
În săptămâna 7-14 iunie, experţii din 
peste 30 de state s-au îndreptat spre 

Stockholm pentru a lua parte la o 
reuniune găzduită de Institutul Suedez 
de Standardizare (SIS), membru al ISO 

pentru Suedia, cu scopul de a revizui 
standardul.

Pentru a marca cea de-a cincea 
aniversare a ISO 50001, SIS şi Agenţia 
Suedeză pentru Energie, în colaborare 

cu ISO, au organizat o conferinţă 
internaţională pentru a promova 

importanţa sistemelor de management 
al energiei şi a utiliza experienţa şi 

bunele practici de care dispun.

Se revizuieşte
standardul 

ISO 50001- 
managementul 

energiei
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Astfel, printre altele s-a hotarat 
întocmirea listei cu termenele şi interesul 
pentru standardele propuse spre 
finantare de MDRAP. Exprimarea votului 
naţional pentru proiecte europene aflate 
în faza de vot: (proiecte de standarde 

europene aflate în etapa de anchetă 
publică - vot formal, care trebuie votate, 
pentru exprimarea poziţiei naţionale 
prin vot şi observaţii. Proiectele au fost 
elaborate de comitetele tehnice europene 
corespondente comitetului CT 118).

Nr. TC
internaţional

Nr. CT
european EtapaIndicativ Titlu

Variante
de vot

Data
limită

ISO/TC 39 CEN/TC 142 14.07.2016 prEN ISO 19085-9 Woodworking machines - Safety - Part 9: Circular
saw benches (with and without sliding table) 
(ISO/DIS 19085-9:2016

4020

CEN/TC 38 21.07.2016 FprCEN/TS 16663 Durability of wood and wood-based products -
Determination of emissions from preservative
treated wood to the environment - Wooden
commodities exposed in Use Class 3 (Not covered,
not in contact with the ground) - Semi-field method

5020

CEN/TC 175 28.07.2016 prEN 14298 Sawn timber - Assessment of drying quality 4020

în favoare
Împotrivă
Abţinere

Tabel 1

Nr. TC
internaţional

Nr. CT
european EtapaIndicativ Titlu

Variante
de vot

Data
limită

ISO/TC 39 CEN/TC 142 10.08.2016 FprEN ISO 19085-2 Woodworking machines - Safety - Part 2:
Horizontal beam panel circular sawing machines
(ISO/FDIS 19085-2:2016)

5020

în favoare
Împotrivă
Abţinere

ISO/TC 39 CEN/TC 142 10.08.2016 FprEN ISO 19085-5 Woodworking machines - Safety - Part 5:
Dimension saws (ISO/FDIS 19085-5:2016)

5020

ISO/TC 39 CEN/TC 142 11.08.2016 FprEN ISO 19085-1 Woodworking machines - Safety - Part 1:
Common requirements (ISO/FDIS 19085-1:2016)

5020

CEN/TC 207 25.08.2016 FprEN 12727 Furniture - Ranked seatings - Requirements
for safety, strength and durability

5020

Tabel 2

La invitaţia Institutului de 
Standardizare din Serbia – ISS, 
ASRO a participat, în perioada 14-
15 iunie la Conferinţa Balcanică de 
la Belgrad. Organismul naţional de 
standardizare a semnat, la începutul 
anului, un protocol de colaborare cu 
partenerii din ţările vecine: Bulgaria, 
Bosnia Herţegovina, Albania, Croaţia, 
Moldova, Muntenegru, Macedonia, 
Serbia, Slovenia şi Turcia, cu scopul 
de a intensifica relaţiile de cooperare 
şi de a desfăşura acţiuni comune 
concrete. Conferinţa Balcanică este 
un eveniment anual, ajuns la a V-a 
ediţie, este găzduit de către un 
organism partener, fiind o acţiune 
care şi-a propus crearea unui 
cadru pentru discuţii şi schimb de 
experienţă pe subiecte actuale ale 
standardizării. Anul acesta, tema 
abordată a fost sustenabilitatea 
organismelor de standardizare, un 
subiect important şi sensibil.

Conferinţa
Balcanică a 
Standardizării

Din activitatea curentă 
a CT 118
Comitetul tehnic de standardizare CT 118 - 
Lemn şi produse finite şi semifinite de lemn, 
maşini şi utilaje pentru prelucrarea lemnului,  
având ca obiect - domeniu de activitate 
standardizarea terminologiei, clasificării 
metodelor de încercare pentru lemn rotund 
şi cherestea, plăci pe bază de lemn, mobilier, 
precum şi pentru plută şi produse de plută,ca 
şi pentru maşini şi scule destinate prelucrării 
materialelor, precum şi utilaje de condiţionare 
a lemnului, se întruneşte periodic în şedinţe 
de lucru având ca principal scop îndeplinirea 
obiectivelor din planul anual de activitate. 
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FSLIL s-a constituit în baza dreptului 
de liberă asociere, aşa cum este 
consfinţit în legislaţia cu privire la 
sindicate, în 1991, 2003 şi Legea 
62/2011 (a dialogului social, Titlul II), 
având drept scop apărarea intereselor 
profesionale, economice şi sociale ale 
membrilor săi, prevăzute de Constituţia 
României, legislaţia naţională în vigoare 
în contractele colective de muncă şi în 
cele individuale, precum şi în pactele 
şi convenţiile internaţionale la care 
România este parte şi a ratificat în 
calitate de membră a OIM până în 1989 
şi membră în UE din 2007.

FSLIL, împreună cu reprezentanţii 
întreprinderilor din ramura industriei 
lemnului, prin asociaţiile patronale 
ASFOR şi APMR, constituite mai târziu, 
cu personalitate juridică, respectiv 
ASFOR în 1993 şi APMR în 1992, 
desemnate de Camera de Comerţ 
şi Industrie, a negociat, semnat 
şi înregistrat la Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice (MMPSPV) primul contract 
colectiv de muncă (CCM) la nivel de 
ramură, la 06.03.1991.

Dezbaterea şi înmânarea primului 
CCM la nivel de ramură pentru 
industria lemnului a avut loc la Clubul 
Sindicatului UREMOAS Bucureşti. Cu 
această ocazie, au fost distribuite, sub 
semnătură, peste 300 de contracte 
directorilor de întreprinderi noi, 
proaspete societăţi comerciale şi 
liderilor de sindicat.

În momentul organizării, FSLIL 
cuprindea 210 sindicate, cu peste 
275.000 de salariaţi membri de sindicat, 
fiind una dintre cele mai puternice 
federaţii sindicale la nivel naţional din 
domeniul industriei producătoare de 
bunuri, cu contribuţie semnificativă la 
PIB, prin exporturile atât la produsele 
din industria prelucrării lemnului, cât şi 
a industriei mobilei.

În decursul procesului de 
reorganizare şi restructurare a 
economiei româneşti, şi în mod 
deosebit a industriei lemnului, 
care în opinia mea s-a petrecut o 
DEZINDUSTRIALIZARE cu efecte 
dezastruoase în plan social, ce a 
condus la diminuarea numărului de 
angajaţi de la 360.000 în anul 1990, la 
90.000 în anul 2011, şi cu o revenire 

la aproximativ 130.000 în 2014, dar 
cu o scădere dramatică a numărului 
de organizaţii sindicale şi implicit a 
numărului de membri, aproximativ 
10.000 de membri de sindicat in 
momentul de faţă (2016).

FSLIL a obţinut reprezentativitatea în 
permanenţă, de la înfiinţare şi până în 
prezent, ceea ce i-a conferit dreptul de  
a încheia CCM unic la nivel de ramură 
cu asociaţiile patronale, în calitate de 
parteneri sociali (ASFOR şi APMR), în 
calitate de singure federaţii patronale 
reprezentative.

Această conlucrare, în cei peste 26 
de ani, a rezistat ca urmare a faptului că 
împreună am pus mai presus de orice 
interesele de ramură.

Anticipând evoluţia restructurării, 
reorganizării şi privatizării tuturor 
societăţilor comerciale din ramura 
industriei lemnului prin CCM, printr-un 
dialog permanent, în care am dezbătut 
problemele importante de ramură, 
am semnat acorduri de parteneriat cu 
măsuri care în anumite situaţii au fost în 
beneficiul ramurii, dar cu mari pierderi 
de salariaţi prin disponibilizări datorită 
restructurărilor şi implicit a membrilor 
de sindicat.

În prezent, parteneriatul în cadrul 
dialogului social cu cele două asociaţii 
patronale reprezentative (ASFOR 
şi APMR) se desfăşoară în condiţii 
deosebit de normale, cu întâlniri ori 
de câte ori sunt necesare, stabilite 
prin diverse programe comune şi 
prin participarea reciprocă la acţiunile 
din care fiecare dintre parteneri le 
organizează sau  unde sunt invitaţi la 
diverse instituţii ale statului ca parteneri 
de dialog social în organisme cu rol 
consultativ (CES, ANC, CNT pentru 
DS) sau în organisme de cogestiune 
implicate în administrarea efectivă a 
unor instituţii cu activităţi de mare 
impact social, inclusiv a relaţiilor de 
muncă (Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate, Casa Naţională de Pensii 
Publice).

Ținând cont de natura şi funcţiile 
celor două categorii de organisme, 
rolul partenerilor sociali este diferit, 
respectiv:

Organismele cu rol consultativ 
asigură cadrul pentru exprimarea 
poziţiei principale a partenerilor sociali 

Federaţia 
Sindicatelor

Libere din
Industria

Lemnului,
partener

de dialog
social

cu asociaţiile
patronale

de profil
(ASFOR,

APMR)

Federaţia Sindicatelor Libere din Industria 
Lemnului (FSLIL) este constituită ca 
persoană juridică în baza Legii 21/1924 
(Sentinţa nr.940/26/03/1991, pronunţată de 
Judecătoria sector 1, Bucureşti).
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Dialog şi conlucrare între reprezentanţii 
patronatelor şi sindicatului de ramură

faţă de politicile, strategiile, iniţiativele 
legislative; acţiunile cu impact social ale 
Guvernului sau, după caz, ale ministerelor 
şi ale altor organe ale administraţiei 
centrale sau locale în cadrul cărora 
funcţionează, pentru soluţionarea 
diferenţelor de natură socială şi 
economică în vederea participării la 
elaborarea şi implementarea unor 
strategii şi programe ce vizează domeniul 
social.

Se ştie că finalizarea în care se 
exprimă rezultatul dialogului social 
o constituie avizarea documentelor 
supuse dezbaterii, sesizarea unor aspecte 
sensibile ale vieţii economice şi sociale 
care impun adoptarea unor  reglementări 
corespunzătoare, negocierea şi încheierea 
acordurilor şi a pactelor sociale.

Organismele de cogestiune realizează 
funcţiile de dialog social la nivelul 
societăţilor comerciale la care au fost 
constituite, organizându-se în funcţie de 
specificul acestor unităţi.

La Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate, sistemul organismelor de 
conducere care au în componenţă 
reprezentanţi ai partenerilor sociali 
respectă principiul dialogului social de 
reprezentare complexă la nivel de UE, în 
calitate de membră a UE.

La nivel naţional, această instituţie 
are ca organism de conducere, de 
largă reprezentativitate, Consiliul 
Reprezentanţilor, din care fac parte şi 
membri ai Confederaţiilor Sindicale 
şi Patronale, alături de membrii Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate 
şi de persoane numite de Parlament, 
de preşedintele României, de primul 
ministru, de ministere şi organe centrale 
ale administraţiei.

Toţi cei menţionaţi asigură în 
exclusivitate conducerea operativă şi 
funcţionarea în bune condiţii a sistemului 
CNAS.

La nivelul Caselor Judeţene de Asigurări 
de Sănătate, funcţionează, de asemenea, 
Consiliile administrative, din care fac 
parte reprezentanţi ai organismelor 
sindicale şi patronale şi ai autorităţii 
locale.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă are ca organism de 
conducere cu rol decizional un consiliu de 
administraţie, în care sunt reprezentate 
în mod paritar de către membri ai 
Confederaţiilor Sindicale şi Patronale, 
reprezentativi la nivel naţional, precum şi 
din partea Guvernului.

Casa Naţională de Pensii Private, 
ca organism reprezentativ în cadrul 
Autorităţii de Supraveghere a Finanţelor 
din România, are ca organism de 
conducere un consiliu de administraţie 
în care sunt reprezentate atât din partea 
confederaţiilor sindicale cât şi cele 
patronale, alături de reprezentanţi ai 
Guvernului şi ai pensionarilor.

La nivelul Caselor de Pensii Publice 
Judeţene şi a Municipiului Bucureşti nu 
există organe tripartite cu rol decizional 
sau consultativ.

În concluzie, se regăsesc trei situaţii:

• Organisme tripartite cu rol decizional, 
prin care se realizează cogestiunea 
la nivel naţional şi judeţean, cât şi la 
Municipiul Bucureşti, la Casa Naţională a 
Asigurărilor de Sănătate;

• Organisme tripartite cu rol decizional 
la nivel naţional şi cu rol consultativ la 
nivel judeţean şi al Municipiului Bucureşti, 
la Sistemul Agenţiei Naţionale pentru 
ocuparea forţei de muncă.

• Organism tripartit cu rol decizional la 
nivel naţional la Casa de Pensii Publice.

Deciziile se iau în şedinţele de consiliu, 
unde se exprimă prin vot opţiunea 
fiecăruia dintre organizaţiile reprezentate, 
iar soluţia adoptată respectă voinţa 
majoritară şi trebuie respectate şi duse la 
îndeplinire.

Organismele cu rol consultativ nu se 
implică direct în luarea deciziilor, dar au 
un rol deosebit de important în acest 
proces, datorită faptului că se aduc în 
atenţia factorilor responsabili evaluări de 
impact, puncte de vedere, fundamentări, 
propuneri de soluţii care ajută la 
adaptarea unor decizii realiste adecvate, 
cu şanse reale sporite de a avea efectele 
sociale pe măsura aşteptării.

Acţiunea acestor organisme se 
finalizează cu avizarea documentelor 
supuse dialogului social sau, în cazul 
neavizării, cu motivarea argumentării 
votului negativ la soluţiile propuse.

Preşedinte FSLIL,
jr. Dan Anghel
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e Statistica activităţilor din silvicultură,

anul 2015,
cu prezentarea fondului forestier naţional la sfârşitul anului 2015, a masei lemnoase 

recoltată în anul 2015, a produselor forestiere realizate în anul 2015 şi a regenerării 
pădurilor în anul 2015.

Evaluarea resursei forestiere globale
în 2015 (FRA 2015)
Lucrarea s-a elaborat in baza QCFR (Collaborative Forest Resources Quiestionnaire), 

acoperind colaborarea a 104 ţări şi reprezentând 88%  din pădurile mondiale. Materialul 
editat sub egida FAO, în  format de carte, se află în librării.

Evenimente forestiere internaţionale şi naţionale:

Future of the Carpathias:
Smart, Sustainable, Inclusive
Bucureşti, 28 septembrie - 1 ocombrie 2016
În perioada 28 septembrie - 1 octombrie 2016, România, prin Institutul Naţional 

de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”, Universitatea din Bucureşti - 
Facultatea de Geografie şi Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava - Facultatea de 
Geografie organizează la Bucureşti cea de-a patra Conferinţă Internaţională “Forum 
Carpaticum” pe tema “Future of the Carpathias: Smart, Sustainable, Inclusive”. La 
acest eveniment şi-au anunţat prezenţa peste 300 de specialişti din 16 ţări europene 
şi Statele Unite ale Americii, din 90 de instituţii de cercetare ştiinţifica şi învăţământ 
superior, centre de cercetare şi inovare, reprezentanţi ai unor organisme mondiale (FAO, 
IUFRO etc.) şi europene. Ediţia 2016 a conferinţei va asigura sponsorilor şi partenerilor 
mediatizare pe fiecare pagina a site-ului, http://geo.unibuc.ro/fe/FC2016.html, bannere, 
programe, mape, precum şi spaţiu de prezentare, inclusiv derularea unor prezentări 
video specifice activităţii acestora.

Damietta, Egipt
26-27 noiembrie 2016
Cea mai mare oportunitate pentru profesioniştii din Europa de Vest pentru a 

avea acces pe piaţa lemnului şi a mobilei egipteane. 
Damietta este unul dintre cele mai mari evenimente pentru industria lemnului 

şi mobilei (va avea loc pe 26 şi 27 noiembrie în Damietta, Egipt), iar Medexpo 
şi Camera de Comerţ organizează, cu acest prilej, o expoziţie Damietta de două 
zile şi conferinţe a căror tematică va prezenta noi tehnologii, tendinţe în design, 
şi utilaje de mobilier. Vor exista, de asemenea, discursuri, prezentări şi studii 
de caz ale unor vorbitori proeminenţi provenind din institute şi organizaţii 
internaţionale, cu teme precum inovarea în sectorul de prelucrare a lemnului şi 
a unor noi materiale, procese moderne de producţie (mobilă), noi sisteme de 
vânzare şi metode de marketing în accesarea de noi pieţe, piaţă de cercetarea 
privind tendinţele globale de mobilier si design modern. De ce se  expune?  1. 
Pentru acces direct la piaţa mobilei egipteane, una dintre cele mai mari pieţe 
la nivel global. (Damietta reprezintă 72% din producţia de mobilă a ţării); 2. 
Se adresează unui număr foarte mare de profesionişti calificaţi din industria 
locală, care sunt greu accesibili; 3. Valorifică prin campanie de marketing direct 
şi dedicat, ajungând la mii de potenţiali cumpărători. Damietta Chamber of 
Commerce sprijină nemijlocit evenimentul (numără 26.000 de membri din 
industria mobilei)

Salon Bois - Energie, Nancy-Franţa
15-17 martie 2016
Profesionişti din toate sectoarele şi din toată Franţa, o gamă largă de echipamente 

şi servicii prezentate de 380 de expozanţi au oferit o privire de ansamblu a celor mai 
recente evoluţii în Europa (prezente, mai mult de 20 de ţări europene) în ceea ce 
priveşte energia pentru industriile şi autorităţile locale, precum şi aplicaţiile  casnice. 
Specificitatea Salon Bois Energie constă în marimea cuprinzătoare a sectorului energetic 
din lemn, gestionarea pădurilor pentru producţia de energie prin cogenerare sau 
încălzire directă, prin producţia şi distribuţia diferitelor tipuri de combustibili.
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Damietta, Egipt
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Târguri interne

BIFE-SIM 2016
14-18 septembrie 2016
Romexpo organizează în perioada 14-18 

septembrie 2016 cea de-a XXV-a ediţie 
a BIFE-SIM, târg internaţional de mobilă, 
echipamente şi accesorii. Program de 
vizitare: 14-17 septembrie 2016 (miercuri 
- sâmbătă), între 10.00 şi 18.00, 18 
septembrie 2016 (duminică), între 10.00 şi 
16.00

Mobila Expo
7- 10 aprilie 2016
Între 7 şi 10 aprilie 2016, la Romexpo, în 

Pavilioanele C4 si C5, s-a desfăşurat târgul 
Mobila Expo 2016. Evenimentul a însemnat 
mobilier la superlativ, realizat în culori, 
materiale şi finisaje aparţinând stilurilor 
contemporan, clasic, minimalist, rustic, 
industrial, retro-vintage, eclectic sau celui 
al anilor 50, mid-century modern. 

Vizitatorii Mobila Expo au avut parte 
de o incursiune în universul diferitelor 
stiluri de mobilier,  au primit sfaturi 
despre amenajarea spaţiului de locuit 
de la producători de mobilă cu tradiţie 
în domeniu sau de la designeri şi au 
beneficiat de o ofertă avantajoasă pentru 
varianta de amenajare preferată. 

Mobila Expo s-a aflat la a doua ediţie şi a 
fost organizată de Romexpo în parteneriat 
cu Camerele de Comerţ şi Industrie din 
România, Asociaţia Producătorilor de 
Mobilă din Romania (APMR) şi Asociaţia 
Clubul Român de Mobilă (ACRM). 

Târguri externe

Interzum Köln
şi Zow Bad Salzuflen
2017
În conformitate cu procedura 

operaţională internă şi în baza deciziei 
conducerii MEC, pentru acţiunile care 
vor avea loc în anul 2017 (primite de la 
BPCE-uri), au fost analizate propunerile, 
iar la sfârşitul lunii aprilie 2016, ASFOR a 
transmis opţiunile pentru târgurile care 
se vor organiza anul viitor cu ajutor de la 
stat. Acestea au fost însoţite de note de 
fundamentare). Urmare a propunerilor 
făcute, vor fi programate întâlniri ale 
comitetelor sectoriale din domeniile de 
export. Structurile asociative au completat, 
semnat şi ştampilat tabelul centralizator, 
tabel care va fi discutat ulterior în cadrul 
comitetelor sectoriale. ASFOR a întocmit 
în acest context documentaţia pentru • 
participarea operatorilor economici la 

Târgul Interzum Köln, Germania, 16-19 mai 
2017 • participarea operatorilor economici 
la Târgul Zow Bad Salzuflen, Germania, 07-
09 februarie 2017.

Târgurile menţionate reprezintă 
expoziţii internaţionale de componente 
pentru industria mobilei, semifabricate, 
prefabricate, accesorii etc., prezentând 
interes pentru furnizorii din industria de 
mobilier care se întâlnesc pentru a dobândi 
informaţii în legătură cu produsele 
specifice, activităţi comerciale şi pentru 
inspiraţie în proiectele viitoare.

Informăm că începând cu luna 
septembrie 2016, pentru înscrierea 
firmelor la târgurile şi misiunile din 
programului de promovare a exportului, 
ASFOR coordonează constituirea a 
câte unui pavilion românesc la aceste 
târguri, compus din minimum 7 agenţi 
economici (contact - Petru Boghean, tel. 
021.23.33.705).

Targuri forestiere,
in semestrul II 2016

01-04  septembrie
International
Holzmesse
Austria (Klagenfurt) • Produse din lemn 

• Combustibili din lemn • Silvicultură • 
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Maşini şi utilaje de prelucrare • Materiale 
de construcţii • Produse pentru grădină

01-03  septembrie
FinnMetko 
Finlanda (Jämsä, Finland) • Produse din 

lemn • Silvicultură • Maşini şi utilaje de 
prelucrare • Materiale de construcţii

06-09 septembrie
ExpoDrev
Rusia (Krasnoyarsk) • Produse din lemn 

• Combustibili din lemn • Silvicultură • 
Maşini şi utilaje de prelucrare • Materiale 
pentru industria mobilei • Materiale de 
construcţii

06-09  septembrie
Trä & Teknik
Suedia (Gothenburg) • Produse din lemn 

• Maşini şi utilaje de prelucrare • Mobilă 
• Materiale pentru industria mobilei 
• Materiale de construcţii • Tratarea 
suprafeţelor şi finisare

08-11 septembrie
FMC China
China (Shanghai) • Produse din lemn • 

Silvicultură • Maşini şi utilaje de prelucrare 
• Mobilă • Materiale pentru industria 

mobilei • Materiale de construcţii

09-11 septembrie
4th Sri Lanka Wood
Sri Lanka (Bmich, Colombo) • Produse 

din lemn • Maşini şi utilaje de prelucrare 
• Mobilă • Materiale pentru industria 
mobilei • Uşi şi accesorii

13-14  septembrie
The 6th China
Global Wood Trade
Conference
China (Wuhan) • Produse din lemn • 

Maşini şi utilaje de prelucrare • Materiale 
de construcţii • Case / decoraţiuni

13-16  septembrie
Woodworking Kazan
Rusia (Kazan) •  Produse din lemn • 

Maşini şi utilaje de prelucrare • Materiale 
de construcţii

13-16  septembrie
Drema
Polonia (Poznan) • Produse din lemn 

• Combustibili din lemn • Silvicultură • 
Maşini şi utilaje de prelucrare • Mobilă 
• Materiale pentru industria mobilei 

• Materiale de construcţii • Case / 
decoraţiuni • Parchet / lambriuri

Vietnam International
Trade Fair
La Ho Chi Minh City, în perioada 

30.11-3.12.2016, la Saigon Exhibition 
and Convention Center, se va desfăşura 
cea de-a 14-a ediţie a târgului “Vietnam 
International Trade Fair”. 

Ediţia de anul trecut a acestei 
manifestări, la care au participat 390 
expozanţi din 12 ţări şi teritorii, a fost 
vizitată de 15.000 persoane, din care 8.900 
au fost oameni de afaceri.

Pentru ediţia din acest an organizatorii 
scontează pe cca. 460 de expozanţi.

Expoziţia este împărţită în patru mari 
categorii: pavilionul internaţional, maşini 
şi electronice, articole pentru locuinţă, 
ecotech (tehnologie ecologică).

De precizat că în acelaşi timp va avea loc 
şi expoziţia “Hardware and hand tools”.
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Forst Garten, Germania
• mangal (cerere) • 4 containere pe lună
Max Reichpietscs - Weg 11, D - 23968 Wismar
• an.kurtz@web.de

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

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

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

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

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

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

BPCE Montreal
• Cherestea de răşinoase şi foioase
• Diferite dimensiuni
Prin reprezentant BPCE Montreal,
Vladimir Ciobănaşu • tel.: 514.504.8235

Jisan Industry Co. Ltd Corea
• Cherestea de molid • După primirea ofertei
1650-4, Songjung-dong, Gangseo-gu,
Busan, Korea • tel.:82.51.831.4587
• mobil: +82.10.916.44576
• fax: +82.51.831.5678

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

Transcontinental Intenting ,
Emiratele Arabe Unite
• Plăci MDF de 4,9 şi 12 mm • Peste 6 containere
Manish Gajaria • ticdubai@ticdubai.ac
Transcontinental Intending Co. LLC
Centurion Star, Tower A, Office 1003/1004
tel.: +971.4.2237887
fax: +971.4.2238638 / 2228118

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

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

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

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

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

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

Ofertă de certificare a filierei produselor • 
Diplomat ing. Ştefan M. Teuşan din Germania, cer-
tific 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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SOCIETATEA
DE CERTIFICARE
ICECON-CERT S.R.L.
Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 266,
etaj 1, biroul 7, sector 2
 Începând cu anul 2011, ICECON S.A. a dezvoltat 
şi activitatea de cercetare în domeniul lemnului, în 
noul departament „Produse şi structuri din lemn”; 
în paralel cu activitatea de cercetare s-a înfiinţat 
în cadrul Departamentului de Încercări “in situ” 
grupa de încercări Produse şi Structuri din Lemn, 
autorizată de ISC şi acreditată RENAR cu certifica-
tul de acreditare nr. LI 779/7.04.2014.
ICECON S.A. are tradiţie în domeniul încercării la foc 
a uşilor şi ferestrelor din lemn. Odată cu dispariţia 
Institutului Naţional al Lemnului, ICECON S.A. şi-a 
lărgit aria de încercări în industria lemnului şi a 
acţionat în vederea acreditării în acest domeniu, 
respectiv încercări la foc ale mobilierului tapiţat 
prin expunerea la diferiţi factori cu potenţial 
inflamabil, încercări pentru peliculele de finisare a 
mobilierului din lemn şi încercări privind eficacitatea 
substanţelor utilizate pentru protecţia lemnului.
Obţinerea certificatului de acreditare de către 
ICECON S.A. în domeniile menţionate garantează 
existenţa de dispozitive şi instalaţii conform 
prescripţiilor tehnice standardizate pentru efectu-
area acestor încercări, precum şi a specialiştilor în 
domeniu, pentru interpretarea rezultatelor.

SC QUALITY CERT SA
prin  Laboratorul National pentru Industria 
Lemnului si Mobila executa testarea produselor 
din lemn, usi, ferestre , mobilier ( Bucuresti, Sos. 
Panduri nr.94-manager tehnic ing. Ene Neagu 
:0744974774 )






