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Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR, 
împreună cu Federaţia Sindicatelor Libere
din Industria Lemnului - FSLIL şi în colaborare 
cu DLG InterMarketing şi DLG International,
au plăcerea de a vă invita la festivităţile 
prilejuite de

 

ediţia 2017. Evenimentul se va desfăşura
în cadrul Târgului Forest România,
la Zizin - Braşov, după
următorul program:

Vineri

septembrie
2017

29
9:00

9:30

13:00

15:00

18:00

15:30

Deschiderea  
Târgului Forest România
Concursul Naţional
al Fasonatorilor Mecanici
Probe de poligon /
Pajiştea Forest România

Masă de prânz
Food Cart Sergiana

Concursul Naţional
al Fasonatorilor Mecanici
Festivitate de premiere /
Pajiştea Forest România

Şedinţa festivă
Ziua Forestierului, ediţia 2017
Alocuţiuni ale invitaţilor
Cortul de evenimente Forest România

Cina festivă
Cortul de evenimente Forest România

Info organizator

Legendă:

Forum Zonă standuri expozanţi
Demonstraţii în pădure Demonstraţii de pajişte şi la standurile expozanţilor

Ziua Forestierului • 29 septembrie 2017

28 - 30 septembrie 2017

Plan de demonstraţii

28 septembrie 2017 29 septembrie 2017

30 septembrie 2017

Tema: Dezvoltarea tehnologică a domeniului forestier şi 
creşterea competitivităţii produselor româneşti în piaţa 
internaţională
Organizator: Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR
Partener: Universitatea "Transilvania" Braşov, Facultatea de Silvicultură şi 
Exploatări Forestiere

Tema: Timflow- Soluţia pentru trasabilitatea lemnului

Tema: Sistemul dual de învaţământ
ASFOR - punte de legătură între absolvenţi şi 
angajatori
Organizatori: Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR, Universitatea 
"Transilvania" Braşov, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, 
Liceul Tehnologic Silvic "Dr. Nicolae Rucăreanu" Braşov

Tema: Campus & Cariera                                                                                                                      
Organizatori: DLG Intermarketing, Universitatea "Transilvania" Braşov, 
Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere

Tema: Provocări şi inovaţii tehnice în domeniul forestier
Provocări în legislaţia românească pentru adoptarea 
tehnologiilor noi şi inovatoare în silvicultură
Organizator: Schönherr

Utilaje forestiere inovative destinate exploatării lemnului 
pe teren abrupt
Organizator: Mayr Melnhof Forsttechik

Comparaţii între tehnici de regenerare
Organizator: Tornator

Împădurire de succes cu puieţi containerizaţi                                                                                 
Organizator: Lieco

Tema: Suprareglementarea sectorului silvic şi gestionarea durabilă a 
pădurilor din România
Organizator: Asociaţia Administratorilor de Păduri - AAP
Parteneri: Universitatea "Transilvania" Braşov,Facultatea de Silvicultură şi Exploatări 
Forestiere; Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava, Facultatea de Silvicultură

FORUM Locaţie forum:
cort amplasat la intrarea A

din expoziţie.

13:30 - 14:30

15:00 - 17:30

15:30 - 16:30

16:30 - 17:00

12:30 - 13:30

14:00

201017. EEvenimentu
TTârgului Fore

aşov du
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Creşterea
şi descreşterea 

economiei
forestiere

În paginile care urmează, în numărul 
actual al revistei, prezentăm rezultatele 

economice întregistrate de agenţii 
economici din domeniul forestier, grupaţi, 
după codul CAEN, în trei grupe distincte: 

Exploatări Forestiere, Prelucrarea 
Lemnului şi Fabricarea Mobilei.

Îi prezentăm, de asemenea, pe primii 100 
agenţi economici din cadrul fiecări grupe 

menţionate, clasificaţi în funcţie de cifra 
de afaceri realizată în anul 2016.

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR
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editorial

Numărul de agenţi economici, 
cifra de afaceri realizată 
şi numărul de salariaţi 

sunt indicatori sintetici, care 
caracterizează, într-o măsură 
considerabilă, starea oricărei 
activităţi economice. Aceste date 
provin de la Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului şi au fost 
obţinute ca urmare a centralizării 
situaţiilor financiare pe care agenţii 
economici le depun anual. O privire 
retrospectivă asupra acestora ne 
conduce la câteva consideraţii care 
explică, în parte, criza lemnului 
resimţită începând cu sfârşitul 
anului 2016, atât pentru necesităţile 
industriei, cât şi cele ale populaţiei.

Încă din anul 2010, ca urmare 
a unor importante investiţii în 
industria de prelucrare primară a 
lemnului, cererea de lemn a crescut 
an de an.

Cererea de lemn de foc pentru 
populaţie a fost întotdeauna mai 
mare decât a fost în măsură piaţa 
să ofere. Chiar şi în economia 
planificată a României comuniste, 
lemnul de foc pentru populaţie 
a fost o problemă de importanţă 
majoră şi, deşi întreprinderile 
forestiere de stat primeau programe 
speciale, acestea nu erau niciodată 
realizate.

În aceste condiţii, de cerere mare 
şi ofertă redusă pentru industrie şi 
pentru populaţie, preţul lemnului pe 
picior pe care îl pune în vânzare RNP 
- Romsilva a crescut de la 76,59 lei/
mc în 2010, la 185,64 lei/mc în 2016, 
atingând, astfel, un maxim istoric.

Lucrurile s-au petrecut întocmai şi 
în cazul resurselor de lemn provenite 
din pădurile UAT-urilor. Agenţii 
economici din exploatări forestiere 
care participă la licitaţiile de masă 
lemnoasă pe picior, acţionând pe o 
piaţă cu cerere mare şi constantă, 
au valorificat această oportunitate 
de dezvoltare prin investiţii în utilaje 
specifice activităţilor de exploatare. 
Au fost folosite resurse financiare 
proprii, sau au fost accesate fonduri 
europene. Au existat, în această 
perioadă, şi multe start-up-uri.

Astăzi sunt atestaţi pentru 
exploatări forestiere 4.800 de agenţi 
economici, a căror certificate de 
atestare însumează peste 50.000.000 
mc, care ar putea fi exploataţi anual.

În România se recoltează, însă, 
anual, în jur de 17-18 milioane mc. 
De aici, concurenţa mare la licitaţiile 
de masă lemnoasă pe picior sau 

pentru materiale lemnoase fasonate 
şi, implicit, preţurile mari care s-au 
realizat.

Invocând preţul mare pe care 
l-au plătit pentru masa lemnoasă 
pe picior, agenţii economici din 
exploatări au translatat această 
creştere către unităţile din industrie 
sau în preţul lemnului de foc pentru 
populaţie.

Atât industria, cât şi populaţia, 
având nevoie stringentă de lemn, 
au făcut eforturi şi au plătit aceste 
preţuri din ce în ce mai mari. 
Începând cu anul 2014, industria a 
căutat soluţii de aprovizionare cu 
lemn brut în afara ţării, importul de 
buşteni ajungând în anul 2016 la un 
volum de 1,8 milioane mc.

Populaţia nu-şi poate, însă, 
permite acest lucru. S-a ajuns, astfel, 
la un punct de la care nici industria 
şi nici populaţia nu mai pot susţine 
parcursul ascendent al preţurilor. În 
centralizatorul situaţiilor financiare, 
întocmit în baza datelor de la ONRC, 
se observă că agenţii economici 
încadraţi după codul CAEN la 
Grupa 161 - “Prelucrarea lemnului, 
fabricarea produselor din lemn cu 
excepţia mobilei” înregistrează, în 
anul 2015, o scădere a numărului 
de firme cu 225 de unităţi, iar 
al numărului de salariaţi, cu 434 
de persoane, cifra de afaceri 
menţinându-se la nivelul anului 
precedent.

În anul 2016, aceste descreşteri 
au continuat, înregistrându-se un 
minus de 451 de firme şi un număr 
de 2.748 de angajaţi, mai puţini 
decât în anul 2014. Cifra de afaceri a 
scăzut, de asemenea, şi a continuat 
să scadă şi în primul semestru din 
2017. Aceste descreşteri produc 
efecte în taxele şi impozitele plătite 
către stat atât de către angajaţi, cât 
şi de către firme.

Agenţii economici din exploatări 
forestiere au înregistrat, în schimb, 
un maximum al activităţii lor, ca 
urmare a preţurilor pe care le-
au obţinut, atât pentru lemnul 
industrial, cât şi pentru lemnul de 
foc.

Astfel, agenţii aconomici încadraţi 
la Clasa 220 - “Exploatare forestieră”, 
au înregistrat o creştere de 250 
de firme, o creştere a numărului 
de salariaţi de 1.404 persoane şi 
o creştere a cifrei de afaceri de 
433.442.346 lei, aproximativ 100 
milioane Euro.

Întrebarea care se pune este”Ce 
urmează?”. Răspunsul îl va oferi, 
desigur, piaţa, ca urmare a evoluţiei 
raportului între cerere şi ofertă.

Posibilitatea pădurilor din 
România, respectiv creşterea anuală, 
este aproape dublă, relativ la ceea ce 
se recoltează.

Pădurile administrate de RNP - 
Romsilva au o creştere anuală de 
aproximativ 17 milioane mc, dar 
sunt puşi anual în valoare doar 9,5 
milioane mc.

Situaţia este asemănătoare şi în 
cazul pădurilor aparţinând UAT-
urilor.

Este un lucru obişnuit în Europa să 
nu se recolteze întreaga posibilitate, 
ci doar un nivel de 60 - 70% din 
această creştere anuală. Respectând 
acest procent, RNP - Romsilva ar 
putea sa pună anual în valoare un 
volum de cel puţin 12 milioane 
mc. Ceilalţi deţinători de păduri, 
respectiv, UAT-uri şi alţi proprietari, 
ar putea aduce în piaţă aproximativ 
10 milioane mc.

Cu 22 milioane mc puşi anual 
în valoare şi recoltaţi apoi, cu 
respectarea tuturor regulilor 
silvice, cu un sistem de urmărire 
a trasabilităţii lemnului bine pus 
la punct, care există, cu controlul 
instituţiilor abilitate ale statului 
pentru combaterea furturilor şi 
abuzurilor, economia forestieră va 
căpăta, astfel, echilibrul necesar.

O primă condiţie o reprezintă, însă, 
accesibilizarea fondului forestier care 
la acest moment înregistrează un 
nivel foarte scăzut, de sub 6,0 ml/ha.

Sunt necesare investiţii în 
construirea drumurilor forestiere 
proiectate şi, desigur, întreţinerea 
corespunzătoare a celor existente. 
Fonduri există, atât cele constituite 
din vânzarea masei lemnoase în 
conformitate cu legea, cât şi din 
accesarea fondurilor europene.

Este nevoie de organizarea acestui 
program de investiţii, astfel încât, 
în următorii 10 - 12 ani, densitatea 
drumurilor forestiere să ajungă la 
nivelul de minimum 9,0 ml/ha.

 
Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR
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Silvicultură şi exploatare forestieră

CAEN Rev. 2
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Analiza economică
a activităţilor din domeniul forestier

în perioada 2014-2016

*n.c.a. = neclasificat în altă parte
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 1 1610 HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL ALBA 1,984,902,242 2055
 2 1610 KASTAMONU ROMANIA SA MUREŞ 670,014,225 832
 3 1610 AVIVA SRL MARAMUREŞ 302,862,327 1640
 4 1610 KARELIA - UPOFLOOR SRL MARAMUREŞ 141,695,590 341
 5 1610 BARLINEK ROMÂNIA SA BACĂU 124,333,498 280
 6 1610 SILVANIA INTERNATIONAL PROD SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 92,357,466 221
 7 1610 XILOBAIA SRL MARAMUREŞ 77,963,153 131
 8 1610 ROMANEL INTERNATIONAL GROUP SA BUCUREŞTI 77,952,536 332
 9 1610 FORESTAR SA NEAMŞ 53,627,239 165
 10 1610 ALREDIA SRL ALBA 52,180,550 131
 11 1610 MASIFPANEL SRL BRAŞOV 50,601,603 174
 12 1610 HARDWOOD SRL VÂLCEA 46,863,682 149
 13 1610 VIRIX PROD SRL DÂMBOVIŢA 40,118,062 168
 14 1610 DIP & GIP SRL BRAŞOV 30,460,343 144
 15 1610 H L V TRANSILVANIA SRL SIBIU 30,202,848 43
 16 1610 POP FRANCE SRL MARAMUREŞ 27,705,909 144
 17 1610 HOLZ EXPERT INDUSTRY SRL SUCEAVA 27,042,199 6
 18 1610 MASSIV FOREST PRODUCTS SRL CARAŞ-SEVERIN 26,985,845 259
 19 1610 FORESTBROD SRL SUCEAVA 25,943,397 130
 20 1610 NOVAARTIS SRL MARAMUREŞ 25,714,274 100
 21 1610 POWER TRADE SRL CARAŞ-SEVERIN 24,421,949 1
 22 1610 SILVA GRUP SRL SIBIU 24,025,488 34
 23 1610 VOIEVOD SRL SUCEAVA 24,014,471 74
 24 1610 ILROM LEGNO SA TIMIŞ 23,369,304 114
 25 1610 RONESANS SRL BRAŞOV 22,962,597 176
 26 1610 BELACRIS SRL SUCEAVA 22,566,799 11
 27 1610 GENEX COM SRL HARGHITA 21,785,198 67
 28 1610 FORESTCOV SRL VÂLCEA 21,677,484 165
 29 1610 EURO-VASKOMIH SRL SUCEAVA 21,571,617 13
 30 1610 LESSOPLAST SRL CONSTANŢA 20,893,131 137
 31 1610 PAMIRCO SRL TIMIŞ 20,613,037 102
 32 1610 HATY SRL VÂLCEA 19,511,386 80
 33 1610 FORESTA ARGES SA ARGEŞ 19,316,430 177
 34 1610 STAR GATE SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 19,180,449 112
 35 1610 SILVANIA INTERFOREST SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 18,682,537 103
 36 1610 AMIPROD WOOD SRL NEAMŢ 18,660,829 27
 37 1610 MOLIDUL IMPEX SRL BUZĂU 18,492,043 63
 38 1610 MICO LEGNAMI SRL SIBIU 18,452,199 67
 39 1610 ROWO S.A. MUREŞ 18,037,825 137
 40 1610 NORMAROM INDUSTRIE SRL CARAŞ-SEVERIN 17,497,324 129
 41 1610 RICH FOREST SRL BACĂU 17,415,515 115
 42 1610 GRUP LEMN SRL NEAMŢ 17,275,293 137
 43 1610 I H N E  COMPANY SRL GORJ 17,130,125 181
 44 1610 REIF SAW MILL SRL MARAMUREŞ 16,953,219 39
 45 1610 SNIJANA SRL ARAD 16,395,758 23
 46 1610 RETRO COMPROD SRL VRANCEA 16,112,489 103
 47 1610 LIGNUM TREND SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 16,016,900 23
 48 1610 SILVA ROM GOLDEN SRL ARGEŞ 15,680,852 69
 49 1610 FAGUL PRODIMPEX SRL NEAMŞ 15,588,706 83
 50 1610 LAFOR SRL NEAMŞ 15,467,102 122

CAEN CIFRA DE AFACERI NR. SALARIAŢINUME FIRMĂ JUDEŢCAEN CIFRA DE AFACERI NR. SALARIAŢINUME FIRMĂ JUDEŢ

TOP 100 CAEN GRUPA 161
Topul societăţilor comerciale din grupa 161 CAEN, clasa 1610, după cifra de afaceri, corespunzător situaţiilor financiare de la 31 decembrie 2016
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 51 1610 FORESTFALT SERVICII SRL SUCEAVA 15,256,173 101
 52 1610 NICO-PAUL SRL SUCEAVA 14,395,933 37
 53 1610 PALROM PRODUCTS SRL HUNEDOARA 14,079,258 76
 54 1610 FOREX SRL BRAŞOV 13,978,002 62
 55 1610 STANIA-BAR SRL ARGEŞ 13,605,006 104
 56 1610 FLORILEMN SRL BIHOR 13,513,333 18
 57 1610 TRANSILIS FOREST S.R.L. SUCEAVA 13,356,224 0
 58 1610 ELIGAT PROD SRL GORJ 12,781,439 19
 59 1610 DML INVEST SRL ALBA 12,282,766 23
 60 1610 UNICOM WOOD PRODUCTION SA TELEORMAN 12,281,628 129
 61 1610 SANIRAL SRL SUCEAVA 12,136,267 38
 62 1610 PRISLEMN SRL MARAMUREŞ 12,129,239 50
 63 1610 GVC COMPUTERS SRL SUCEAVA 12,026,931 38
 64 1610 COZIA FOREST SA VÂLCEA 11,705,443 68
 65 1610 LEMNFOREST SRL BIHOR 11,613,465 27
 66 1610 UNILEM SRL BACĂU 11,273,765 80
 67 1610 SEZAR FOREST SRL BRAŞOV 11,191,133 91
 68 1610 GLULAM SA DÂMBOVIŢA 11,088,161 48
 69 1610 TIMBER REAL WOOD S.R.L. DÂMBOVIŢA 11,016,479 26
 70 1610 ECOWOOD ENTERPRISES SRL HUNEDOARA 10,965,753 20
 71 1610 INTERDECO PROFILES SRL SIBIU 10,923,394 65
 72 1610 WOODEN DOORS INTERNATIONAL SRL VRANCEA 10,854,329 78
 73 1610 EURODIVIP SRL SUCEAVA 10,694,037 48
 74 1610 TRANSILVANIA BOIS SRL MARAMUREŞ 10,524,984 42
 75 1610 MOLIDUL IMPEX SRL PANATAU FILIALA BERESTI-TAZLAU BACĂU 10,069,014 48
 76 1610 GILEX PROD SRL HUNEDOARA 10,045,959 44
 77 1610 FENSTER DOR SRL SUCEAVA 10,035,635 22
 78 1610 LATIROM FOREST PRODUCT SRL BIHOR 10,019,714 23
 79 1610 DARION SRL MUREŞ 9,968,399 41
 80 1610 DEN FOREST SRL NEAMŞ 9,863,472 33
 81 1610 ŞUŞCĂ TRANS SRL MARAMUREŞ 9,613,313 12
 82 1610 JWC ROMWOOD SRL COVASNA 9,343,199 35
 83 1610 IPA COMPANY SRL HARGHITA 9,240,946 46
 84 1610 FORESTLIV SRL SUCEAVA 9,051,589 26
 85 1610 CAREL CONSTRUCT SRL SATU MARE 9,047,419 60
 86 1610 STIWEX SRL ARAD 8,996,968 22
 87 1610 PLATANUS PROD IMPEX SRL MUREŞ 8,705,179 81
 88 1610 TANEX WOOD INDUSTRY SRL BUCUREŞTI 8,619,933 78
 89 1610 ZOLI & EDITH SRL ARAD 8,607,080 101
 90 1610 LĂCUSTA PRODCOM SRL SUCEAVA 8,419,019 36
 91 1610 EXMUNTI SRL VRANCEA 8,357,203 43
 92 1610 COSTA WOOD TRADING S.R.L. VÂLCEA 8,236,459 73
 93 1610 LEMNKING MANUFACTORY SRL BUZĂU 8,222,883 0
 94 1610 EURO PRO CONSTRUCT 2004 SRL ARGEŞ 8,036,980 38
 95 1610 EUROSIMA COMPANY SRL VRANCEA 7,945,059 0
 96 1610 PATRIRO COM SRL SUCEAVA 7,875,212 17
 97 1610 ZMZ CHERESTEA SRL NEAMŢ 7,853,846 34
 98 1610 DELNEY EXPORT IMPORT SRL COVASNA 7,839,576 49
 99 1610 TOWA PRODUCT SRL MARAMUREŞ 7,817,745 13
 100 1610 DRUMEŢIA SRL CARAŞ-SEVERIN 7,670,536 37

NUMELE SOCIETĂŢII CIFRA DE AFACERI SALARIAŢI ADMINISTRATORJUDEŢCAEN CIFRA DE AFACERI NR. SALARIAŢINUME FIRMĂ JUDEŢ

Topul societăţilor comerciale din grupa 161 CAEN, clasa 1610, după cifra de afaceri, corespunzător situaţiilor financiare de la 31 decembrie 2016

Tăierea
şi rindeluirea lemnului
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 1 1621 EGGER ROMANIA SRL SUCEAVA 1,355,441,394 693
 2 1621 KRONOSPAN SEBES SA ALBA 997,155,030 440
 3 1621 SC KRONOSPAN ROMANIA SRL BRAŞOV 467,685,127 161
 4 1621 HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER BACO SRL BACĂU 253,402,255 724
 5 1621 LOSAN ROMANIA SRL BRAŞOV 122,122,742 520
 6 1621 J.F. FURNIR SRL BRAŞOV 95,497,846 389
 7 1629 CARPAT STICKS SRL TIMIŞ 78,646,812 227
 8 1629 CH INDUSTRIAL PROD SRL CLUJ 67,973,262 301
 9 1623 PORTA KMI ROMANIA SRL ARAD 66,626,429 261
 10 1629 M.C.I. NOVOTECH SRL BUCUREŞTI 52,655,051 33
 11 1621 EUROCOM - EXPANSION SA ARGEŞ 52,430,724 173
 12 1621 WERZALIT LEMN TECH SCS TIMIŞ 51,643,619 225
 13 1621 CILDRO PLYWOOD SRL MEHEDINŞI 45,135,054 0
 14 1624 TONNELLERIE MARGO SRL ARAD 38,116,143 143
 15 1621 SIGSTRAT SA MARAMUREŞ 32,768,096 427
 16 1623 REFLEX FATADE SRL BUCUREŞTI 31,265,081 103
 17 1621 VASCONY PROD SRL DÂMBOVIŢA 28,914,359 186
 18 1623 ECO EURO DOORS SRL MUREŞ 27,717,653 94
 19 1621 SWL WOOD INDUSTRIES SRL NEAMŞ 26,837,059 132
 20 1624 MAR-MOB SRL SUCEAVA 25,001,168 51
 21 1623 SWAN WINDOW SRL MUREŞ 23,883,387 90
 22 1629 GILMET SRL PRAHOVA 23,730,870 309
 23 1623 MOBILCOM-IMPEX SRL HARGHITA 23,211,547 136
 24 1621 ROMPLY MEROPS SRL CĂLĂRAŞI 23,115,357 194
 25 1623 TERRA CONSTRUCTII SRL BOTOŞANI 22,445,052 209
 26 1623 TEHNICA-SCHWEIZ IMPEX SRL TIMIŞ 22,176,016 37
 27 1621 PENTA BOX SRL ARAD 21,246,287 115
 28 1621 STRATUSCOM BLAJ SRL ALBA 19,691,852 283
 29 1623 B.D. LEMNTECH SRL BUCUREŞTI 18,389,878 50
 30 1622 VICLA IMPEX SRL SIBIU 18,383,284 134
 31 1629 DEKO RAME SRL SIBIU 18,262,235 141
 32 1623 ARCADE DOORS SRL BUCUREŞTI 18,166,225 39
 33 1624 MODPACK SYSTEM SRL PRAHOVA 17,766,899 78
 34 1623 SALASTAR SRL HARGHITA 17,058,126 42
 35 1629 TECLEM PROD SRL TIMIŞ 16,064,094 223
 36 1624 DDCA ROMANIA SRL COVASNA 15,492,668 56
 37 1623 BENATI SRL HARGHITA 15,381,624 78
 38 1629 TABULA SRL HARGHITA 15,122,976 118
 39 1623 FORESTROM SRL SUCEAVA 14,434,189 7
 40 1624 BREK ROM SRL SATU MARE 14,183,129 40
 41 1629 TRIAMOB SRL BIHOR 12,620,710 119
 42 1623 KSA TEOMAR SRL CLUJ 12,276,282 31
 43 1623 FONTANOT RO SRL CLUJ 11,594,781 83
 44 1623 CORI BLUE SRL MARAMUREŞ 11,422,293 68
 45 1623 DIMMER SRL BACĂU 11,314,579 42
 46 1623 ARGO SRL NEAMŞ 11,206,689 66
 47 1623 INCO INDUSTRY SRL NEAMŞ 11,058,865 69
 48 1623 ESCORPION 707 IMPEX SRL CLUJ 10,778,962 20
 49 1621 CILDRO SA MEHEDINŢI 10,763,566 0
 50 1623 DOXAR GRUP SRL SUCEAVA 10,737,752 78

TOP 100 CAEN GRUPA 162
Topul societăţilor comerciale din grupa 162 CAEN, după cifra de afaceri, corespunzător situaţiilor financiare de la 31 decembrie 2016

CAEN CIFRA DE AFACERI NR. SALARIAŢINUME FIRMĂ JUDEŢ
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 51 1624 ARCOPLAST SRL ARGEŞ 10,558,427 72
 52 1623 SOGEM PRODUCTION SRL SUCEAVA 10,244,267 81
 53 1629 LINS & WEINZIERL EXPORTPACKAGING SRL COVASNA 9,954,323 2
 54 1621 STECOPAL STRAT 2004 SRL ARGEŞ 9,913,031 84
 55 1623 AND SILVA IMPEX SRL CARAŞ-SEVERIN 9,797,445 111
 56 1624 MIKIM SRL BRAŞOV 9,470,102 41
 57 1623 ERGIO-PROD SRL BACĂU 9,379,661 63
 58 1623 LORENMAR SRL SUCEAVA 9,362,870 41
 59 1623 WORKSHOP DOORS SRL MUREŞ 9,298,286 5
 60 1623 ELIM-GOD SRL MARAMUREŞ 9,049,061 46
 61 1623 RUAL SRL ARGEŞ 9,005,853 46
 62 1623 V.B.N.DOORS SRL ARAD 8,983,412 33
 63 1623 IDEZIO SRL PRAHOVA 8,904,291 56
 64 1623 NORD SCALA SRL SUCEAVA 8,701,543 101
 65 1623 LEM TEK SRL TIMIŞ 8,269,642 53
 66 1623 IN-NOVA T.F. S.R.L. COVASNA 8,194,955 41
 67 1629 SAWDUST COLECTIONS SRL BACĂU 8,189,203 73
 68 1629 FRAICOM SRL BUCUREŞTI 8,133,568 18
 69 1624 OBELIX IMPEX SRL SĂLAJ 8,115,327 87
 70 1623 DETROIT CITY IMPORT EXPORT SRL HARGHITA 8,099,544 75
 71 1629 WEST CONSTRUCT RING SRL BIHOR 8,046,093 8
 72 1623 ARCER SRL MARAMUREŞ 7,921,396 102
 73 1624 MOB - VIP SRL BUCUREŞTI 7,850,666 31
 74 1629 LAAR-IMPEX SRL HARGHITA 7,806,465 50
 75 1629 ECOSOFTBN SRL BISTRIŞA-NĂSĂUD 7,711,700 28
 76 1629 AMECO RENEWABLE ENERGY SRL HARGHITA 7,623,894 30
 77 1629 APIPROD SRL SIBIU 7,609,585 122
 78 1629 TREFOREX SRL HARGHITA 7,595,304 29
 79 1623 BASIL INTERFOREST SRL SUCEAVA 7,593,724 27
 80 1629 POLILEMN PROD SRL SATU MARE 7,499,406 72
 81 1621 C.B.S. EXPORT SRL VRANCEA 7,471,193 73
 82 1623 PAK FOREST SRL ARGEŞ 7,468,798 36
 83 1623 KOMFORT WOOD SRL BIHOR 7,434,359 64
 84 1623 MITOCARII FOREST SRL CARAŞ-SEVERIN 7,161,909 97
 85 1629 CREAZIONI LEGNO SRL ILFOV 7,092,760 0
 86 1623 ITAL STYL SRL SUCEAVA 7,088,246 56
 87 1629 XILOPAL SRL BACĂU 6,906,521 70
 88 1623 DOR INVEST SRL BACĂU 6,892,439 67
 89 1623 VALGER SRL ALBA 6,816,265 88
 90 1624 NEAL BROTHERS SRL DOLJ 6,604,685 32
 91 1624 COMELECTRO IMPORT EXPORT SRL PRAHOVA 6,441,613 50
 92 1623 KOBEZOL SRL HARGHITA 6,377,209 54
 93 1622 PAM SA SRL CARAŞ-SEVERIN 6,281,327 80
 94 1623 CLUJ NAPOCA SERVICE SRL SATU MARE 6,269,705 31
 95 1629 EURO SANGIFT SRL HARGHITA 6,266,131 56
 96 1621 HOLZ CENTER SRL MUREŞ 6,261,168 44
 97 1623 SCALE ST SRL PRAHOVA 6,177,136 46
 98 1624 DUAK DRUMS SRL OLT 6,086,323 23
 99 1623 CHIULAN HOUSE FACTORY SRL TIMIŞ 6,049,392 31
 100 1621 STORM IMPEX SRL VRANCEA 6,024,959 57

Topul societăţilor comerciale din grupa 162 CAEN, după cifra de afaceri, corespunzător situaţiilor financiare de la 31 decembrie 2016

Fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale vegetale
• Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn • Fabricarea parchetului asamblat în panouri • Fabricarea 
altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii • Fabricarea ambalajelor din lemn • Fabricarea 
altor produse din lemn • Fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

CAEN CIFRA DE AFACERI NR. SALARIAŢINUME FIRMĂ JUDEŢ
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 1 210 REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA RA BUCUREŞTI 1,690,752,693 16318
 2 210 RO XI WOOD SYSTEMS SRL HUNEDOARA 22,733,251 106
 3 210 EX-FOR SRL COVASNA 18,299,563 131
 4 210 ALROB-SILV SRL PRAHOVA 18,158,066 20
 5 210 ALDONA PREST SRL HUNEDOARA 16,152,791 128
 6 210 FAG INTERNATIONAL SRL GORJ 12,352,775 143
 7 210 AGROZOOINDUSTRIALA SRL ARAD 12,297,465 49
 8 210 MANCOR SRL BRAŞOV 12,122,773 26
 9 210 R. P. L. A PADURILOR KRONSTADT RA BRAŞOV 11,849,690 54
 10 210 R. P. L. OCOLUL SILVIC PADURILE FĂGĂRAŞULUI RA BRAŞOV 10,622,128 60
 11 210 TERRA SILVA SRL DOLJ 10,360,251 67
 12 210 OCOLUL SILVIC LIGNUM SRL BACĂU 10,305,729 31
 13 210 R. P. L. OCOLUL SILVIC PADURILE SINCII RA BRAŞOV 10,263,731 82
 14 210 OCOLUL SILVIC COMUNAL TELCIU RA BISTRIŢA-NĂSĂUD 10,199,004 57
 15 210 R. P. L. A PADURILOR PIATRA CRAIULUI RA BRAŞOV 10,175,602 66
 16 210 OCOLUL SILVIC SILVA-BUCOVINA SRL SUCEAVA 9,910,741 44
 17 210 TANI DANONA SRL HUNEDOARA 9,328,969 61
 18 210 REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR STEJARUL RA BRAŞOV 8,882,802 32
 19 210 REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR SĂCELE RA BRAŞOV 8,876,209 40
 20 210 OCOLUL SILVIC DE REGIM GHEORGHENI SA HARGHITA 8,697,514 68
 21 210 REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUŞ RA BRAŞOV 8,500,924 36
 22 210 VALIDUM SRL NEAMŞ 8,182,252 32
 23 210 R. A. OCOLUL SILVIC IZVORUL SOMEŞULUI MARE RA BISTRIŢA-NĂSĂUD 8,159,158 75
 24 210 OCOLUL SILVIC DUMBRAVA RA ARAD 7,069,427 72
 25 210 CPW SILVANIA NATURA SRL MUREŞ 6,913,952 6
 26 210 OCOLUL SILVIC CODRII CETATILOR RA BRAŞOV 6,886,668 25
 27 210 STRINAPOLI SRL ARAD 6,281,917 43
 28 210 LUCALEX SRL DOLJ 6,199,457 24
 29 210 REGIA AUTONOMA OCOLUL SILVIC VALEA SIEULUI RA BISTRIŢA-NĂSĂUD 6,130,212 34
 30 210 COMPREST SILVA SRL DÂMBOVIŢA 6,129,182 28
 31 210 OCOLUL SILVIC BISERICESC ILIŞEŞTI SRL SUCEAVA 6,104,723 25
 32 210 TRANSALPIN 2008 SRL GORJ 5,885,861 22
 33 210 DAIBO FOREXIM SRL DÂMBOVIŞA 5,843,214 33
 34 210 JLG FOREST S.R.L. SUCEAVA 5,814,687 48
 35 210 CONIFAST SRL BUZĂU 5,727,986 10
 36 210 STEFAN FOREST SRL ALBA 5,709,309 16
 37 210 FOREXPORT SRL VRANCEA 5,684,149 40
 38 210 OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII RA SIBIU 5,611,343 36
 39 210 OCOLUL SILVIC MAIERU RA BISTRIŢA-NĂSĂUD 5,575,453 31
 40 210 OCOLUL SILVIC AL ORASULUI RASNOV RA BRAŞOV 5,418,921 32
 41 210 NEMACORD SRL SUCEAVA 5,418,187 5
 42 210 OCOLUL SILVIC BUZAUL ARDELEAN RA COVASNA 5,357,791 34
 43 210 R. P. L. OCOLUL SILVIC BUCEGI-PIATRA CRAIULUI RA BRAŞOV 5,028,210 51
 44 210 OCOLUL SILVIC CIUCAS RA BRAŞOV 4,957,182 38
 45 210 OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE RA MARAMUREŞ 4,864,792 32
 46 210 R. P. L. OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI RA SIBIU 4,813,526 30
 47 210 M B I IMPEX SRL SIBIU 4,736,491 37
 48 210 FINE ONE FOREST TRANS SRL ARGEŞ 4,613,846 15
 49 210 MINELTA SIL COM SRL HUNEDOARA 4,605,077 20
 50 210 R. P. L. OCOLUL SILVIC PĂDUREA BOGĂŢII RA BRAŞOV 4,594,247 23

CAEN CIFRA DE AFACERI NR. SALARIAŢINUME FIRMĂ JUDEŢCAEN CIFRA DE AFACERI NR. SALARIAŢINUME FIRMĂ JUDEŢ

TOP 100 CAEN GRUPA 21
Topul societăţilor comerciale din clasa 210 CAEN, după cifra de afaceri,   corespunzător situaţiilor financiare de la 31 decembrie 2016
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 51 210 R. P. L. OCOLUL SILVIC VALEA ORASTIEI RA HUNEDOARA 4,584,316 29
 52 210 TERRA FOREST SRL DOLJ 4,483,366 66
 53 210 SILVADI PREST III SRL GALAŞI 4,329,186 3
 54 210 OCOLUL SILVIC ABRUD RA ALBA 4,246,430 70
 55 210 CSONT FOREST SRL HARGHITA 4,238,860 27
 56 210 OCOLUL SILVIC ARDUD RA SATU MARE 4,173,845 28
 57 210 OCOLUL SILVIC COMUNAL ROMULI RA BISTRIŢA-NĂSĂUD 4,137,911 30
 58 210 R. P. L. OCOLUL SILVIC VALEA MUREŞULUI RA ARAD 3,887,287 36
 59 210 OCOLUL SILVIC COMUNAL JOSENII BÂRGĂULUI RA BISTRIŢA-NĂSĂUD 3,780,271 25
 60 210 CIOPLEI FOREST 2004 SRL ARGEŞ 3,769,821 21
 61 210 SEBI FOREST TRANS SRL HUNEDOARA 3,564,341 34
 62 210 OCOLUL SILVIC DEALUL SIBIULUI RA SIBIU 3,538,220 36
 63 210 OCOLUL SILVIC IRI SRL VRANCEA 3,506,144 39
 64 210 R. P. L. OCOLUL SILVIC ZARANDUL RA ARAD 3,497,952 51
 65 210 NIRAJ ACE BRAD PROD SRL MUREŞ 3,476,145 70
 66 210 OCOLUL SILVIC BRATCUTA RA BIHOR 3,417,910 0
 67 210 SILVA LAZĂR SRL ARAD 3,403,066 26
 68 210 OCOLUL SILVIC DOMENIUL HANGU SRL NEAMŞ 3,385,521 25
 69 210 OCOLUL SILVIC PRIVAT CODRII ZARANDULUI SRL ARAD 3,362,314 0
 70 210 OCOLUL REGAL SAVĂ‚RSIN SRL ARAD 3,357,554 27
 71 210 OCOLUL SILVIC SOIMI RA BIHOR 3,244,214 46
 72 210 OCOLUL SILVIC CODRII VERZI SRL ARGEŞ 3,228,082 35
 73 210 R. P. L. OCOLUL SILVIC CINDREL RA SIBIU 3,215,857 18
 74 210 FORESTCOM SRL GALAŞI 3,211,511 16
 75 210 R. P. L. OCOLUL SILVIC GURA RĂULUI RA SIBIU 3,208,245 14
 76 210 R. P. L. OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI RA SIBIU 3,194,521 26
 77 210 ANDANTO FOREST SRL ALBA 3,132,056 15
 78 210 TOEXFOR SRL MUREŞ 3,085,045 14
 79 210 STUF DELTA PRODUCTION SRL TULCEA 3,061,842 67
 80 210 OCOLUL SILVIC CODRII BEIUSULUI RA BIHOR 3,028,978 66
 81 210 CLUB TACHE 2000 SRL ALBA 2,988,227 22
 82 210 DIA COMPLAST SRL NEAMŞ 2,978,848 12
 83 210 OCOLUL SILVIC RASINARI RA SIBIU 2,965,836 26
 84 210 OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA RA BISTRIŢA-NĂSĂUD 2,931,329 30
 85 210 WOOLF IMPEX SRL BUZĂU 2,928,892 3
 86 210 OCOLUL SILVIC SILVA BORŞA SRL MARAMUREŞ 2,916,494 27
 87 210 R. P. L. OCOLUL SILVIC VALEA PIANULUI RA ALBA 2,815,649 37
 88 210 MR POWER PRINT SRL IAŞI 2,804,762 23
 89 210 OCOLUL SILVIC SAPCEA CUGIR RA ALBA 2,753,494 27
 90 210 OCOLUL SILVIC TIHUŢA-COLIBIŢA RA BISTRIŢA-NĂSĂUD 2,752,840 51
 91 210 COSTI SIMCOM SRL SUCEAVA 2,731,416 16
 92 210 OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES RA BISTRIŢA-NĂSĂUD 2,713,119 27
 93 210 MIDWEST COM SRL MUREŞ 2,705,118 15
 94 210 LEVANT SRL OLT 2,693,738 9
 95 210 SILVA PERILAND SRL BRĂILA 2,688,498 16
 96 210 PASSILVA PROIECT SRL VASLUI 2,675,290 8
 97 210 AUTOSOMES SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 2,669,540 18
 98 210 PADVERDE SRL BRĂILA 2,655,969 19
 99 210 OCOLUL SILVIC PLAIURILE HENIULUI RA BISTRIŢA-NĂSĂUD 2,639,421 27
 100 210 VEXEL BREBU SRL SUCEAVA 2,633,673 8
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 1 220 LACUL CODRILOR SRL ALBA 46,505,198 70
 2 220 CERASUS AVIUM SRL BUCUREŞTI 45,799,225 3
 3 220 EXPO-TRANS NMN SRL SIBIU 33,626,397 50
 4 220 PAN & FOREST SRL NEAMŢ 25,069,238 119
 5 220 CONFANA INDUSTRIES SRL SUCEAVA 22,775,603 51
 6 220 DORA SRL ALBA 21,880,763 48
 7 220 AUSTROFOREST INTERNATIONAL SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 19,296,338 51
 8 220 COSLO-ZINCA SRL CĂLĂRAŞI 18,726,386 84
 9 220 MFOREST PRODUCTIE TRUST SRL BUCUREŞTI 18,128,915 79
 10 220 CARLEXIM SRL GORJ 17,827,454 44
 11 220 COLCEAR SERVCOM SRL CARAŞ-SEVERIN 15,898,835 135
 12 220 EXPLOCOM GK SRL HARGHITA 15,835,020 34
 13 220 COMEXIM R SRL HUNEDOARA 15,448,523 215
 14 220 HANIFA SRL VRANCEA 14,870,424 30
 15 220 TORNATOR SRL BRAŞOV 14,808,006 11
 16 220 SILVAREX 2001 SRL ILFOV 14,454,908 47
 17 220 IRI FOREST ASSETS SRL BUCUREŞTI 14,173,328 1
 18 220 PRICOFOREST SRL NEAMŞ 13,616,644 41
 19 220 RAPID FOREST SRL HARGHITA 13,094,256 44
 20 220 LIMSILVA FOREST SRL VRANCEA 12,246,929 62
 21 220 GATER CONCEPT PROD SRL ARGEŞ 12,029,205 39
 22 220 PRODUCTIE “VOINA” SRL COVASNA 12,022,617 39
 23 220 FIRST ELIA TOM ‘94 SRL ARGEŞ 11,638,248 37
 24 220 LORGIS SRL GORJ 11,556,090 60
 25 220 SILVACOM IMPEX SRL SIBIU 10,844,302 33
 26 220 HALUPEX SRL HARGHITA 10,421,511 34
 27 220 MONTECLAS SRL COVASNA 10,406,719 45
 28 220 NICOFAIV 2007 SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 9,988,739 30
 29 220 LOMPRY TRANS SRL GORJ 9,840,801 20
 30 220 SILVADOR COMPANY SRL DÂMBOVIŢA 9,797,814 30
 31 220 RAZUSTOM SRL CARAŞ-SEVERIN 9,737,454 41
 32 220 OCT-TRANS SRL MARAMUREŞ 9,437,235 27
 33 220 TRIION-CONSTRUCT SRL MEHEDINŢI 8,992,475 113
 34 220 CSILLAG SRL HARGHITA 8,881,515 102
 35 220 TEHNO FOREST SRL IAŞI 8,612,810 45
 36 220 MONTANA FOREST SRL BISTRIŞA-NĂSĂUD 8,307,235 46
 37 220 ESTERER SRL HARGHITA 8,160,726 45
 38 220 POPCRIST-TRANS SRL DÂMBOVIŞA 8,122,313 38
 39 220 T C COMPILIMPEX SRL NEAMŞ 8,100,923 116
 40 220 PRO FOREST SRL MARAMUREŞ 8,011,298 19
 41 220 GELU TRANSEXPLOR SRL MUREŞ 7,923,372 38
 42 220 DAVILEMN SRL MUREŞ 7,888,012 25
 43 220 SALCOMEX PROD SRL ARGEŞ 7,767,974 55
 44 220 FOREST HOME SRL NEAMŢ 7,682,779 20
 45 220 BORSILV SRL HARGHITA 7,529,396 36
 46 220 GRIMAVAS IMPEX SRL MUREŞ 7,436,112 54
 47 220 FORTRANS N&N SRL HUNEDOARA 7,404,237 20
 48 220 STEJAR-LUPENI SRL HARGHITA 7,254,953 23
 49 220 RAN FOREST SERVICES SRL ARAD 7,179,612 24
 50 220 AZOPROD COM SRL ALBA 6,974,743 2
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 51 220 MALINIC SRL COVASNA 6,966,786 53
 52 220 BKT FOREST SRL MARAMUREŞ 6,837,757 50
 53 220 ALPITEX FOREST GIP SRL ARGEŞ 6,764,945 7
 54 220 FOREST SIB EXPLORER SRL SIBIU 6,719,382 32
 55 220 BRĂDĂŢEL SRL BACĂU 6,598,054 22
 56 220 CATA&ELENA TRANS SRL VRANCEA 6,590,293 23
 57 220 VALEA SECII SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 6,578,829 47
 58 220 HOLZ IMPEX SRL SIBIU 6,545,799 42
 59 220 RAMOCSA SRL HARGHITA 6,493,196 35
 60 220 FAB PROD COM SRL HARGHITA 6,245,828 38
 61 220 RAMAROM FOREST SRL PRAHOVA 6,221,834 27
 62 220 RADAN SERV SRL MUREŞ 6,185,639 34
 63 220 NIVIDAMA SRL HARGHITA 6,142,719 13
 64 220 NADESCU VIOSILV SRL OLT 6,134,714 41
 65 220 SIMICOM SRL SIBIU 6,117,632 39
 66 220 ELBAS IMPEX SRL PRAHOVA 6,042,111 37
 67 220 DARO FOREST SRL SUCEAVA 5,992,933 17
 68 220 EXIFOREST SRL SUCEAVA 5,935,963 34
 69 220 INFOREG SRL MUREŞ 5,867,602 40
 70 220 SILVA FUNGHI SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 5,838,271 7
 71 220 LEONARD FOREST SRL SUCEAVA 5,821,749 7
 72 220 GORUNELU ALEX SRL TIMIŞ 5,813,662 30
 73 220 COSTI SI NIC PRODUCT 2003 SRL ARGEŞ 5,712,449 30
 74 220 AGAMEX TRADE SRL BRAŞOV 5,628,409 23
 75 220 LUCASILV FOREST S.R.L. SUCEAVA 5,626,583 18
 76 220 ADENIS PARD SRL SUCEAVA 5,604,589 18
 77 220 GEO & PATRICE FOREST SRL BIHOR 5,492,302 16
 78 220 GILFOR SRL BRĂILA 5,491,081 23
 79 220 K & M IMPORT-EXPORT SRL COVASNA 5,420,249 21
 80 220 MIGAB FOREST SRL PRAHOVA 5,353,197 21
 81 220 EXPLO-CHEIA RUCAR SRL ARGEŞ 5,345,822 23
 82 220 GALILEX FOREST SRL MEHEDINŢI 5,328,704 34
 83 220 LUMBERMAN SRL SUCEAVA 5,291,315 16
 84 220 DELCOM FOREST SRL NEAMŞ 5,271,457 42
 85 220 MONTANA-IUGAN SRL BISTRIŞA-NĂSĂUD 5,232,724 135
 86 220 FOREST LAND SRL BISTRIŞA-NĂSĂUD 5,212,984 16
 87 220 G.N.D. SLAVY’99 SRL ARGEŞ 5,160,876 24
 88 220 VERSAY SRL CARAŞ-SEVERIN 5,102,269 32
 89 220 LEOPET COM SRL MARAMUREŞ 5,102,090 16
 90 220 LAVIONE TEX SRL BISTRIŢA-NĂSĂUD 5,051,578 20
 91 220 DIABRAD TRADE SRL NEAMŢ 4,981,197 28
 92 220 CMV FOREST SRL CLUJ 4,965,861 12
 93 220 MANELEMN SRL COVASNA 4,962,499 6
 94 220 GANAND IMPEX SRL VÂLCEA 4,909,664 31
 95 220 INFO GROUP SRL SUCEAVA 4,908,145 29
 96 220 IULIAN TRANSFOR SRL HUNEDOARA 4,869,721 32
 97 220 FORESTIER MU SILVICULTURA SRL BACĂU 4,867,912 0
 98 220 SUPELNITA SRL GORJ 4,809,337 22
 99 220 CRYS-MAR EXCLUSIV 2006 SRL ARGEŞ 4,804,445 28
 100 220 CERBUL MONTAN 2003 SRL ARGEŞ 4,625,609 28
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Productivitatea muncii
indicator economic ignorat 
în exploatările forestiere

Rezumat
Opt - zece ore de muncă pe zi, cinci - 

şase zile pe săptămână şi productivitate/
oră de muncă, cam aşa s-ar putea 
traduce nivelul la care a ajuns şi se 

analizeaeză simplist eficienţa pe piaţa 
muncii în exploatările forestiere.

Workforce productivity, an 
economical indicator of 

forest exploitations
Synopsis

Eight to ten working hours per day, five or 
six days a week and productivity/working 
hour, these are the general elements that 

identify best with the level reached by 
the forestry sector and it briefly analyses 
the labor market efficiency within forest 

exploitations.

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor Pădurea este o 

adevarată comunitate 
de viaţă în cadrul căreia 
coexistă, în baza unor 
reguli formate în timp 
îndelungat, plante 
şi animale adaptate 
condiţiilor staţionale ale 
locului în care se află. 
Dintre acestea, plantele 
lemnoase reprezintă 
principala componentă, 
deoarece de la acestea 
omul obţine cele mai 
mari foloase. Este 
recunoscut, însă, şi 
faptul că pădurea 
contribuie, cu maximă 
eficienţă, la conservarea 
şi refacerea mediului 
înconjurător.
În acest cadru general, 
trebuie menţionat că 
exploatarea lemnului 
prin recoltarea de către 
om a arborilor, în special 
a celor maturi, care 
au atins limita vârstei 
fiziologice, contribuie 
esenţial la reînnoirea 
permanentă a acestei 
opere a naturii.
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Lemnul este, aşadar, una din cele 
mai importante materii prime 
naturale, fiind utilizat, în principal, 

la fabricarea mobilei, ca material de 
construcţii, la fabricarea hârtiei, fibrelor 
celulozice, articolelor de uz casnic, 
jucăriilor, ambarcatiunilor, ambalajelor 
etc.

Productivitatea muncii, în sens 
general, este unul din cei mai importanti 
indicatori sintetici ai eficienţei activităţii 
economice, indicator care reflectă 
eficacitatea sau rodnicia muncii cheltuite 
în procesul de producţie. Creşterea 
productivităţii muncii constituie cel mai 
important factor de sporire a volumului 
producţiei, de reducere a costurilor de 
producţie şi de creştere a rentabilităţii şi 
competitivităţii produselor.

Nivelul productivităţii muncii se 
determină fie ca raport între volumul 
producţiei şi cantitatea de muncă 
investită în obţinerea lui, fie prin 
raportarea timpului de muncă la volumul 
producţiei obtinute:

W = Q / T sau
t = T / Q,,

unde W reprezintă productivitatea 
muncii, Q - volumul producţiei, iar T - 
consumul total de timp de muncă;

Analiza productivităţii la nivel naţional 
impune studierea unora dintre factorii 
fundamentali de impact, printre care, de 
regulă, se includ numărul şi distribuţia 
pe sectoare şi ramuri economice a forţei 
de muncă şi a salariaţilor, nivelul brut 
şi nivelul net al câştigurilor salariale 
şi distribuţia lor pe sectoare şi ramuri 
economice, fondul de timp de muncă 
şi costul unitar al forţei de muncă, 
structura personalului şi a output-ului pe 
clase de mărime şi activităţi economice. 

În industrie, pe activităţi ale industriei 
unde ne situam şi noi ca domeniu, 

Productivitatea muncii
indicator economic ignorat 
în exploatările forestiere

S
al

ar
iu

Cantitatea de muncă (Qm)

S 1

S 0

Qm 1

O 1

O 0

Qm 0

competitivitatea este analizată şi prin 
intermediul costului unitar cu forţa de 
muncă în termeni nominali şi termeni 
reali. Costul unitar al muncii a devenit, 
de altfel, unul din indicatorii importanţi 
de evaluare a progreselor în îndeplinirea 
obiectivelor. Din acest punct de vedere, 
există două abordări metodologice şi 
de analiză: pe termen scurt şi pe termen 
mediu. Cea mai des întâlnită este analiza 
periodică a competitivităţii. Costul unitar 
al forţei de muncă se calculează ca 
raport între salarii şi productivitate. 

O metodă prin care se poate obţine 
o creştere a salariului o constituie 
restrângerea directă a ofertei de muncă. 
În acest sens, se pot iniţia o serie de 
măsuri cum ar fi:

• reducerea numărului maxim de ore 
de muncă pe săptămână;

• limitarea numărului de lucrători.
Aceste efecte pot fi evidenţiate cu 

ajutorul reprezentării grafice de mai sus.
Rezultă, ca urmare a reducerii ofertei 

de la O0 la O1, cantitatea de munca 
angajată scade de la Qm0 la Qm1, iar 
salariul creşte de la S0 la S1 (vezi grafic).

O altă metodă de creştere a salariului 

o constituie restrângerea indirectă a 
ofertei de muncă.

 
În cadrul  sectorului de exploatare a 

lemnului, datorită caracterului eterogen 
al activităţilor desfăşurate de agenţii 
economici şi de profesiile diferite, există 
variate expresii ale productivităţii muncii, 
provenite din raportarea activităţilor 
specifice fiecărei grupe de personal 
la numărul de personal respectiv (de 
exemplu, productivitatea muncii unui 
fasonator, a unui operator la colectarea 
lemnului etc.). De asemenea, se folosesc 
indicatori de productivitate în funcţie de 
structura de bază a personalului: total 
personal, personal operativ etc. (vezi 
tabel).

Factorii cu acţiune directă asupra 
productivităţii muncii sunt factori 
general valabili pentru toate ramurile 
economice, având, în exploatările 
forestiere, particularităţi reieşite din 
natura procesului de muncă din acest 
domeniu.

Calificarea personalului, ca factor al 
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productivităţii muncii, ţine de esenţa 
acesteia, de capacitatea lucrătorului de 
a obţine rezultate mai bune cu acelaşi 
efort. Această capacitate creşte odată cu 
ridicarea calificării.

Cointeresarea materială este factorul 
care motivează interesul fiecărui 
lucrător sau agent economic pentru 
creşterea productivităţii muncii. Efortul 
pentru însuşirea procedeelor tehnice 
noi, preocuparea pentru organizarea 
raţională a activităţii şi ridicarea 
calificării personalului trebuie să se 
răsfrîngă favorabil o dată cu creşterea 
productivităţii muncii şi asupra 
veniturilor fiecărui lucrător. Această 
dependenţă se asigură prin sistemul de 
salarizare a personalului, unde dinamica 
salariilor se corelează cu dinamica 
productivităţii muncii, iar câştigul fiecărui 
lucrător, cu interesul lui pentru ridicarea 
calificării şi raţionalizarea muncii.

Profilul economico-social al 
zonei în care acţionează fiecare 
unitate influenţează, prin mărimea 
veniturilor băneşti, prin particularităţile 
demografice, prin comportamentul de 
consum al locuitorilor etc., mărimea, 
structura şi frecvenţa cererii, respectiv 
volumul activităţilor şi, prin acesta, 
mărimea productivităţii muncii. O unitate 
economica situată într-o localitate 
dezvoltată forestier şi economic, cu 
putere de cumpărare a populaţiei 
ridicată şi, deci, cu o valoare medie a 
unei cumpărături mai mare, va avea şi 
o productivitate a muncii pe lucrător 
superioară unei unităţi dintr-o localitate 
cu putere economică mai scăzută. 
În mod asemănător, se va diferenţia 
productivitatea muncii într-o unitate 
situată pe o arteră intens circulată 
faţă de una situată pe o arteră slab 
frecventată.

Pe un plan mai larg, organizarea 
activităţii economice acţionează asupra 
productivităţii muncii ca factor asociat 
progresului tehnic. Metodele ştiinţifice, 
raţionale, de organizare a muncii 
intensifică progresul tehnic, determinînd 
micşorarea cheltuielilor de muncă (vezi 
grafic).

Pretul lemnului şi intervenţiile 
generale ale statului (salarul minim 
pe economie etc.) contribuie direct la 
dinamica productiviăţii muncii.

Într-un exemplu mai clar, sesizăm cum 
curba cererii de forţă de muncă este 
identică cu cea a cîştigului. Întrebarea 
care se pune este cât de departe de 
originea graficului poate merge o 
astfel de curbă? Aceasta depinde de 
productivitatea tehnică a muncii, care 
variază fie cu preţul general, fie cu 

productivitatea lucrătorilor. O modificare 
a preţurilor poate să apară datorită unei 
modificări a cererii pentru activitatea 
considerată. Dacă preţul creşte, aceasta 
va ridica productivitatea muncii, iar 
antreprenorii vor fi pregătiţi să angajeze 
mai multi lucrători.

În concluzie, putem observa:
a) muncitorii existenţi, Q1, vor câştiga 

salarii mai mari, salariile crescând la W2;
b) dacă se poate să mai vină muncitori 

în plus, numărul de muncitori va creşte 
la Q2, iar salariul va creşte pana la W3;

c) daca ar fi şomaj în industrie, astfel 
încât curba ofertei să fie la infinit 
elastică, angajarea ar creşte la Q3 şi 
salariile ar rămâne la W1, deoarece curba 
ofertei ar fi orizontală.

Dacă preţul rămâne constant, dar 
productivitatea muncitorilor ar creşte, 
astfel încât costurile pe unitatea de 
produs să fie micşorate, acest lucru 
ar ridica din nou cîştigul utilizat şi ar 
încuraja antreprenorii să angajeze mai 
mulţi lucrători. 

Pentru gospodărirea cât mai eficientă 
şi corectă a resurselor financiare, asadar, 
este necesar ca tarifarea serviciului de 
exploatare a lemnului să ţină seama 
de toţi factorii care au influenţă, astfel 
încât încadrarea în caracteristicile 
tehnico-economice ale activităţii să nu 
dezavantajeze niciuna dintre părţi. 

Pe plan local, se pot fundamenta la 
condiţiile existente valori de tip local.

Tarifele trebuie să fie corelate cu 
nivelul general al normelor şi costurilor 
utilizate în economia naţională.                          

În consecinţă, pentru ca pădurea 
să-şi poată îndeplini în totalitate şi cu 
maximă eficienţă atribuţiile ce i-au fost 
conferite, trebuie îngrijită permanent şi 
condusă către ţelul stabilit, respectând, 
în oricare dintre verigile sale existenţiale, 
indicatorii economici de bază, printre 
care şi productivitatea muncii.

Petru Boghean,
Consilier ASFOR
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următoarele valori ale productivităţii:
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Evaluarea 
ecologică

a lemnului

Locuinţa din lemn,
o opţiune benefică pentru om

şi mediu
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Congresul industriei forestiere 
din Elveţia (IBS) a fost 
organizat la mijlocul lunii 

mai, în localitatea Thun (cantonul 
Berna), polarizând o serie de opinii 
şi propuneri referitoare la evaluarea 
ecologică a materialelor de construcţie 
şi a clădirilor. Experţii şi investitorii 
sunt unanim de acord asupra faptului 
că lemnul, în calitate de material de 
construcţie, obţine cele mai bune 
note din punct de vedere al protecţiei 
mediului înconjurător. Procentul de 
locuinţe din lemn este în creştere, la 
fel ca şi cel al clădirilor de birouri sau 
industriale din mediul urban. Cerinţele 
de construcţii ecologice se alătură 
celor mai noi norme europene în 
domeniu, iar industria forestieră are 
prilejul de a profita de această situaţie 
favorabilă, producând materiale 
adecvate, în timp util.

Producătorii de materiale de 
construcţie concurente tind să 
exagereze avantajele acestora în 
termeni ecologici şi să minimalizeze 
felul în care acestea pot afecta 
mediul. Specialiştii unui birou elveţian 
independent, care prezintă bilanţurile 
ecologice, afirmă cu tărie că a construi 
cu ajutorul lemnului reprezintă cea 
mai bună opţiune din punct de vedere 
al respectării normelor de mediu şi al 
diminuării emisiilor de gaze cu efect 
de seră.

Standardul Minergie-Eco rămâne 
extrem de improtant pentru evaluarea 
ecologică a clădirilor. Criteriile legate 
de sănătatea locuitorilor, de utilizarea 
clădirilor, durabilitatea faţadelor şi 
potenţialul de reciclare a materialelor 
în timpul fazei de construcţie au 
devenit şi ele prioritare în sectorul 

construcţiilor ecologice. Lemnul este, 
în continuare, un material bine plasat 
ca model ecologic, împlinind toate 
aceste criterii şi norme de construcţie 
modernă, mai ales în cazul în care 
este tratat cu substanţe compatibile 
ecologic şi dacă provine dintr-o 
exploatare durabilă.

În pofida faptului că zonele 
montane întâmpină anumite dificultăţi 
în sectorul construcţiilor din lemn, 
statele vecine Elveţiei încearcă să 
profite de pe urma boom-ului din 
acest domeniu şi a handicapului 
monetar actual.

Principala sursa a produselor 
destinate constructilor sunt 
cherestelele, din care cele din 
răşinoase sunt preponderente.

După anii de scădere a producţiei 
în cadrul fabricilor de cherestea 
elveţiene, s-a remarcat o stabilizare 
a situaţiei începând cu anul 2014 (a 
se vedea tabelul de mai sus). Cererea 
de lemn elveţian este în continuă 
creştere, iar investiţiile proprietarilor 
forestieri în Certificatele de origine 
elveţiană au sprijinit acest fenomen 
prin campania #Woodvetia. Mult mai 
bine informaţi asupra disponibilităţii 
lemnului de provenienţă elveţiană şi 
sensibilizaţi de evaluările ecologice 
ale produselor destinate construcţiilor, 

autorităţile private şi publice ar trebui 
să opteze, majoritar, pentru lemnul din 
această zonă.

Sursa: Industrie de bois Suisse/LF
Prelucrare: Lavinia Marcu

Rezumat
Lemnul este, în 
continuare, un material 
bine plasat ca model 
ecologic, îndeplinind 
criterii şi norme de 
construcţie modernă, 
mai ales în cazul în care 
este tratat cu substanţe 
compatibile ecologic 
şi dacă provine dintr-o 
exploatare forestieră 
durabilă.

Ecological 
evaluation of 
wood
Synopsis
Wood continues to 
represent a well-placed 
material from ecological 
point of view, fulfilling 
modern criteria of 
construction, mostly 
when it is treated with 
eco-friendly substances 
and originates from 
a sustainable forest 
exploitation.

Source: Industrie
de bois Suisse/LF
Adapted by
Lavinia Marcu

Lemnul prezintă un bilanţ ecologic 
mult mai favorabil decât în cazul 
celorlalte materiale de construcţie. 
Specialiştii au demonstrat, din nou, 
acest fapt, după congresul industriei 
forestiere din Elveţia.

Debitare în cherestea

Producţie de cherestea

Cherestea din răşinoase

Cherestea din foioase

Volumul de lemn debitat (în mii de metri cubi)

2.549

1.541

1.463

78

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2.513

1.540

1.448

92

2.493

1.481

1.413

68

2.403

1.456

1.397

59

2.070

1.255

1.192

63

1.863

1.135

1.079

56

1.752

1.044

986

58

1.870

1.140

1.068

73

1.823

1.122

1.053

69

1.810

1.105

1.035

70

Surse: Oficiul Federal de Statistică (până în 2015) , Industria lemnlui Elveţia (estimare pentru 2016)



24 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro

actualitate / in the news

Italia
Pentru comparaţie şi referenţial, sunt 

utile o serie de statistici care oferă 
informaţii mai ales cu referire la preţul 

lemnului pe picior.
Preţurile, fără TVA, sunt extrase din 

rapoartele comunicate de responsabilii 
organizaţiilor sau autorităţilor naţionale 
către revista “Tecniko e Pratiko” (martie 

2017). Aceste preţuri nu includ TVA.
Anumite variaţii puternice se explică 

prin situaţia tăierilor şi modul de 
exploatare impus. Aceste valori sunt 

furnizate sub rezerva exactităţii datelor.

Elveţia
Valorile au fost furnizate în rezultatele 

publicate de către organizatorii 
licitaţiilor. Aceste tabele indicative se 

limitează la principalele specii propuse în 
diverse locaţii.

Franţa
În 2016, pădurile au cunoscut un preţ 

mediu crescut cu 2,1% (+ 2,8% în 2015). 
Tranzacţiile afişează o valoare medie de 
4.100 euro/ha, faţă de 4.020 euro/ha în 

2015. Această creştere se înscrie într-
un context în care cererea în investiţii 
forestiere rămâne foarte importantă.

Progresia în cauză vizează majoritatea 
teritoriului. Suprafaţa tranzacţiilor este 

în creştere cu 9,8%, ajungând la 120.000 
ha. Valoarea totală a tranzacţiilor se 

ridică la 1,44 miliarde de euro, adică o 
creştere marcantă de 23,8% în raport 
cu 2015. Numărul total de tranzacţii 

creşte şi el cu 9,1%. Această evoluţie este 
netă pe segmente comerciale, precum 

cel al parcelelor mici de la 1 la 10 ha, 
fiind relaționată de căutarea spaţiilor de 

recreere sau de aprovizionare cu lemn 
de foc.

Suprafeţele achiziţionate de către 
persoanele private cresc din ce în ce 

mai mult. Atingând 43.300 ha, acestea 
regăsesc nivelul existent înainte de criza 

economică din 2008, fiind în urcare cu 
30% faţă de anul 2015. Actuala evoluţie 
pozitivă confirmă interesul investitorilor 

instituţionali de a deţine păduri care 
reprezintă bunuri reale şi produc lemn, 

material ecologic şi regenerabil de viitor.

Sursa: La Forêt, Nr. 6/2017
Prelucrare: Lavinia Marcu

Preţurile
lemnului pe picior,

în 2016
Rezumat

Preţurile suprafeţelor 
de pădure şi 

lemnului pe specii şi 
sortimente industriale 

sunt extrase din 
rapoartele comunicate 

de responsabilii 
organizaţiilor sau 

autorităţilor naţionale.

Standing timber 
prices in 2016

Synopsis
The prices of forestlands 

and wood species or 
industrial assortments 

are extracted from 
a series of reports 
communicated by 

the representatives of 
forestry organisations or 

national authorities.

Source:
La Forêt, No. 6/2017

Adapted by
Lavinia Marcu
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Larice

Răşinoase diverse

Brad şi fag

Piemont, Valsesia

Specie Cantitate Sortiment Preţ

cherestea

cherestea şi ambalaj

doborâturi de vânt, lemn energetic

270 mc

367 mc

500 q

11 euro/mc

20 euro/mc

1 euro/mc

Fag

Răşinoase diverse

Foioase

Pin Douglas

Toscana
rărituri / lemn energetic

rărituri / sortiment unic

doborâturi de vânt / lemn energetic

rărituri / sortiment unic

1 - 3,5 euro/mc

5,5 - 6 euro/mc

2 euro/mc

9,21 euro/mc

Molid

Pin silvestru

Larice (o vânzare)

Cedru european (o vânzare)

Provincia autonomă Bolzano (preţuri în cazul a peste 4 vânzări)

sortiment unic

sortiment unic

sortiment unic

sortiment unic

35 - 73,53 euro/mc

26 - 44 euro/mc

56 euro/mc

285 - 320 euro/mc

Molid

Pin silvestru

Pin negru

Larice

Fag

Provincia autonomă Trento (preţuri în cazul a peste 4 vânzări)

43,70 - 71,90 euro/mc

3,28 - 40,30 euro/mc

18,10 - 71,60 euro/mc

27,80 - 101,30 euro/mc

46,44 euro/mc

Molid

Cedru european

Lombardia, Valtellina de Sus
310 silve / DBH mediu 45 cm

92 silve / DBH mediu 37 cm

421 mc

92 mc

25 euro/mc

60 euro/mc

Italia
Lista preţurilor pentru lemnul pe picior, pe specii şi sortimente

Neuchatel, decembrie 2016

Aareholz (BE/SO), decembrie 2016

Aareholz (BE/SO), martie 2016

HMO (Elveţia orientală), 2017

HVG (ZH/LU), februarie 2017

Argovie, decembrie 2016

Argovie, martie 2016

Stejar Arţar

Foioase Răşinoase

Frasin Tei Măr Nuc Ulm Pin Douglas Molid Larice Pin Brad

418

482

496

707

741

628

503

659

332

2.001

554

791

612

366

136

299

209

158

152

191

183

161

-

-

181

172

157

148

76

314

406

146

546

419

2.761

1.753

381

704

855

860

2.083

911

-

289

-

710

663

256

419

333

386

398

340

326

375

263

243

372

339

227

337

307

263

448

456

512

662

549

750

744

187

289

101

257

280

1.299

212

263

277

227

182

212

214

1.965

Elveţia
Preţuri medii, pe specii (franci/metru cub)

Neuchatel, decembrie 2016

Aareholz (BE/SO), decembrie 2016

Aareholz (BE/SO), martie 2016

HMO (Elveţia orientală), 2017

HVG (ZH/LU), februarie 2017

Argovie, decembrie 2016

Argovie, martie 2016

Stejar Arţar

Foioase Răşinoase

Frasin Tei Măr Nuc Ulm Pin Douglas Molid Larice Pin Brad

Elveţia
Preţuri maxime, pe specii (franci/metru cub)

1.769

-

673

1.620

1.710

-

-

3.868

-

1.322

9.974

14.382

-

-

180

-

276

44

204

-

-

165

-

-

410

189

-

-

117

-

488

610

911

-

-

5.222

-

1.425

3.450

3.888

-

-

-

-

-

1.751

1.280

-

-

358

-

408

551

382

-

-

450

-

66

880

801

-

-

888

-

101

551

380

-

-

220

-

101

551

380

-

-

33

-

282

381

430

-

-
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În anul 2012, Asociaţia Forestierilor 
din Romania - 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 stabilită  consensual, este consacrată 
acestui segment social de elită.

Ne pregătim
pentru
Ziua
Forestierului
2017
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Pentru anul acesta, stabilită fiind 
ziua de 29 septembrie 2017, şi 
locaţia în Zizin, în cadrul târgului 

forestier în aer liber, “Forest România” 
(28-30 septembrie 2017), un ambient 
de început de toamnă, alături de o 
natură minunată, face ca evenimentul 
să traiască momente fantastice, 
purtându-ne într-o atmosferă cu 
adevărat forestieră şi, în acelaşi timp, 
sărbătorească.

Sărbătoarea 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 de a-l procesa în semifabricate sau 
chiar produse finite, altele decât mobila.

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

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

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

Rezumat
În legătură cu programul de 

desfăşurare a Zilei Forestierului, 
ediţia 2017, autorul face o 

prezentare descriptivă a acestei 
sărbători şi a obiceiului de cinstire 

printr-o zi anume a lucrătorilor din 
minunata breaslă a forestierilor.

Preparations for 
Forester’s Day 2017

Synopsis
Considering  the events schedule 
of the Forester’s Day for the 2017 
edition, the author describes the 

role and meaning of this festive day 
and the tradition of honouring the 

wonderful guild of foresters.

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

Atmosferă sărbătorescă
de Ziua Forestierului
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este foarte drag, rezidă şi în raspândirea 
lui naţională. 

Ediţiile anterioare, Cheile Grădiştei - 
2012, Lunca Ilvei, Bistriţa - 2013, Poiana 
Braşov - 2014, Zizin, împreună cu târgul 
“Forest Romania” - 2015 şi IRUM Reghin 
- 2016, onorate de o selectă participare, 
au evoluat an de an, aducând de 
fiecare dată invitaţi de calitate care au 
îmbunătăţit experienţele organizatorului 
şi a participanţilor. Odată ce intri 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  încearcă să se 

autodepăşească, devenind un proiect 
naţional, dezvoltat cu suportul 
membrilor săi 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 reprezentanţii târgului, cât şi de 
preşedintele ASFOR, domnul Nicolae 
Ţucunel.

Vor urma un tur ghidat prin incinta 
târgului şi aşteptatul concurs al 
fasonatorilor mecanici, probe de 
poligon.

Evenimentul va cuprinde şedinta 
festivă ASFOR dedicată Zilei 
Forestierului, cu participarea unui mare 
număr de delegaţi şi invitaţi. Nu vor lipsi 

nici cina festivă, nici numeroasele discuţii 
libere.

A venit timpul, aşadar, ca forestierului 
să i se acorde atât respectul binemeritat, 
precum şi locul cuvenit în societatea 
pentru care a muncit dintotdeauna cu 
seriozitate şi conştiinciozitate, pentru că 
profesia sa face legamânt cu pădurea. 
Suntem o parte a elitei românesti, ne 
mândrim cu profesia noastră şi vrem ca 
şi cei pentru care ne-am dedicat parte 
din viaţa noastră să afle câte ceva despre 
noi şi despre partenerii cu care facem 
echipă.

Petru Boghean,
Consilier ASFOR
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Necunoaşterea 
şi frica!

Ce ne ţine pe loc
în afaceri şi în viaţă?



Doi factori sunt 
esenţiali pentru 
stagnarea sau regresul 

nostru în afaceri şi în viaţă: 
necunoaşterea şi frica.

Deşi pădurea creşte încet, 
cercetările aplicate din sectorul 
forestier sunt foarte rapide, 
mai ales atunci când sunt 
integrate şi cu progresele din 
alte sectoare: IT, nano-bio-
tehnologie, etc.

Pentru a fi în pas cu lumea 
în care trăim, trebuie să 
studiem permanent lucruri din 
sectorul în care activam. Să 
nu ne mulţumim cu ceea ce 
am învăţat pe băncile şcolii, 
pentru că acele lucruri erau, 
în mare parte, perimate încă 
din momentul în care ne erau 
predate.

Din necunoaştere / 
ignoranţă îşi trage seva frica, 
cel mai mare duşman nevăzut 
al fiecăruia dintre noi.

Frica poate avea aspecte 
diferite: frica de a nu greşi, 
frica de a nu pierde, frica de a 
nu dezamăgi, frica de a nu fi 
criticat etc.

Toate aceste temeri ne fac 
să fim mai puţin decât am 
putea fi cu adevărat! Ne fac să 
ne ratăm potenţialul cu care 
suntem dăruiţi.

Dacă am avea abordarea 
copiilor noştri de 3-5 ani, care 
se bucură de descoperirea 
lumii în fiecare moment, 
fără vreo frică dintre cele 
menţionate mai sus, am fi cu 
toţii învingători şi satisfăcuţi 
de împlinirea potenţialului 
nostru! Din păcate, societatea 
ne hrăneşte cu asiduitate 
fricile, astfel încât, într-un timp 

foarte scurt, devenim blazaţi, 
mediocri plăcuţi societăţii, trişti 
trecători prin viaţă.

Sectorul forestier românesc 
este, în continuare, unul 
caracterizat de necunoaştere 
(sau de prea puţină 
cunoaştere) şi de multe frici!

Asta se vede în lipsa de 
omogenitate a celor din sector, 
în lipsa de personal calificat, în 
calitatea celor ce intră şi, mai 
târziu, ies de pe băncile şcolilor 
silvice, de imaginea pe care 
silvicii o au în rândul semenilor 
etc.

Partea bună este că totul 
poate fi schimbat, inclusiv 
actuala paradigmă nefastă 
în care evoluează sectorul 
forestier românesc.

Mai sunt
cinci 
săptămâni 
până la
Forest 
Romania
2017
(www.forestromania.com)

Acesta este cel mai bun 
prilej pentru a trata lipsa de 
cunoaştere în ceea ce priveşte 
progresele care au loc zi de 
zi în materie de silvicultură şi 
exploatări forestiere. 

Orice silvic şi orice om activ 
în sectorul forestier românesc 
care se respectă, pe el şi 
meseria / afacerea pe care o 
are, are datoria morală de a 

veni la acest eveniment, pentru 
a intra în contact cu prezentul 
şi cu viitorul spre care trebuie 
să ne îndreptăm.

Mai mult, toţi cei din sector 
ar trebui să-şi aducă la acest 
târg şi copiii, să le arate şi să le 
explice ceea ce se va întâmpla 
la Forest Romania, începând 
din zona dedicată plantării de 
puieţi forestieri, până la zona 
de exploatare a pădurii. Astfel, 
vor crea conştiinţa forestieră 
şi îi vor ajuta pe copiii lor, în 
inevitabilele dispute cu cei ce 
blamează un sector întreg fără 
să-l înţeleagă cu adevărat, doar 
din dorinţa de-a strânge “like”-
uri pe nişte site-uri şi, eventual, 
de a obţine ceva bani de la 
anumite organizaţii interesate, 
să stea cu fruntea sus şi să 
poată explica argumentat ce 
fac părinţii lor în pădure.

Stând la cutie, cu capul 
plecat, nu vom ajunge mai 
bine!

Ratând un eveniment 
precum Forest Romania, rataţi 
doi ani din viaţa profesională, 
ceea ce va avea impact în cea 
personală şi familială.

Veniţi la Forest România 
cu minţile deschise, învăţaţi 
despre soluţiile optime care 
sunt aplicate cu succes în 
multe alte ţări din lumea largă, 
combateţi necunoaşterea şi 
eliminaţi frica, descătuşaţi-vă 
potenţialul şi faceţi din sectorul 
forestier unul de care să fiţi 
mândri!

Daniel Paul Dima
Inginer silvic

SC Wyssen Funiculare SRL
+40 731 037 496

danielpaul@wyssen.com
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Trăim într-o lume în care, pentru a vedea ceea ce se 
postează într-un minut pe YouTube, e nevoie de 5 ani din 
viaţă! Practic, e imposibil să urmărim tot ce se întâmplă, 
să ştim tot ce este inventat şi aplicat cu succes în domenii 
despre care, poate, nici nu am auzit. Intrăm în contact cu 
oameni care au meserii a căror denumire nu o întelegem, 
iar în activitatea noastră de zi cu zi, nu folosim mai nimic 
din ceea ce am învăţat în 12 sau 17 ani de şcoală! Suntem 
bombardaţi cu o cantitate atât de mare de informaţie, 
încât este foarte uşor să cădem în greşeala de a ne disipa 
eforturile în încercarea de a şti câte ceva din toate, lucru 
care, în final, duce la necunoaştere / ignoranţă.
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Piaţa
forestieră europeană 
de echipamente
şi utilaje

Expozanţi buni,
vizitatori profesionişti şi calificaţi
la târgul Ligna 2017
(Hanovra- Germania)
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Vânzări stabile
sau perioadă
de recul 
Ancheta anuală a comitetului german 

pentru tehnologie şi lucrări forestiere 
face dovada unei stabilităţi a nivelului 
vânzărilor de echipamente forestiere în 
Elveţia. Piaţa din domeniu cunoaşte o 
tendinţă mai favorabilă decât în cazul 
Austriei şi Germaniei.

În 2016, 44 de echipamente 
forestiere noi au fost anunţate public 
în Elveţia. Cifrele din 2015 nu au fost 
făcute disponibile încă, de aceea nu 
avem o comparaţie cu anul 2014. Pe 
ansamblu, tractoarele forestiere, cele 
mai bine vândute echipamente în mod 
tradiţional,  s-au vândut în număr de 
23 de unităţi. Această situaţie este 
oarecum compensată de cele şase maşini 
multifuncţionale comercializate în 2016, 
faţă de numai trei în 2014. Cele două 
grupuri reprezintă două treimi din parcul 
de maşini pus la dispoziţie. În privinţa 
utilajelor de recoltat, vânzările au trecut 
de la 8 la 9 unităţi, iar echipamentele de 
transport al lemnului au scăzut de la 10 la 
8 unităţi vândute.

În Germania şi Austria, piaţa globală 
are o evoluţie negativă, respectiv de 9% 
şi 17%. În Germania, au fost vândute 393 
de echipamente forestiere în 2016, dintre 
care 227 utilaje de transport şi recoltare a 
lemnului. În Austria au fost comercializate, 
în total, 38 de utilaje (de toate tipurile).

Grupul Stihl
înregistrează
vânzări record
Grupul Stihl a realizat o cifră de afaceri 

record în anul 2016: 3,46 miliarde de 
euro, cu 6,6% mai mult. Piaţa nord-
americană a contribuit în mod particular 
la această creştere, deşi sectorul european 
funcţionează pozitiv în privinţa cererii de 
echipamente pe bază de baterii. Evoluţia 
este atribuită mai ales lansării sistemului 
de utilaje pe baterie “Compact”. Bertram 
Kandziora, preşedintele consiliului 
director, prevede o cerere crescută şi 
în continuare pentru acest an pe acest 
segment de produse. Stihl angajează 
14.920 de persoane la nivel global, 
cu 4,7% mai mult decât în exerciţiul 
precedent.

Surse:
www.kwf-online.de

http://fr.stihl.ch/default.aspx

Piaţa
forestieră europeană 
de echipamente
şi utilaje

Rezumat
Mai puţin decât în 
cazul lemnului şi al 
produselor pe bază 
de lemn, evoluţiile  
comerciale pe piaţa 
europeană a utilajelor 
şi echipamentelor din 
domeniu prezintă interes 
şi preocupare, astfel încât 
informarea prezentată 
satisface această nevoie 
curentă a specialiştilor.

European Forest 
market of 
equipments and 
machinery
Synopsis
A higher attention is 
likely to be paid on the 
commercial evolutions 
of the European market 
for forestry equipments 
and machinery rather 
than wood or wood 
products. This article 
addresses its concerns 
and recommendations to 
those trends, supporting 
the needs expressed by 
many forestry specialists.
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Astăzi, după 60 de ani, avem peste 400 de angajaţi, iar fabrica 
de 175.000 mp din Reghin, judeţul Mureş, o numim în continuare 
“acasă”. Bazându-ne pe rădăcinile noastre şi pe vasta experienţă, 
afacerea s-a extins rapid, IRUM devenind un furnizor de top pentru 
o gamă largă de utilaje forestiere şi piese de schimb pe piaţa 
romanească şi nu numai.

Operaţiunile grupului s-au concentrat întotdeauna pe producţia, 
dezvoltarea şi serviciile dedicate utilajelor de exploatare forestieră. 
În 2010 am adăugat şi domeniul utilajelor agricole. Reţeta noastră 
de succes este simplă: combinăm experienţa şi priceperea centrului 
nostru de cercetare şi dezvoltare cu intergrarea tehnologiilor de 
renume mondial. Pe de altă parte, IRUM dispune de o reţea de 
service şi piese de schimb bine pusă la punct, care este extinsă şi 
dezvoltată în mod continuu pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor 
oferite.

Designul, dezvoltarea, respectiv feedback-ul vital de la clienţii 
noştri sunt forţa motrice din spatele maşinilor noastre: fiecare 
model nou vine după ani de proiectare virtuală, testare şi 
prototipare înainte ca alţi paşi să fie făcuţi în procesul de dezvoltare, 
iar aproximativ 70% din componentele tractorului forestier sunt de 
producţie proprie. Gama de produse realizate la IRUM cuprinde în 
momentul de faţă tractoare articulate forestiere, tractoare agricole, 
funiculare, trolii şi piese de schimb, dar fabrica dispune şi de centru 
prelucrări CNC, turnătorie, linie de tratament termic, sculărie, atelier 
sudură, vopsitorie şi service.

Vorbind despre trecut, funcţionând iniţial ca şi companie de stat, 
primele studii privind utilajele forestiere sunt realizate în 1968, iar 
primele TAF-uri sunt construite doar un an mai târziu.

În anii care urmeză, procesul contiuu de inovare şi dezvoltare dau 
naştere unor modele definitorii pentru produsele de astăzi, cum ar 
fi TAF 650 sau TAF 657M.

IRUM devine companie cu capital complet privat în anul 1999, cu 
Maviprod ca principal acţionar, dedicându-se de atunci în principal 
industriei forestiere.

Anii următori duc continuu la îmbunătăţirea şi reîmprospătarea 
gamei de produse.

În 2010 începe o nouă eră în istoria companiei noaste: primele 
tractoare agricole ies de pe noua linie de asamblare, combinând 
tehnologia de încredere Belarus cu priceperea şi experienţa IRUM.

În 2011, IRUM face următorul pas în modernizarea produselor, 
prin lansarea modelului TAF 2010M, primul nostru utilaj în care 
ergonomia şi confortul în utilizare primesc o atenţie deosebită.

Anul 2011 marchează introducerea premiatului motor Perkins, 
seria 1200, cu stagiul de poluare Tier IIIB. Totodată, este anul în 
care am participat la târgul KWF-Expo cu cel mai nou şi mai avansat 
model al centrului de dezvoltare IRUM, TAF 2012.

În 2013, IRUM celebrează a 60-a aniversare.
În 2015, se inaugureaza singurul centru de cercetare şi dezvoltare 

a utilajelor agricole şi forestiere cu capital românesc din ţară, locul 
unde se formează şi lucrează peste 40 de specialişti.

Fondată în 1953, IRUM Reghin 
este o companie specializată în 
construcţii de maşini şi utilaje. 
Funcţionând iniţial ca şi companie 
de stat, IRUM devine o societate 
cu capital complet privat în anul 
1999, cu Maviprod ca principal 
acţionar, dedicându-se de atunci, 
în principal, industriei forestiere.
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Rezumat
Sunt evocate momentele 
importante din istoria 
silviculturii româneşti, 
acestea, ulterior, 
constituind premize 
pentru cultura şi 
amenajarea modernă 
a pădurilor şi pentru 
apariţia cadrului actual 
legislativ, având ca 
scop general protecţia 
patrimoniului naţional 
forestier. 

History and 
Forest legislation
Forestry 
institutions
Synopsis
Important moments 
from the Romanian 
forestry history have 
been recalled, laying 
the foundations for the 
culture and modern 
design of forests. The 
present legal framework 
has been shaped to 
protect the forestry 
national heritage.

Primul document legat de legislaţia 
silvică a fost “Conventul de la 
Focşani”, din 29 mai 1706, în care 

a fost stabilită o comisie de dregători 
munteni şi moldoveni ce hotăra ca nicio 
persoană să “nu poată tăia fără voia 
stăpânului pădurii”.

De asemenea, primele reglementări din 
domeniul silviculturii apar în Transilvania, 
sub domnia împăratului Iosif al II-lea 
(1781). Ulterior, Bucovina adoptă şi ea o 
legislaţie forestieră, în 1786, urmată de 
Moldova, prin aşezământul lui Al. Moruzi 
din 1792 şi Ţara Românească, în anul 
următor. 

Regulamentele silvice din 1824 şi 1843 
au vizat protecţia pădurilor şi crearea unor 
reguli de exploatare după modelul Codului 
silvic francez.

Un moment important în istoria 
silviculturii din Ţările Române l-a constituit 
apariţia Regulamentului organic (1831), în 
care s-au punctat câteva reglementări clare 
privind dreptul la material lemnos pentru 
proprietarii forestieri sau locuitorii de la 
sate. Lemnul valoros destinat construcţiilor 
şi cheresteaua ajungeau prin porturile 
Brăila şi Galaţi în Imperiul Otoman, Grecia şi 
Orientul Mijlociu. Toate aceste configuraţii 
istorice şi politice au determinat, însă, o 
păgubire semnificativă a fondului forestier 
local, fiind defrişate aproape 3 milioane ha 
de pădure.

Noi legi aveau să fie date în Moldova, 
“Legea muntelui” şi legea rurală, semnată, 
în 1864, de domnitorul Al. I. Cuza, unde 
s-a stabilit dreptul la pădure al sătenilor. 
În zonele montane, lemnul nu putea fi 
utilizat decât pentru nevoi personale, 
pentru încălzire şi clădirea de case. Din 
1862, s-au înfiinţat pepinierele silvice, cu 
scopul reîmpăduririi terenurilor sterpe din 
Principatele Unite. 

Totodată, secularizarea averilor 
mănăstireşti a condus la preluarea de către 
stat a unui fond forestier de circa 725.000 
ha. S-a propus şi crearea unui corp de 44 
de agenţi silvici care administrau fondul 
forestier de stat. Astfel, statul modern 
se ocupă de pregătirea unor specialişti 
în silvicultură, numeroşi studenţi români 
urmând a fi trimişi să studieze în Franţa. 

Prima şcoală agro-silvică s-a constituit 
la Pantelimon - Bucureşti, sub îndrumarea 
unor ingineri francezi. Ministerul 
Agriculturii, Industriei, Comerţului şi 
Serviciul Exterior al Pădurii a fost creat 
în 1883, urmat de Ministerul Domeniilor 
ca direcţie silvică generală. Primul Cod 
Silvic român a fost promulgat de regele 
Carol I în 1881, valabil până în 1910. Prin 
acest Cod, au fost reglementate tăierile, 
protejate pădurile şi au fost fixate metode 
de combatere a delictelor forestiere.
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O instituţie de factură modernă a fost 
propusă în anul 1886, denumită Casa 
Pădurii, sub oblăduirea inginerului silvic, 
A. E. Eustaţiu, dar a fost legiferată abia 
în 1910, când a preluat administrarea 
pădurilor pe plan naţional.

Data de 8 aprilie 1910 reprezintă 
intrarea în vigoare a noului Cod Silvic 
modern. Toate pădurile sub regim 
silvic se supun unui regulament strict 
de exploatare aprobat de forul oficial. 
Ministerele de resort sunt obligate 
să efectueze reîmpăduriri, se permite 
păşunatul în pădurile particulare, cu 
excepţia codrului sub 30 de ani şi a 
pădurilor tratate în crâng sub 15 ani. 
În pădurile private din afara sferei legii 
silvice şi în cele de specii noi, după 3 ani 
de la tăiere se excludea, de asemenea, 
dreptul la păşunat. După primul război 

mondial a fost anulată legea rusească 
în Basarabia, legislaţia austriacă în 
Bucovina şi reglementările austro-
ungare din Ardeal.

În 1920 s-a adoptat “Legea pentru 
înfiinţarea păşunilor comunale”, prin care 
se accentua protecţia pădurii, utilizându-
se numai poienile, golurile de munte şi 
regiunile de baltă ale Dunării şi Prutului.

În anul 1923, existau 27 de regiuni 
silvice pe teritoriul României Mari şi 294 
de ocoale silvice, având la bază 550 de 
ingineri silvici, 60 de brigadieri şi 5.446 
de pădurari.

În anii 1920, a fost declanşată o 
campanie masivă de împăduriri, 
aplicându-se şi Legea Ameliorării 
Terenurilor Degradate (ATD), îndeosebi 
în Vrancea, când au fost împădurite 

terenuri extinse prin efortul colectiv al 
unui mare număr de studenţi, ingineri 
silvici şi brigadieri. De asemenea, 
populaţia din zonă a contribuit 
semnificativ la acţiunile voluntare de 
plantaţii pe tot parcursul lunii aprilie 
a anului 1937, atât în Vrancea, cât şi 
în Valea Milcovului, unde pădurile în 
amestec de fag au fost în timp eliminate 
sau folosite ca lemn de foc.

În 1940, în preajma celui de-al Doilea 
Război Mondial, suprafaţa împădurită 
a crescut la 12.000 ha la nivelul întregii 
ţări şi s-au creat 4.153 de perimetre 
de ameliorări, pe o arie de 296.517 ha. 
Fondul forestier total ocupa 6.476.000 
ha în anul 1938, 6.487.000 ha în 1948 
şi 6.313.000 ha în 1971, remarcându-
se o diminuare cu 163.000 ha pe o 
perioadă de 33 de ani, conform datelor 
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înregistrate în Anuarul Statistic pe 1972, 
Bucureşti.

După Unirea cea Mare de la 1 
decembrie 1918, suprafaţa pădurilor 
era de 7.248.985 ha, adică 24,5% din 
suprafaţa totală a ţării, în timp ce în 
1938, pădurea ocupa doar 5.955.000 
ha, o scădere cu 1.283.985 ha. Practic, 
din 1920 până în 1935 “s-au tăiat 
aproximativ 1.280.000 ha”, aproape 
1/5 din patrimoniul forestier, un rol 
primordial avându-l şi societăţile străine 
organizate în trusturi de exploatare 
forestieră. Reglementările de limitare a 
suprafeţei pădurilor exploatate de aceste 
trusturi nu au fost respectate de marile 
societăţi forestiere în toată această 
perioadă (Legea 93/1921).

Cauza principală a acestei diminuări a 
fondului forestier naţional a fost reforma 

agrară din perioada interbelică prin 
care s-a luat din domeniul împădurit 
o suprafaţă de 1.168.345 ha pentru a 
favoriza terenurile agricole sau nevoile 
de imaş. În această perioadă, s-au 
tăiat mai ales răşinoase, molidul fiind 
exploatat în mod abuziv. La export, 
proporţia lemnului de răşinoase 
a crescut până în 1935, molidul 
reprezentând un procent de aproape 
80%. 

O concluzie a acestei situaţii negative 
în privinţa protejării şi administrării 
pădurii arată că întregirea ţării a condus 
la necesităţi agricole tot mai crescute, 
ceea ce a provocat o exploatare masivă a 
fondului forestier, transformat adesea în 
păşuni sau terenuri destinate agriculturii.

După încheierea celui de-al Doilea 

Război Mondial, activitatea obştilor 
a luat sfârşit prin Legea 204 pentru 
apărarea patrimoniului forestier, 
publicată în Monitorul Oficial din 23 
iunie 1947. Vechiul Cod Silvic din 1910 
va fi şi el înlocuit de unul nou în 1962, 
stipulându-se că “toate suprafeţele mai 
mari de 2.500 mp” sunt considerate 
drept pădure. Conform modelului 
sovietic de la acea vreme, toate pădurile 
din ţară devin proprietate de stat. În anul 
1948, se înfiinţează şi un nou organism 
oficial menit a administra fondul 
forestier naţional, Ministerul Silviculturii.

Sursa: Cezar Chirciu, 
“Ţara Vrancei, o istorie

a obştilor răzăşeşti”
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Direcţia Silvică Suceava 
administrează o suprafaţă 
de 330.000 ha pădure, din 

care 270.000 ha sunt în proprietate 
publică a statului, diferenţa fiind păduri 
particulare.

În compunerea acesteia se află 24 
de ocoale silvice conduse de ingineri 
profesionişti, cu experienţă în domeniu 
şi care rezistă în funcţie de mai mulţi ani, 
aşa cum ne-a declarat dl. ing. Cătălin 
Diaconescu, director comercial la D.S. 
Suceava.

Locaţia pentru desfăşurarea 
evenimentului a fost O.S. Mălini, UP III 
Pârâul Doamnei, şef ocol inginer Ciprian 
Cimbru, imediat lângă drumul auto ce 
face legătura între judeţele Neamţ şi 
Suceava prin pasul “Crucea Talienilor”, 
drum parcurs odinioară mai întâi de de 
Nichifor Lipan şi apoi de soţia acestuia, 
însoţită de fiul lor Gheorghiţă, în 
căutarea asasinilor lui Nichifor. Şi când 

vorbim de Mălini, nu putem să nu facem 
legătura între această comună şi locul de 
naştere al poetului Nicolae Labiş (1935-
1986).

La această ediţie, organizatorii au 
hotărât ca şi proba de doborâre a 
arborelui să se desfăşoare în poligon, pe 
simulator, în scopul asigurării aceloraşi 
condiţii pentru fiecare concurent, 
precum şi în scopul unei vizionări a 
probei de către numeroşi spectatori, care 
nu au lipsit.

De menţionat, şi în acelaşi timp de 
apreciat, efortul depus de organizatori 
în realizarea de excepţie a poligonului 
de desfăşurare a concursului, meritul 
fiind al d-lui ing. Cristi Tomniuc, precum 
şi al celor de la Colegiul Tehnic Silvic 
“Bucovina” din Câmpulung.

Tot aici trebuie amintit faptul că la 
concurs au participat şi elevii Chira 
Narcis şi Moisa Andrei, de la acest 
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Rezumat
În fiecare an, sub organizarea 

Regiei Naţionale a Pădurilor, are 
loc concursul fasonatorilor mecanici 
care aparţin de regie. În anul 2017, 

acest concurs  s-a desfăşurat în 
cadrul Direcţiei Silvice Suceava.

The best mechanical 
woodshaper contest

Romsilva national stage, 
8th edition

Synopsis
The National Forest Administration 

Romsilva organises annually the 
woodshapers contest, bringing 

together members which form part 
of this institution. The 2017 edition 

took place at Suceava Forest Branch 
of the National Administration.

EFSCE
European evaluator,

G. Chiruţă Gafiţa

Regia Naţională a Pădurilor Romsilva a 
organizat, în perioada 4-6 iulie 2017, la Direcţia 
Silvică Suceava, ediţia a VIII-a a concursului 
profesional “Cel mai bun fasonator mecanic”.
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Cel mai bun 
fasonator mecanic

Concurs-eveniment la OS Mălini,
D.S. Suceava

colegiu, aceştia realizând rezultate de 
excepţie.

După parcurgerea a 4 probe din 
cele 5 ale concursului, pe primul loc se 
instalează Apetrei Vasile - D.S. Suceava 
(1.018 puncte), urmat de Tudosia 
Constantin - D.S. Neamţ (997 puncte), 
Sebastian Mihoc - D.S. Alba (981 puncte) 
şi Negru Stratone - D.S. Buzău (907 
puncte).

Ultima probă, fasonarea trunchiului 
(curăţat de crăci), probă ce se desfăşoară 
în tandem, fiecare concurent din ce doi 
executând tăierea în cel mai scurt timp 
a unui număr de 30 de crăci (cepuri), era 
să decidă campionul naţional la această 
ediţie.

Astfel, cu o execuţie de excepţie, care 
a uimit publicul prin rapiditatea cu care a 
mânuit ferăstrăul şi prin calitatea lucrării, 
Costică Tudosia de la D.S. Neamţ devine 
noul campion naţional.

De fapt, nu putem vorbi de o surpriză, 

deoarece, din cele 8 ediţii, Costică a 
câştigat 5.

Podiumul a fost completat de către 
Mihoc Sebastian, de la D.S. Alba, şi 
Negru Stratone, de la D.S. Buzău.

Apreciez progresul făcut de 
concurentul Apetrei Vasile, de la D.S. 
Suceava, care, la a doua sa participare 
la acest concurs, a obţinut locul patru 
(menţiune).

Premierea a fost făcută de către 
d-nii ingineri Anghel Octavian, director 
comercial Romsilva, şi directorul general 
al D.S. Suceava, în persoana d-lui ing. 
Sorin Ciobanu, care, în calitate de 
gazdă, alături de dl. director comercial, 
ing. Cătălin Diaconescu, au însoţit 
participanţii pe toată durata concursului, 
lucru ce nu s-a întâmplat la niciuna 
dintre ediţiile precedente.

Şi cum orice activitate desfăşurată de 
silvicultori se încheie cu “partea a doua”, 
aceasta, ca şi cazarea participanţilor, a 

avut loc la Popasul turistic “La Filuţă”, din 
staţiunea montană Văleni-Mălini.

Ansamblul folcloric “Floarea de Mălini”, 
rapsozi populari din zonă, dansurile 
populare bucovinene, mâncăruri alese, 
cu nelipsitul “balmoş”, completat de 
renumitele “poale-n brâu”, toate aceste 
bunătăţi oferite de organizatori prin 
strădania patronului popasului, d-nul 
Filuţă, au descreţit frunţile participanţilor, 
au dezlegat limbile, au creat prietenii şi, 
nu în ultimul rând, discuţii profesionale 
la nivel de milimetru şi secundă, unităţi 
de măsură care, la acest concurs, au 
decis campionul.

În numele tuturor participanţilor, le 
mulţumeşte organizatorilor

Evaluator European EFSCE,
G. Chiruţă Gafiţa
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Realizările
comerţului
cu produse lemnoase
în trimestrul I 2017/2016
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1 44.01.0000-total        Lemn de foc Milioane euro 11,437 12,689 2,907 5,200

  Diferenţa % - 8,9 - 44,0

2 44.02.0000-total        Cărbune de lemn Milioane euro 0,941      1,088      1,350      1,033

  Diferenţa   % - 14,5 + 30,7

3 44.03.0000-total    Lemn brut cojit simplu fasonat sau chiar cioplit Milioane euro 4,526 3,887 18,557 30,005

 Diferenţa   % + 16,4 - 38,1

4 44.04.0000-total  Lemn despicat, prăjini,ţăruşi Milioane euro 1,465 1,610 0,491 0,325

 Diferenţa   % - 9,0 + 51,0

5 44.05.0000-total  Lână de lemn; făină de lemn Milioane euro 0,203     0,076 0,149 0,037

 Diferenţa   % + 2,6 ori + 4,0 ori

6 44.06.0000-total  Traverse de cale ferată Milioane euro 1,647 1,403 - 0,098

 Diferenţa   % + 17,4 -

7 44.07.0000-total  Cherestea (lemn tăiat longitudinal, spintecat,….) Milioane euro 126,368 130,942 24,608 20,496

 Diferenţa   % - 3,5 + 20,0

8 44.08.0000-total  Foi placaj  - furnire Milioane euro 25,550 24,290 7,588 6,159

 Diferenţa   % + 5,0 + 23,2

9 44.09.0000-total     Lemn fasonat Milioane euro 6,387 5,028 4,624 3,627

 Diferenţa   % + 27,0 + 27,5

10 44.10.0000-total     Panouri din particule şi panouri similare (PAL ;OSB) Milioane euro 92,823 89,970 13,809 12,142

 Diferenţa   % + 2,5 + 13,7

11 44.11.0000-total   Panouri din fibre de lemn (MDF) Milioane euro 27,402 25,941 27,724 29,025

 Diferenţa   % + 5,6 - 4,5

12 44.12.0000-total Placaje, lemn furniruit Milioane euro 17,817 20,836 10,182 7,304

 Diferenţa   % - 14,5 + 39,4

13 44.13.0000-total Lemn densificat în blocuri Milioane euro 1,161 1,302 0,385 0,376

 Diferenţa   % - 10,8 + 2,4

14 44.14.0000-total  Rame pentru tablouri Milioane euro 0,372 0,670 0,416 0,606

 Diferenţa   % - 44,5 - 31,4

15 44.15.0000-total   Lăzi, lădiţe, coşuri, diverse ambalaje Milioane euro 8,737 8,661 6,390 5,965

Diferenţa % + 0,8 + 7,1

16 44.16.0000-total    Butoaie Milioane euro 1,032 1,383 0,094 0,261

 Diferenţa   % - 25,4 - 64,0

17 44.17.0000-total   Unelte Milioane euro 0,480 0,622 0,383 0,299

 Diferenţa   % -22,8 + 28,1

18 44.18.0000-total    Binale Milioane euro 49,017 40,946 18,921 17,877

 Diferenţa   % + 19,7 + 5,8

19 44.19.0000-total   Articole de masă sau de bucătărie Milioane euro 3,995 4,117 1,099 0,687

 Diferenţa   % - 3,0 + 60,0

20 44.20.0000-total     Lemn marchetat, încrustat… Milioane euro 2,379 2,131 0,829 0,552

 Diferenţa   % + 11,6 + 50,2

21 44.21.0000-total  Alte articole din lemn Milioane euro 34,886 37,092 3,966 3,591

 Diferenţa   % - 6,0 + 10,4

 Total  Prelucrarea lemnului (exclusiv mobila) Milioane euro 410,625 414,684 144,472 145,665

    % 99,0 99,2

Diferenţa   %

Cod produs comercializat

Export trimestrul I Import trimestrul I

2017 2016 20162017
Unitate
de măsură

 Sursa: MEC
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Păduri de fag
seculare şi virgine
în România

Anul acesta, în luna iulie, comitetul 
patrimoniului mondial UNESCO a 
adoptat înscrierea în patrimoniul 
mondial UNESCO a proprietăţii 
“Ancient and Primeval Beech Forests 
of the Carpathians and Other Regions 
of Europe (Albania, Austria, Belgium, 
Bulgaria, Croatia, Germany, Italy, 
Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, 
Ukraine) - păduri seculare şi virgine 
de fag din Carpaţi şi din alte regiuni 

ale Europei”, cu prilejul celei de-a 41-a 
sesiuni,  care a avut loc la Cracovia, 
Polonia.

O mare realizare pentru protecţia 
pădurilor virgine de fag din România şi 
din Europa! Este rezultatul muncii unui 
colectiv de peste 120 de oameni, din 12 
ţări, care au contribuit în mod direct la 
elaborarea dosarului de nominalizare, pe 
durata a peste 5 ani. Numai din România 
au fost implicaţi direct vreo 15 oameni, 

iar indirect peste 30. 
A existat solidaritate şi reacţie rapidă 

în susţinerea şi semnarea petiţiei iniţiate 
de European Beech Forest Network, 
prin prof. Pierre Ibisch şi dr. Marcus 
Waldherr, pentru lobby-ul şi promovarea 
nominalizării în vederea înscrierii in 
patrimoniul mondial UNESCO.

Din cei cca. 150 de semnatari ai 
petiţiei, aproape 50 sunt din Romania, 
iar 10 din Republica Moldova .

Păduri seculare
înscrise în patrimoniul 
UNESCO
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Conferinţa 
anuală
a Eustafor

Conferinţa din acest s-a desfăşurat 
sub tema “European forests, bridges to 
a green future” şi a dezbătut subiecte 
precum politica europeană bazată pe 
bioeconomie sau rolul administratorilor 
pădurilor de stat din Europa în 
implementarea politicilor privind 
schimbările climatice.

La conferinţă au participt  
reprezentanţi ai comisiei europene, 
conducerea Eustafor şi directorii 
administraţiilor pădurilor de stat din 
ţările membre ale Eustafor, iar din 
România, reprezentanţi ai Ministerului 
Apelor şi Pădurilor şi ai mediului 
academic.

Fondată în 2006, Eustafor reuneşte 32 
de membri din 22 de state europene, 
organizaţiile membre administrând, 
cumulat, peste 30 de milioane de 
hectare de pădure în Europa. Membrii 
Eustafor au, împreună, peste 100.000 de 
angajaţi.

Regia Naţională a Pădurilor Romsilva 
a aderat în anul 2006 la Eustafor, iar 
directorul general al Romsilva, domnul 
Dragoş Ciprian Pahonţu, este membru în 
comitetul executiv al Eustafor.

Sursă: Biroul de presă
al RNP Romsilva

Regia Naţională a Pădurilor Romsilva a organizat,
în perioada 13-14 iunie, la Poiana Braşov, conferinţa 
anuală a Eustafor, organizaţia europeană a 
administratorilor de păduri aflate în proprietatea statului.
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Sectorul 
energetic 
românesc

Evenimentul a fost un prilej pentru 
o examinare critică a documentului 
în contextul evoluţiilor din prima 

jumătate a anului 2017 (discuţiile cu 
privire la liberalizarea pieţei de gaze 
naturale, introducerea de noi impozite, 
situaţia termoficării, absorbţia fondurilor 
europene).

Asociaţia “Ţine de Noi” şi-a propus să 
realizeze, până la finalul lunii septembrie, 
în baza temelor dezbătute în cadrul 
acestui eveniment, un document de 
politică publică, la care sunt rugaţi să 
contribuie cu idei şi opinii, toţi actorii 
relevanţi ai domeniului energetic din 
România.

Temele de interes general dezbatute :
• situaţia curentă a sistemului 

energetic naţional;
• procesul de elaborare a strategiei 

politicilor energetice din România, în 
contextul european;

• necesarul de resurse umane, 
expertiză, capacitate analitică şi de 
monitorizare la nivel instituţional;

• finanţări pentru proiectele 
energetice;

• sărăcia energetică şi consumatorul 
vulnerabil;

• eficienţa energetică, o condiţie 
pentru dezvoltarea durabilă.

Asociaţia “Ţine de 
Noi”, împreună cu 
Fundaţia Hanns 
Seidel – România 
şi Romania Energy 
Center, a organizat 
(Bucureşti, 18 iulie 2017) 
o conferinţă axată pe 
dezbaterea problemelor 
din sectorul energetic 
românesc, în contextul 
în care, la finalul anului 
trecut, a fost lansată 
strategia energetică a 
României 2016-2030.
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Sprijin pentru prima împădurire
şi crearea de suprafeţe împădurite

Pentru accesarea schemei de ajutor de stat “sprijin pentru 
prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă 
măsurii 8 “investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi 
îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, submăsura 8.1 “împăduriri 
şi crearea de suprafeţe împădurite”, din cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Ediţia I, Iunie 2017, 
ghidul solicitantului este un material de informare tehnică a 
potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ 
complex pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea cererii 

de sprijin, precum şi modalitatea de selecţie, aprobare şi 
derulare a contractului de finanţare. De asemenea, conţine 
lista documentelor, avizelor şi acordurilor, modelul cererii de 
sprijin, al contractului de finanţare, precum şi alte informaţii 
utile implementării schemei de ajutor de stat.

Important! Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, 
consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de MADR şi APIA, 
disponibile la sediile centrelor judeţene APIA, precum şi pe 
paginile de internet www.apia.org.ro şi www.madr.ro.

Ghidul solicitantului
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Ziua Silvicultorului a fost marcată de 
Regia Naţională a Pădurilor Romsilva 
şi de Asociaţia Administratorilor 
de Păduri din România printr-un 
eveniment comun, care a avut loc pe 9 
iunie, la Băile Felix.

La cea de-a 27-a ediţie a Zilei 
Silvicultorului au participat secretarul 
de stat în Ministerul Apelor şi 
Pădurilor, domnul Istrate Şteţco, 
directorul general al Regiei Naţionale 
a Pădurilor Romsilva, domnul Dragoş 
Ciprian Pahonţu, preşedintele 
Asociaţiei Administratorilor de Păduri 
din România, domnul Gabriel Stanciu, 
Preşedintele Consiliului Judeţean 
Bihor, domnul Sándor Pásztor, membri 
ai parlamentului, silvicultori, membri 
ai sindicatelor din sectorul forestier şi 
parteneri din industria forestieră.

Este al doilea an consecutiv când 
această sărbătoare este marcată în 
comun de toţi silvicultorii din ţară, 
indiferent de mediul în care activează, 
cel public, în cadrul Regiei Naţionale 
a Pădurilor Romsilva, sau cel privat, în 
cadrul Asociaţiei Administratorilor de 
Păduri din România.

“Sunt convins că şi această ediţie 
este şi va trebui să rămână, împreună 
cu ediţiile viitoare, sub semnul 
consolidării unităţii corpului silvic din 
România, silvicultorii, indiferent de 
locul unde îşi desfăşoară activitatea, 
având aceleaşi crez nobil: gestionarea 
durabilă a pădurilor”, a declarat 
directorul general al Romsilva în 
discursul adresat participanţilor. 
“Doresc să mulţumesc tuturor celor 
care au dat curs invitaţiei noastre de a 

participa la sărbătoarea silvicultorilor 
şi să-i asigur de întreaga noastră 
disponibilitate de colaborare şi dialog 
pentru mai binele pădurii româneşti”, 
a afirmat, în încheiere, domnul Dragoş 
Ciprian Pahonţu.

Ziua Silvicultorului este o sărbătoare 
oficială, iniţiată în 1991 prin statutul 
personalului silvic.

Ziua
silvicultorului
2017
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Delegaţia Ministerului Apelor 
şi Pădurilor, condusă de doamna 
secretar de stat Olimpia Negru, cea 
a Administraţiei Naţionale “Apele 
Române” (ANAR), condusă de domnul 
Victor Sandu, director general, alături 
de prefectul judeţului Brăila, Mădălina 
Cochino, şi prefectul judeţului Buzău, 
Carmen Ichim, care deţine preşedinţia 
Comitetului de Bazin Buzău Ialomiţa, au 
participat la şedinţa comitetului de bazin 
Buzău Ialomiţa, care a avut loc la bordul 
navei fluviale de comandament “Mureş”.

În deschiderea şedinţei, doamna 
secretar de stat Olimpia Negru a 
transmis mesajul ministrului apelor 
şi pădurilor. Oficialul ministerului a 
subliniat importanţa fluviului Dunărea 
care “este sursă de energie şi alimentare 
cu apă, cale navigabilă, ce leagă estul 
şi centrul Europei şi, nu în ultimul rând, 
un patrimoniu natural de importanţă 
globală”,  exprimându-şi, totodată, 
convingerea că “responsabilitatea pentru 
implementarea unui management 
durabil al apelor şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de mediu în bazinele 
hidrografice ale râurilor, respectiv 
atingerea obiectivului general al politicii 
europene în domeniul apelor, starea 
bună, aşa cum este definită în directiva 

cadru pentru apă, este a tuturor: 
politicieni, autorităţi guvernamentale 
centrale şi locale, municipalităţi, 
asociaţii, şcoli şi grădiniţe, comunităţi 
ştiinţifice, reprezentanţi ai unităţilor 
industriale şi agricole, oameni de ştiinţă, 
media, organizaţii neguvernamentale 
şi public”. Continuând în acelaşi sens, 
domnul Victor Sandu a menţionat 
faptul că “în contextul implementării 
directivei cadru pentru apă, ANAR a 
elaborat şi a autorizat planul naţional 
de management, pe baza celor 11 
planuri de management bazinale. La 
sfârşitul anului 2016, planul naţional de 
management actualizat a fost aprobat 
prin hotărâre de guvern. În acest context, 
a fost stabilit şi aprobat un program 
de măsuri ce se adresează presiunilor 
antropice aferente aglomerărilor umane, 
agriculturii, industriei şi alterărilor 
hidromorfologice”.

În cadrul acestor evenimente, 
s-a vizitat standul de prezentare cu 
echipamente Watman şi expoziţia 
tematică organizată pe pontonul 
parcului naţional Balta Mică a Brăilei.

Ziua Dunării este un prilej de 
sărbătoare, dar şi de conştientizare în 
ceea ce priveşte protejarea fluviului 
Dunărea. Astfel, elevii care au participat 

la concursul “Fii un artist al Dunării” 
au fost premiaţi pentru cele mai 
bune şi reprezentative lucrări artistice 
realizate. Deasemenea, în cadrul 
campaniei “Să spunem NU plasticului 
în Dunăre!”, copiii au asistat la o serie 
de analize de laborator, efectuate cu 
ajutorul determinatorului şcolar şi 
al microscopului, care au constat în 
identificarea principalelor grupe de 
macronevertebrate, prin vizualizarea la 
microscop a unei picături dintr-o probă 
de apă din Dunăre.

“Ministerul apelor şi pădurilor acordă 
o deosebită atenţie activităţilor pentru 
creşterea conştientizării cetăţenilor 
privind conservarea şi prevenirea poluării 
apelor. În acest sens, considerăm că 
informarea, educaţia şi cultivarea ideii că 
apa susţine viaţa sunt elemente esenţiale 
ce schimbă pe zi ce trece atitudinea 
semenilor noştri faţă de viitorul acestei 
resurse a naturii”, a precizat doamna 
Olimpia Negru.

În încheiere, a mulţumit tuturor celor 
care “prin activitatea depusă, sprijină 
realizarea unei gospodăriri durabile 
a apelor României şi contribuie la 
protecţia acestei valori inestimabile 
pentru existenţa vieţii pe Pământ”.

Ziua
internaţională
a Dunării
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La propunerea ţărilor dunărene şi sub auspiciile 
comisiei internaţionale pentru protecţia fluviului 
Dunărea, în ziua de 29 iunie 2017, sărbătorim Ziua 
Internaţională a Dunării. În România, Ziua Dunării 
2017 s-a desfăşurat la Brăila, fiind marcată de 
numeroase evenimente, care au fost organizate sub 
sloganul “Fii activ pentru o Dunăre mai curată”.
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Legislaţie
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Amendamente
la Codul Silvic

Potrivit senatorului PSD Doina 
Pană, care se numără printre 
iniţiatorii propunerii legislative, 
prin amendarea Codului Silvic se 
urmăreşte, între altele, asigurarea 
lemnului de foc pentru populaţie, la 
un preţ corect. “Pentru că în Codul 
Silvic noi avem un sistem de principii 
şi punerea în aplicare înseamnă de 
fapt nişte hotărâri de guvern şi nişte 
ordine de ministru, deci o legislaţie 
subsecventă, aceasta s-a dat atât 
de defectuos încât nu numai că nu 
s-a asigurat cu prioritate lemnul de 
foc pentru populaţie, ci am ajuns în 
situaţia în care lemnul de foc să coste 
mai mult decât lemnul industrial 
şi să existe o largă majoritate a 
populaţiei care să nu îl găsească. (...) 
Am amendat Codul Silvic în sensul că 
spunem pas cu pas ce trebuie făcut 
astfel încât lemnul de foc să ajungă 
la populaţie şi în cantitate suficientă 

şi la preţul la care el trebuie să 
ajungă”, a explicat Doina Pană.

Ea a mai spus că prin propunerea 
legislativă se dă posibilitatea ca 
micii proprietari de pădure, care au 
mai puţin de 10 hectare, să poată 
să exploateze cel mult 5 metri cubi 
de lemn per hectar pe an (Legea 
nr. 175/2017 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 46/2008 
- Codul silvic, precum şi pentru 
modificarea art. 5 alin. (2) din Legea 
nr. 192/2010 privind trecerea unor 
drumuri forestiere şi a lucrărilor de 
corectare a torenţilor din domeniul 
public al statului şi din administrarea 
Regiei Naţionale a Pădurilor - 
Romsilva în domeniul public al unor 
unităţi administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale ale 
acestora, în vigoare de la 21 iulie 
2017)

Materiale suport
pentru facilitarea 
accesării fondurilor
de la nivelul 
programului “Life”

Ministerul Mediului a publicat 
3 materiale suport menite să 
asigure o mai bună înţelegere a 
etapelor elaborării unei propuneri 
de proiect în cadrul programului 
“Life”. Construite pe baza ghidurilor 
aferente programului “Life”, 
publicate de Comisia Europeană, 
aceste materiale prezintă aspectele 
financiare şi tehnice ale proiectelor. 

Materialele  au fost publicate în 
cadrul proiectului “Life” - creşterea 
capacităţii instituţionale la nivelul 
Ministerului Mediului, şi nu 
înlocuiesc ghidurile publicate de 
Comisia Europeană (DG Mediu) sau 
de Agenţia Europeană Executivă 
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 
(EASME).

S-a aprobat propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea 
Legii 46/2008 privind Codul 
Silvic, republicată, cu modificările 
ulterioare.
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Art.16.
(5) Absenţele nemotivate şi concediile 

fără plată se scad din vechimea în 
muncă (Legea nr. 12/2015).

(6) Fac excepţie de la prevederile 
alin. (5) concediile pentru formare 
profesională fără plată, acordate în 
condiţiile art. 155 şi 156 (Legea nr. 
12/2015).

 

Art. 51. 
(1) Contractul individual de muncă 

poate fi suspendat din iniţiativa 
salariatului, în următoarele situaţii:

g) concediu de acomodare (Legea nr. 
57/2016)

 

Art. 52.
(1) Contractul individual de muncă 

poate fi suspendat din iniţiativa 
angajatorului în următoarele situaţii:

a) pe durata cercetării disciplinare 
prealabile, în condiţiile legii (abrogat 
prin Decizia nr/ 261/2016); 

 

Art. 60.
(1) Concedierea salariaţilor nu poate fi 

dispusă:
g) pe durata exercitării unei funcţii 

eligibile într-un organism sindical, cu 
excepţia situaţiei în care concedierea 
este dispusă pentru o abatere 
disciplinară gravă sau pentru abateri 
disciplinare repetate, săvârşite de catre 
acel salariat (abrogat prin Decizia nr. 
814/2015); 

 

Art. 137.
(1) Repausul săptămânal este de 48 

de ore consecutive, de regulă sâmbăta si 
duminica (Legea nr. 97/2015).

 

Art. 146. 
(3) Compensarea în bani a concediului 

de odihnă neefectuat este permisă 
numai în cazul încetării contractului 
individual de muncă (Legea nr. 12/2015).

 

Art. 251. 
(4) In cursul cercetării disciplinare 

prealabile, salariatul are dreptul să 
formuleze şi să susţină toate apărările 
în favoarea sa şi să ofere persoanei 
împuternicite să realizeze cercetarea 
toate probele şi motivaţiile pe care le 
consideră necesare, precum şi dreptul 
să fie asistat, la cererea sa, de către un 
avocat sau de către un reprezentant al 
sindicatului al carui membru este (Legea 
nr. 77/2014).

Prevederi ale

modificate sau 
abrogate recent

Codului 
Muncii
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ISO 37001 este primul standard 
internaţional pentru sisteme de 
management anticorupţie care îşi 
propune să ajute organizaţiile să lupte 
contra acestui risc în cadrul activităţilor 
lor, la toate nivelurile lanţurilor valorice 
mondiale.

Furnizând un cadru general flexibil, 
destinat prevenirii, detectării şi tratării 
problemelor corupţiei, ISO 37001 va 
permite organizaţiilor să reducă riscurile 
şi costurile acestui flagel.

După cum explică Neil Stansbury, 
preşedinte al comitetului de proiect ISO/
PC 278, care a avut sarcina elaborării 
acestui nou standard, “corupţia este un 
risc economic important în numeroase 
state şi sectoare. În multe cazuri, se 
consideră că ea «facilitează afacerile». O 
conştientizare a pagubelor provocate de 

această practică pentru ţări, organizaţii şi 
indivizi pledează în favoarea unei acţiuni 
eficace pentru a stârpi acest fenomen”.

Numeroase organizaţii au investit 
deja timp şi resurse materiale pentru 
a dezvolta sisteme şi procese interne 
destinate a preveni corupţia.

ISO 37001:2016
Sisteme de management anti-mită
Cerinţe şi recomandări
de implementare
îşi propune să susţină şi să intensifice 

aceste eforturi, veghind la transparenţa 
şi la claritatea măsurilor, a mijloacelor 
de control care trebuie aplicate de 
organizaţii pentru o implementare 
eficientă şi eficace.

ISO 37001 va ajuta la prevenirea, 
detectarea şi combaterea corupţiei 
comise de organizaţie sau în numele 

acesteia, de angajaţii sau de partenerii 
săi comerciali. Sistemul de management 
anticorupţie, care se bazează pe o serie 
de măsuri şi de mijloace de control, 
inclusiv pe linii directoare de susţinere, 
specifică cerinţe privind următoarele 
aspecte:

• adoptarea unei politici şi a unor 
proceduri de combatere a corupţiei;

• demonstrarea de către management 
a leadeship-ului şi a angajamentului său;

• formarea în spiritul combaterii 
corupţiei;

• desemnarea unei persoane care să 
supervizeze conformitatea cu această 
politică;

• evaluarea riscurilor de corupţie 
referitoare la unele proiecte sau unii 
parteneri comerciali;

• implementarea de mijloace de control 

Sisteme
de management
anti-mită

Versiunea română
a SR ISO 37001

Standardizare
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Nr. TC
internaţional

CEN/TC 207 prEN 1022 13.07.2017 4020Furniture - Seating - Determination
of stability

Nr. CT
european Indicativ

Data
limită

Titlu
standard Etapa

Varianta
de vot

CEN/TC 175 FprEN 14298 03.08.2017 5020Sawn timber - Assessment of
drying quality

CEN/TC 175 prEN 13756 31.08.2017 4020Wood �ooring and parquet - Terminology

CEN/TC 142 FprEN 847-1 20.07.2017 5020Tools for woodworking machines - 
Safety requirements - Part 1: Milling tools,
circular saw blades

CEN/TC 145 FprEN 847-2 20.07.2017 5020Tools for woodworking machines - 
Safety requirements - Part 2: Requirements
for the shank of shank mounted milling tools /
circular saw blades

CEN/TC 142ISO/TC 39 prEN ISO 19085-13 01.08.2017 4020Woodworking machines - Safety - Part 13:
Multiblade rip sawing machines with
manual loading an/or unloading
(ISO/DIS 19085-13:2017)

CEN/TC 142ISO/TC 39 prEN ISO 19085-12 08.08.2017 4020Woodworking machines - Safety - Part 12:
Tenoning / pro�ling machines
(ISO/DIS 19085-12:2017)

Comitetul tehnic de standardizare CT 
118 - Lemn şi produse finite şi semifinite de 
lemn, maşini şi utilaje pentru prelucrarea 
lemnului, avind ca 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.

În sedinta din 27 iulie 2017 s-a parcurs 
următoarea ordine de zi:

• urmărirea şi revizuirea programului de 
lucru al CT 118 pe anul 2017;

• definitivarea anexei de examinare 
periodică a standardelor din domeniul 
lemnului rotund şi plăcilor pe bază de lemn;

• votarea documentelor europene 
şi internaţionale - responsabilitate a 
membrilor ASRO/CT 118, neasumată de 
mare parte a membrilor CT 118;

• definitivarea versiunii române a ediţiei 
consolidate a standardelor armonizate cu 
directiva Maşini, 2006/42/UE, în vederea 
aprobării până la 31.07.2017, conform 
programului de lucru:

SR EN 848-1+A2:2013
Securitatea maşinilor pentru prelucrarea 

lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă 
rotativă. Partea 1: Freză cu un singur arbore 
portsculă cu ax vertical;

SR EN 848-2+A2:2013
Securitatea maşinilor pentru prelucrarea 

lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă 
rotativă. Partea 2: Maşini de frezat de sus/cu 
ax superior cu un arbore cu avans manual/
mecanic

Lista proiectelor de standarde europene 
aflate în etapa de anchetă publică şi 
respectiv de vot formal, votate în cursul lunii 
iulie şi august, pentru exprimarea poziţiei 
naţionale prin vot şi observaţii. Proiectele 
au fost elaborate de comitetele tehnice 
europene corespondente comitetului din 
care facem parte.

 
Pentru propunerea de vot “împotrivă”, 

se transmite justificarea care motivează din 
punct de vedere tehnic această propunere. 
Fără o justificare tehnică, votul negativ nu 
se ia în considerare. Pentru proiectele aflate 
în etapa de vot formal se pot face numai 
observaţii de natură editorială.

Din activitatea curentă
a Comitetului tehnic
CT 118

financiare, comerciale sau contractuale, 
precum şi în domeniul achiziţiilor,

• iniţierea de proceduri de raportare, 
monitorizare, anchetare, precum şi de 
audituri;

• acţiuni corective şi îmbunătăţire 
continuă.

Neil Stansbury consideră că ISO 37001 
a fost elaborat astfel încât să poată fi 
utilizat cu uşurinţă de către orice tip de 
organizaţie, indiferent de locul în care îşi 
exercită activitatea.

“Factori precum dimensiunea 
organizaţiei, ţările şi sectoarele în care 
îşi desfăşoară activitatea, caracterul, 
amploarea şi complexitatea activităţilor 
sale influenţează riscul de corupţie. 
Iată de ce ISO 37001 preconizează ca 
organizaţia să implementeze politici, 
proceduri şi mijloace de control 
corespunzătoare”.

Organizaţiile pot opta pentru o 
certificare în conformitate cu ISO 
37001 de către o terţă parte acreditată 
pentru a atesta că sistemul lor de 
management anticorupţie răspunde 
criteriilor standardului. Deşi certificarea 
(sau conformitatea) cu ISO 37001 nu 
garantează lipsa corupţiei în cadrul unei 
organizaţii, standardul permite să se 
stabilească faptul că aceasta ia măsuri 
corespunzătoare pentru a preveni 
corupţia.

ISO 37001 se bazează pe recomandările 
diferitelor guverne şi organizaţii precum 
Camera Internaţională de Comerţ sau 
Organizaţia de Cooperarea şi Dezvoltare 
Economică, care reprezintă un consens 
mondial cu privire la cele mai bune 
practici de luptă împotriva corupţiei.
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Învăţământul
profesional de tip dual

în domeniul forestier
Învăţământul profesional de tip 
dual combină educarea primită 
într-o unitate de învăţământ cu 
învăţarea la locul de muncă în 

cadrul unei companii. Important 
este că acest sistem de învăţământ 
are unele caracteristici specifice, şi 

anume: este organizat la cererea 
operatorilor economici interesaţi, 
în calitate de potenţiali angajatori, 

asigură oportunitaţi sporite de 
educaţie şi formare profesională de 
calitate în relaţie cu un potenţial loc 

de muncă prin pregătirea practică 
organizată la agenţii economici, 

elevii beneficiază şi de susţinre 
financiară din partea firmelor.
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Dezbatere pe tema învăţământului dual
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Învăţământul dual se organizează după 
terminarea celor zece clase obligatorii.

Cursurile vor fi ţinute de Ministerul 
Educaţiei şi de agenţii economici, iar pe 
perioada lor, elevii vor fi plătiţi de companii 
pentru a se specializa în domenii în care 
acestea au nevoie de forţă de muncă.

Potrivit proiectului de modificare a Legii 
Educaţiei, pentru dezvoltarea învăţământului 
profesional dual, agenţii economici care 
încheie contracte de parteneriat cu unităţile 
de învăţământ beneficiază de facilităţi la 
plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 
datorate bugetului de stat, bugetului 
asigurărilor sociale, bugetului fondurilor 
speciale sau bugetelor locale.

În document se precizează că absolvenţii 
învăţământului obligatoriu care întrerup 
studiile, pot fi cuprinşi până împlinesc vârsta 
de 25 ani într-un program de pregătire 
profesională în vedera dobândirii unei 
calificări profesionale.

De asemenea, în cadrul dezvoltării 
învăţământului profesional dual se oferă 
agenţilor economici posibilitatea de a solicita 
organizarea de probe de admitere, indiferent 
de numărul de candidaţi şi de locuri. 
Probele de admitere pot viza cunoştinţe 
din programele şcolare din învăţământul 
gimnazial şi/sau motivaţia elevilor precum şi 
testarea unor aptitudini/abilităţi.

Concluziile consultărilor şi dezbaterilor 
au scos în relief necesitatea introducerii 
programelor de formare profesională în 
sistem dual, asumarea de către operatorii 
economici a responsabilităţii pentru 
pregătirea practică a elevilor, flexibilitatea 
duratei programelor de formare profesională, 
adaptarea curricullumului la nevoile pieţei 
muncii locale şi regionale, asumarea 
costurilor formării în stagiile de practică între 
operatorii economici şi stat prin deduceri 
fiscale acordate operatorului economic.

Tot în cadrul dezbaterilor publice, 
Ministerul Educaţiei Naţionale, prin 
CNDIPT, în octombrie 2016, a organizat 
discuţii publice pe tema implementării 
învăţământului profesional dual ca opţiune 
de educare şi formare profesională ale 
absolvenţilor de clasa a VIII-a (document-
concept, versiune optimizată) cu participarea 
largă a tuturor celor interesaţi (MEN, 
MMPSPV, ANC, sindicate, patronate, 
societatea civilă etc.).

Amintim şi iniţiativa APMR de organizarea 
unei conferinţe la Braşov în decembrie 2016,  
Universitatea Transilvania, cu tema “formarea 
profesională în România, piaţa muncii şi 
sistemul educaţional, unde suntem?, ce 
facem mai departe?”.

APMR şi-a dorit să se implice în crearea 
unui dialog între instituţiile statului 
responsabile Ministerul Educaţiei Naţionale 
şi Cercetării Stiinţifice, MMPSPV, ASFOR, 
angajatori, sindicate şi viitorii profesionişti ai 
acestei industrii.

În acest sens, se doreşte ca toţi cei 
menţionaţi mai sus să contribuie la 
dezvoltarea învăţământului profesional de 
tip dual şi tehnic printr-o mai bună integrare 
între aspectele practice şi teoretice ale 
pregătirii ce poate conduce necondiţionat 
la creşterea atractivităţii domeniului pentru 
tineri şi nu numai.

Preşedintele FSLIL a transmis un punct de 
vedere al federaţiei cu privire la pregătirea 
profesională, a pieţei muncii, obstacolele de 
care se loveşte învăţământul de specialitate 
(şcoli profesionale, facultaţi) şi impactul lipsei 
de pregătire a personalului calificat pentru 
cele două sectoare de activitate deosebit de 
importante, prelucrarea lemnului şi fabricarea 
mobilei.

FSLIL şi CSSEPLIM au consultat lansarea 
în dezbatere publică de către MENCS a 
proiectului de modificare a legii educaţiei 
naţionale privind dezvoltarea învăţământului 
profesional de tip dual şi tehnic şi, evident, 
am susţinut concluziile consultărilor din 
grupul interministerial privind necesitatea 
introducerii programelor de formare în 
sistem dual şi asumarea de către operatorii 
economici a responsabilităţii pentru 
pregătirea practică a elevilor, asigurarea 
reprezentanţilor operatorilor economici în CA 
al unităţii de învăţământ, flexibilizarea duratei 
programelor de informare profesională, 
adoptarea curricullumului la nevoile pieţei 
muncii locale şi regionale, asumarea 
costurilor formării în stagiile de practică între 
operatorul economic şi stat prin deduceri 
fiscale acordate operatorului economic.

De menţionat că Asociaţia Export Club 
& Alexandrion Group a organizat, în data 
de 05.07.2017, la Ploieşti, o dezbatre cu 
tema “învăţământul profesional dual - 
premiza reindustrializării României”, la care 
au participat experţi din cadrul ANC, sub 
conducerea preşedintelui Tiberiu Dobrescu, 
reprezentanţi ai Ministerului Muncii şi 
Justiţiei Sociale, parlamentului, reprezentanţi 
ai firmelor interesate, aleşi locali, 
reprezentanţi ai federaţiilor şi confederaţiilor 

sindicale şi patronale, primarul oraşului Deva 
şi alte primării locale, reprezentanţi ai mass-
media, etc.

Discuţia a fost moderată de ing. Werner 
Braun, preşedinte, şi de dr. Alexandru 
Todericiu.

În luarea de cuvânt, preşedintele FSLIL a 
apreciat iniţiativa Asociaţiei Export Club & 
Alexandrion Group de a pune în discuţie 
aceeaşi tema, “învăţământul profesional dual 
- premiza reindustrializării României”, şi a 
sugerat, printre altele, că majorarea salariilor 
muncitorilor din industria lemnului, care 
în momentul de faţă sunt dintre cele mai 
mici din ramurile productive ale economiei 
naţionale, ar contribui la menţinere în ţară a 
zecilor de mii de muncitori calificaţi atraşi de 
salariile deosebit de mari din ţările UE.

În momentul de faţă, precizez că 
preşedintele României, Klaus Johanis, a 
trimis spre reexaminare Legea pentru 
aprobarea OUG nr. 8/2016, privind 
modificarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 
1/2011, care reconfigurează cadrul normativ 
ce vizează organizarea şi funcţionarea 
învăţământului profesional în sistem dual 
în România, adoptată de cele două camere 
ale parlamentului. În motivare, preşedintele 
a sesizat că există redactări substanţial 
diferite între cele două camere şi afectează 
cadrul normativ necesar pentru crearea 
unui sistem de învăţământ profesional şi 
dual coerent şi deschiderea acestui sistem 
către operatorii economici, întrucât reduce 
nivelul de autonomie al şcolilor în regim 
dual, elimină condiţiile care vizau calitatea 
pregătirii realizate în cadrul practicii la 
agenţii economici, elimină dispoziţiile privind 
organizarea concursurilor pentru cadrele 
didactice din unităţile de învăţământ dual şi 
astfel multiplele efecte negative pot duce la 
deteriorarea calităţii procesului educaţional 
şi, în aceste condiţii, se impune reexaminarea 
acestei legi de catre parlament.

Dan Anghel,
Preşedinte FSLIL
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Obiectivul major al proiectului: 
creşterea capacităţii şi competitivităţii 
economice a întreprindelor din sectorul 
forestier pe baza furnizării serviciilor şi 
beneficiilor multiple pe care pădurea şi 
silvicultura durabilă le asigură societăţii 
româneşti.

Prin implementarea proiectului, se 
anticipeaza obţinerea următoarelor 
rezultate:

• creşterea competitivităţii 
întreprinderilor prin furnizarea de 
lemn certificat, de calitate superioară, 
o stare fitosanitară bună a pădurilor 
administrate, exploatarea planurilor de 
management (amenajamente silvice) 
în sistem informatic unitar şi utilizarea 
unui instrumentar modern, de precizie, 
creşterea suprafeţei împădurite cu 
specii valoroase, adaptate schimbărilor 
climatice;

• cunoaşterea rolului multifuncţional 
al pădurilor, al resurselor forestiere 
şi al pădurilor cu valoare ridicată 
de conservare; asigurarea protejării 
pădurilor, utilizării eficiente şi raţionale 
a resurselor, optimizării contribuţiei 
pădurilor şi a sectorului forestier la 
dezvoltarea rurală, creşterii  economice 
şi creării de locuri de muncă; echilibrarea 
diferitor funcţii ale pădurii, satisfacerea 
cererii şi asigurarea serviciilor 
ecosistemice vitale; evaluarea serviciilor 
ecosistemice şi a beneficiilor oferite 
de ecosistemele forestiere în vederea 
asigurării bunăstării umane, crearea 
de nuclee de cercetare în cadrul 
intreprinderilor, creşterea competitivităţii 
şi vizibilităţii acestora pe plan naţional şi 
internaţional şi posibilitatea de a accesa 
fonduri externe. 

Proiectul are prevazută, pentru etapa 
iniţială, organizarea de evenimente 
tematice având drept scop prezentarea 
ofertei de experienţă a INCDS “Marin 

Drăcea” pe principalele domenii în 
ceea ce priveşte transferul rezultatelor 
cercetării către unităţile economice 
din sectorul forestier şi posibilităţile de 
realizare a unor cercetări în colaborare 
efectivă cu acestea stimulând pe această 
cale accesul lor la finanţare în cercetare, 
dezvoltare şi inovare.

Acest tip de eveniment a vizat, 
prin tematica sa, stimularea creşterii 
capacităţii şi competitivităţii economice 
a întreprinderilor din sectorul forestier, 
cuprinzând întâlniri după următorul 
calendar:

• 20 iunie 2017 - Câmpulung 
Moldovenesc, • 21 iunie 2017 - Focşani, 
• 22 iunie 2017 - Braşov, • 27 iunie 2017 
- Timişoara, • 27 iunie 2017 - Craiova, • 
28 iunie 2017 - Piteşti, • 28 iunie 2017 - 
Cluj Napoca, • 30 iunie 2017 - Bucureşti.

Întâlnirile  s-au desfăşurat conform 
agendei de lucru, în prima parte fiind 
prezentate organizaţia de cercetare, 
proiectul, oferta de expertiză şi 
facilităţile oferite întreprinderilor prin 
proiect.

În partea a doua a întâlnirii, au fost 
purtate discuţii între reprezentanţii 
echipei proiectului şi reprezentanţii 
unităţilor economice, fiind evidenţiate 
următoarele aspecte:

• atât proiectul Cresforlife, cât 
şi facilităţile oferite de acesta 
întreprinderilor, a fost apreciat de către 
reprezentanţii unităţilor economice 
prezenţi la evenimentul tematic, în 
cadrul discuţiilor fiind clarificate aspecte 
privind oferta concretă, precum şi detalii 
privind contractarea;

• s-a evidenţiat faptul că, împreună 
cu unităţile economice din silvicultură şi 
din exploatări forestiere, se pot realiza 
cercetări în colaborare efectivă;

• au fost clarificate aspectele 

privind modalitatea de stabilire a 
valorii contractelor de prestări servicii 
aferente activităţilor de tip C, cât şi 
responsabilităţile privind întocmirea 
documentaţiei de contractare;

• au fost prezentate tipurile de 
cheltuieli eligibile, atât pentru activităţi 
de tip C, cât şi pentru activităţi de tip D.

Participanţii şi-au manifestat 
dorinţa de a concretiza, prin întâlnirile 
individuale care vor urma, încheierea de 
contracte subsidiare cu INCDS. 

La finalul evenimentului, s-a convenit 
ca, în următoarea perioadă, agenţii 
economici interesaţi în a încheia 
contracte subsidiare cu INCDS să îşi 
exprime interesul în vederea organizării 
de întâlniri individuale în cadrul cărora 
se vor identifica în mod concret nevoile 
de cercetare ale intreprinderii şi se vor 
stabili termenii contractului/contractelor 
incheiate.

La întâlnirile teritoriale menţionate au 
fost prezenţi şi reprezentanţii ASFOR, 
urmând ca, pe parcurs, să fie exprimat, 
pe baza unei consultări mai largi, un 
punct de vedere.

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) 
“Marin Drăcea”, cu sediul în Voluntari, Bulevardul Eroilor nr. 128, 
derulează, începând cu data de 01.09.2016, proiectul “Creşterea 
competitivităţii economice a sectorului forestier şi a calităţii 
vieţii prin transfer de cunoştinţe, tehnologie şi competenţe CDI 
- Cresforlife”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-
2020.  Valoarea totală a proiectului este de 17.931.250,00 lei. 
Asistenţa financiară nerambursabilă este de 13.216.250,00 lei, din 
care 11.064.644,50 lei finanţat din Fondul European de Dezvoltare 
Regională  şi 2.151.605,50 lei din bugetul naţional.
Proiectul se implementeaza pe o durată de 60 luni.
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Peter Wohlleben

Viaţa 
secretă
a arborilor
carte, 260 pagini

În această carte plină de har, aclamată 
la nivel mondial, Peter Wohlleben ne 
învaţă cum arborii îşi organizează viaţa. 
Pădurile seamănă cu comunităţile 
umane. Părinţii locuiesc cu copiii lor, 
şi îi ajuta să crească. Arborii răspund 
cu ingeniozitate la pericole. Sistemul 
lor radicular, similar cu un creier , le 
permite să împartă nutrienţi spre arborii 
bolnavi, dar, de asemenea, să comunice. 
Rădăcinile lor pot dura mai mult de zece 
mii de ani.

Wohllben se bazează pe cele mai 
recente cunoştinţe ştiinţifice şi multiplică 
informaţiile cu anecdote fascinante 
pentru a împărtăşi cu noi pasiunea 
pentru arbori. 

După ce a descoperit secretele acestor 
giganţi tereştri, în multe privinţe mai 
puternici şi mai inventivi decât oamenii, 
plimbarea în pădure nu va mai fi la fel.

Peter Wohlleben a petrecut peste 
douăzeci de ani ca o pădure în 
Germania. El conduce acum o pădure 
ecologică. Cartea lui a fost numărul unu 
în vânzări în Germania, cu peste 650.000 
de exemplare vândute, şi a devenit un 
bestseller surpriză în Statele Unite. Este 
tradus în 32 de limbi.

Celine Emberger
Diversitatea 
speciilor 
forestiere
carte, 28 de pagini

Ce factori influenţează biodiversitatea 
pădurilor? Cum? Cum se ţine cont 
de speciile forestiere în cadrul 
managementului pădurii?

Acest ghid simplu şi practic răspunde 
la aceste întrebări şi prezintă factorii 
cheie ai PAI (potenţial indice de 
biodiversitate). Educaţională şi bogat 
ilustrată, aceasta carte încorporează 
cele mai recente cunoştinţe privind 
biodiversitatea pădurilor.

Este destinată silvicultorilor care 
doresc să cunoască şi să integreze 

Proiectul, care se derulează în 
perioada 7 iunie 2017 - 7 septembrie 
2019 şi presupune crearea a doua 
centre de afaceri pentru export în 
oraşele Bacău şi Ploieşti, în cadrul 
Camerelor de Comerţ şi Industrie, 
pentru a oferi servicii de promovare a 
exporturilor IMM-urilor din sectoarele 
mobilei şi agriculturii ecologice din 
regiunile Nord-Est şi Sud Muntenia, 
cu potenţial de extindere în zone 
limitrofe.

Programul va cuprinde două mari 
etape: de instruire şi de participare 
la evenimente internaţionale în 
paralel, se vor desfăşura activităţi de 
susţinere, precum realizarea unor 
studii pentru evaluarea nevoilor IMM-
urilor, crearea unor pagini web de 
prezentare şi activităţi de promovare.

  În acest scop, în data de 18 iulie 
2017, la Bucureşti, a fost organizată 
prima întâlnire din cadrul procesului 
de consultare, cu beneficiarii pe plan 
regional. În cadrul întâlnirii, au fost 

prezentate planul de implementare 
şi descrierea activităţilor proiectului 
şi s-au analizat modalităţile de 
colaborare cu beneficiarii din sectorul 
mobilei. Toate opiniile prezentate în 
această întâlnire vor fi atent analizate, 
pentru a asigura că proiectul conduce 
la implementarea unor centre de 
afaceri pentru export sustenabile şi 
capabile să ofere servicii competitive 
IMM-urilor.

În cadrul întâlnirii participanţii 
ASFOR-ului au stabilit căi şi mijloace 
de colaborare cu beneficiarii direcţi 
şi eventual posibilitatea unei extensii 
spre domeniul semifabricatelor şi 
prefabricatelor din lemn.

În urma procedurii de licitaţie 
publică, acest proiect este realizat 
de asocierea Gama Proconsult - 
Camera de Comerţ şi Industrie 
Prahova - Inpulse Partners - TDP 
Partners, în colaborare cu Ministerul 
pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi 
Antreprenoriat.

Comunitatea de interes
în domeniul industriei mobilei, întrunită 
în cadrul proiectului

Servicii integrate
pentru promovarea 
exportului IMM-urilor 
din România
Întâlnire inaugurală
a beneficiarilor cheie ai proiectului 
finanţat prin Programul de Cooperare 
Elveţiano-Român

Semnarea acordurilor
inter-instituţionale

pentru implementarea
proiectului
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biodiversitatea în gestionarea de zi cu zi 
a pădurii.

În sens mai larg, acesta va răspunde 
la întrebările pe care biodiversitatea le 
ridica în zonele forestiere, fără a fi expert 
în aceste domenii este utila fermierilor, 
utilizatorilor ocazionali de pădure sau 
studenţilor.

 

Léon Mathot
Cunoaşterea, 
înţelegerea 
şi protejarea 
pădurilor.
Începutul 
unei ecologii 
forestiere
carte, 178 pagini

Pădurea îndeplineşte numeroase 
funcţii esenţiale, vitale, care fac din 
aceasta o resursă naturală extrem 
de preţioasă. Pădurea furnizează cu 
precădere lemnul necesar construcţiilor, 
încălzirii domestice, industriei de 
mobilă şi celulozei. Pădurile au rolul de 
a purifica aerul, de a adăposti specii 
animale şi vegetale diverse, protejând 
solurile împotriva eroziunii. Astfel, 
ele joacă un rol major în atenuarea 
schimbărilor climatice actuale.

Cu toate acestea, suprafaţa terenurilor 
împădurite se diminuează tot mai mult, 
iar poluarea mediului, alături de acţiunile 
ilegale de tăiere a lemnului, contribuie 
şi ele la tendinţele negative din sectorul 
forestier. În urma acestei constatări, este 
recunoscută obligativitatea unei educaţii 
ecologice de masă care să cuprindă 
informaţii legate de ecologie, biologie, 
faună, floră, servicii ecosistemice, 
ameninţări globale de mediu, 
modificările climatice, problemele de 
gestiune forestieră ş.a.

Programele de mediu actuale cu 
caracter forestier vor viza legăturile 
şi interacţiunile dintre toate fiinţele 
vii ce alcătuiesc această excepţională 
comunitate naturală de la nivel global.

Rolul pădurii, măsurile de prevenţie 
a dispariţiei suprafeţelor împădurite, 
poluarea mediului şi cele mai noi 
programe cu rol de protecţie a pădurii 
fac obiectul unei lucrări sintetice 
importante, concepută de autorul 
Léon Mathot şi intitulată “Cunoaşterea, 

înţelegerea şi protejarea pădurilor. 
Începutul unei ecologii forestiere” 
(“Connaître, comprendre et protéger 
la forêt”, în orig). Studiul face parte din 
catalogul Institutului pentru Dezvoltare 
Forestieră din Belgia (decembrie 2016), 
destinat atât silvicultorilor şi specialiştilor 
în domeniu, cât şi celor pasionaţi de 
pădure şi ecologie.

Pădurea şi 
schimbările 
climatice - 
Baza pentru 
strategii de 
adaptare
Oficiul Federal al Mediului, 
Birmensdorf,
Institutul de Cercetare WSL 
Berna, Stuttgart, Viena

Pădurea nu va fi în măsură să menţină 
prin ea însăşi serviciile sale, cum ar fi 
producţia de lemn, protecţia împotriva 
riscurilor naturale şi zona de recreere 
pentru populaţie, astfel cum rezultă 
din programul de cercetare “Pădure şi 
climă”- Oficiul Federal pentru Mediu 
(OFM) şi WSL. Acest lucru (întreţinerea 
şi gestionarea pădurilor) se produce  
“la întâmplare”. Cu ocazia întrunirii 
organizate de către WSL, “Forumul de 
cunoştinţe”, pe 29 noiembrie 2016, în 
Uitikon (ZH), oamenii de ştiinţă, mai 
mult de 240 de specialişti forestieri,  şi-
au prezentat constatările lor la această 
tematică.

Climatologii prezic că seceta şi 
precipitaţiile mai abundente în cursul 
încălzirii globale se vor acumula. Acest 
lucru va afecta pădurea, dar cum 
reacţionează şi cum să se pregătească 
proprietarii de păduri? Pentru a 
răspunde la aceste întrebări, precum şi 
pentru a evalua impactul schimbărilor 
climatice şi a măsurilor de gestionare a 
pădurilor mai bine, este bine de văzut 
Forest Programul Climate, lansat de 
Oficiul Federal pentru Mediu (OFM), 
împreună cu WSL. Directorul Konrad 
Steffen, cu ocazia “Forumului pentru 
cunoaştere”, împreună cu aproximativ 
300 de persoane, au studiat, în 42 
de proiecte, impactul schimbărilor 
climatice asupra pădurii şi au elaborat 
recomandări pentru gestionarea 
pădurilor.

Strategia 
QD pentru 
gestionarea 
pădurilor 
cvasi-naturale 
carte , 192 pagini

QD este o strategie de management 
deosebit de prietenoasă cu mediul. 
Scopul strategiei QD este un principiu 
economic de conducere a unei  păduri 
complet controlată care în timpul 
utilizării prin metode blânde, utilizarea 
redusă a energiei şi luând în considerare 
tot ceea ce trăieşte aici, face şi aduce o 
valoare adăugată ridicată pentru oameni.  

Aproape de natură şi foarte economic, 
generează valoare adăugată, se 
comportă multifuncţional prin produse 
şi servicii, aproape de agricultură, 
de natură, în general, şi minimizează 
costurile. 

         
Alte evenimente forestiere:

17-20 august 2017 / Lucerne
Sărbătoarea forestieră 
internaţională
16 august 2017 / Aarau
Curs de formare continuă 
pentru silvicultori 
neforestieri
7-10 iunie 2017 / Jonkoping
Elmia Wood, târg 
internaţional forestier
19-20 august 2017 /Cernier
Sărbătoarea pământului, 
centrată pe păduri
2 iunie 2017 / Bergun
Congresul anual al 
întreprinderilor forestiere 
elveţiene 
13 iunie 2017 / Birmensdorf
Utilităţi şi instrumente 
pentru o silvicultură 
multifuncţională
 
24-25 iunie 2017 / Les Gets, Franţa
Concursul fasonatorilor 
mecanici



64 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro

buletin informativ / info bulletin

Comisia de ştiinţe silvice a Academiei 
Române, Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură, 
Facultatea de Silvicultură şi Exploatări 
Forestiere din Braşov şi Secţia de 
Silvicultură a Academiei de Stiinţe 
Agricole şi Silvice, toate împreună au 
organizat, în data de 9 iunie 2017, o 
magnifică manifestare ştiinţifică prilejuită 
de sărbătoarirea profesorului Aurel Rusu, 
membru titular al ASAS, la împlinirea 
venerabilei vârste de 100 ani.

Cuvântul de deschidere a fost expus 
de distinsul profesor universitar Ioan 
Vasile Abrudan, rectorul Universităţii 
Transilvania din Braşov.

Au urmat două comunicări, “Prof. 
Aurel Rusu, personalitate marcantă a 
învăţământului superior silvic românesc” 
(autori: prof. Alexandru Lucian Curtu şi 
prof. Iosif Vorovencii) şi

“Contribuţiile prof. Aurel Rusu  la 
fundamentarea, sub raport topografic, 
a amenajării pădurilor” (autori: acad. 
Victor Giurgiu, dr. Filimon Carcea şi dr. 
Ion Seceleanu).

În continuare, sărbătoritului i-au fost 
acordate distincţii omagiale din partea 
Academiei Române (acad. Cristian 
Hera), Academiei de Stiinţe Agricole şi 
Silvice (prof. Gheorghe Sin), Institutul 
Naţional de Cercetare - Dezvoltare 

Profesorul

Aurel Rusu,
la vârsta arborilor

seculari
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în Silvicultură (dr. Romică Tomescu), 
precum şi din partea unor organizaţii 
nonguvernamentale.

În cuvântul de răspuns, profesorul 
Aurel Rusu, aflat într-o ţinută 
memorabilă, a prezentat filmul 
excepţionalelor sale performanţe 
din domeniul măsurătorilor terestre, 
mulţumind totodată referenţilor şi 
tuturor celor prezenţi participanţi la 
acest eveniment.

În conformitate cu programul 
oficializat de organizatori, acad. 
Victor Giurgiu a prezentat cuvântul de 
închidere a evenimentului.

“Am scris, astăzi, împreună, o pagină 
memorabilă în istoria instituţiei 
organizatoare a acestui eveniment. 
Omagiindu-l pe distinsul om de ştiinţă 
Aurel Rusu, universitar de o înaltă ţinută 
profesională şi morală, membru titular 
al Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice, cu ocazia împlinirii venerabilei 
vârste de 100 de ani, ne-am exprimat, 
în unanimitate, aprecierea şi respectul 
pentru înaltul nivel ştiinţific manifestat 
în neobosita sa activitate de importanţă 
deosebită pentru dezvoltarea ştiinţelor 
măsurătorilor terestre.

Constituie, fără îndoială, o premieră 
faptul că un cadru universitar de 

excepţie, membru al ASAS, aflat în plină 
vigoare spirituală, este omagiat la o 
asemenea vârstă.

Realizările remarcabile ale domnului 
profesor Aurel Rusu, cunoscute şi 
apreciate atât în ţară, cât şi dincolo 
de hotarele ei,  au determinat ca, 
astăzi, înalte instituţii să exprime alese 
sentimente de înaltă recunoştinţă şi 
gratitudine. Ne referim la Academia 
Română, reprezentată de academician 
Cristian Hera şi la Academia de Stiinţe 
Agricole şi Silvice, reprezentată de 
Gheorghe Sin, membru corespondent al 
Academiei Române.

Suntem convinşi că opera profesorului 
Aurel Rusu  va contribui şi la elaborarea 
de strategii performante pentru o mai 
eficientă gestionare durabilă a pădurilor 
româneşti, păduri care astăzi se află 
într-o extrem de grea suferinţă.

Însuşi învăţământul superior silvic 
are nevoie de cunoscuta exigenţă a 
distinsului profesor Aurel Rusu, deoarece 
nu toate cele 5-6 facultăţi de silvicultură 
şi exploatări forestiere se află la nivelul 
exigenţelor necesare. Dar Facultatea 
de Silvicultură şi Exploatări Forestiere 
din Braşov oferă exemplu de urmat. Va 
dăinui cât Tâmpa va sta pe loc, devenind 
astfel un simbol naţional.

În încheiere, vă rog să-mi permiteţi 
ca, în numele instituţiilor organizatoare 

şi al dumneavoastră celor prezenţi, 
precum şi al întregului corp forestier, să 
dorim ilustrului nostru sărbătorit multă 
sănătate, prosperitate şi să se bucure 
de aceeaşi tinereţe spirituală ca cea 
dovedită până în prezent.

La mulţi ani binecuvântaţi, stimate 
domnule profesor!”

În aceeaşi zi, de 9 iunie 2017, după 
finalizarea manifestărilor oficiale, într-un 
cadru mai familiar, a intervenit şi distinsa 
doamnă Clara Liliana Rusu, profesoară 
de excepţie la Universitatea din Cluj-
Napoca, acum soţia eruditului profesor 
Aurel Rusu, domnia sa fiind prezentă şi 
la amintita sărbătorire oficială.

În această nouă ambianţă, s-a desprins 
propunerea conform căreia sărbătorirea 
profesorului Aurel Rusu la împlinirea a 
105 ani de la naştere să fie organizată 
la Cluj Napoca, cu participanţi de la 
Universitatea Transilvania din Braşov, 
precum şi de la Academia Română, 
Academia de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice, Universitatea din Cluj-Napoca, 
participanţi de la Asociaţia Forestierilor 
din România ş.a.

În acest cadru, propunerea a fost 
acceptată, în primul rând de ilustra 
familie Rusu.

Academician Victor Giurgiu
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Forest Romania
Târg forestier profesional 
28-30 septembrie 2017
Zizin, Braşov

Compania care organizează Forest 
Romania este lider mondial în domeniul 
târgurilor forestiere şi agricole. DLG, 
din Germania, împreună cu subsidiara 
sa din România, DLG Intermarketing, 
au expertiza necesară creării unui târg 
forestier profesional în mediul potrivit.

Târgul este format dintr-o zonă de 
păşune şi un circuit amplasat în pădure. 
În zona de păşune vor fi amplasate 
companii care nu au nevoie să efectueze 

demostraţii în pădure, în timp ce pe 
circuitul din pădure se vor afla companii 
care vor expune utilaje pentru exploatări 
forestiere care vor efectua demonstraţii 
de doborâre şi manipulare de arbori. 
Harvestere, funiculare, tractoare 
articulate forestiere şi forwardere vor 
efectua demonstraţii în diverse locaţii 
pe circuitul din pădure. Companiile care 
vor să efectueze demonstraţii trebuie 
să viziteze locaţia şi, împreună cu 

organizatorii, să planifice participarea la 
târg. În primăvara şi vara anului 2017, 
DLG a organizat mai multe vizite în 
viitorul amplasament al târgului.

În cadrul Forest Romania 2017 
vor avea loc seminarii, întâlniri ale 
profesioniştilor din domeniul forestier, 
cât şi alte activităţi. Totodată, acest 
eveniment găzduieşte Ziua Forestierului, 
organizată de ASFOR.



BIFE SIM 2017
Târg specializat de mobilă

BIFE - SIM este expoziţia internaţională 
a României pentru mobilier, produse din 
lemn, decoraţiuni interioare şi maşini 
şi echipamente pentru exploatarea 
forestieră şi prelucrarea lemnului şi se 
adresează, în primul rând, vizitatorilor 
profesionişti. Cu această ocazie, 
oamenii de afaceri şi profesioniştii din 
acest domeniu vor fi invitaţi pentru 
a-şi extinde, consolida şi îmbunătăţi 
afacerea. BIFE SIM se adresează, în 
acelaşi timp, publicului larg, utilizatorii 
finali fiind atraşi de oferta mare. Prin 
urmare, târgul este, de asemenea, 
o oportunitate foarte bună pentru 
lansarea unui produs, a unui brand sau a 
unei afaceri.

BIFE SIM va avea loc pe parcursul 
a 5 zile, de miercuri, 13 septembrie, 
pâna duminică, 17 septembrie 2017, în 
Bucureşti.

KazBuild /
WorldBuild 2017
5-8 Septembrie 2017
Almaty, Kazakhstan

Există 6 pavilioane moderne de 
expoziţie legate de pasaje. Spaţiul total 
al centrului expoziţional este de 19.610 
mp. Fiecare pavilion are uşi de intrare şi 
de aprovizionare. Plafoanele pavilionului 
au o înălţime de 6 metri, cu excepţia 
pavilionului 9 (2,5 metri pe două etaje). 
Există posibilitatea de a suspenda 
un banner deasupra standului, astfel 
încât să conducă vizitatorii la standul 
companiei dorite.

Toate pavilioanele corespund 
cerinţelor ridicate ale tehnologiilor 
moderne de expoziţie.

Secţiunile expoziţiei: • construcţii 
• amenajări interioare • uşi-ferestre • 
ceramică şi piatră.

Bauen & Energie
25-28 ianuarie 2018
Viena, Austria

Târgul internaţional “Bauen & Energie” 
prezintă, anual, în Viena, cele mai noi 
apariţii din domeniul construcţiilor, al 
eficienţei energetice, al caselor “smart”, 
dar şi în domeniul spa & wellness, 
promovând, în primul rând, inovaţiile 
menite să protejeze mediul înconjurător. 
Gama de produse prezentate este foarte 
variată, ea incluzând materiale pentru 
construcţii, sisteme sanitare, tâmplărie, 

sisteme de siguranţă pentru clădiri, 
sisteme de ventilaţie şi climatizare, 
soluţii pentru eficienţă energetică şi 
pentru energie regenerabilă, materiale 
şi elemente pentru configurarea unui 
spaţiu de wellness în cadrul casei, 
material pentru amenajarea grădinilor 
etc.

Bauen & Wohnen
8-11 februarie 2018
Salzburg, Austria 

Târgul internaţional “Bauen & 
Wohnen” este cea mai cunoscută 
manifestare expoziţională din vestul 
Austriei, aducând an de an pe piaţă cele 
mai noi trenduri în privinţa a tot ceea ce 
ţine de construirea şi amenajarea unei 
case. Gama de produse prezentate este 
foarte variată: materiale de construcţii, 
soluţii pentru renovări, soluţii şi sisteme 
pentru acoperişuri, eficienţă energetică, 
sisteme de încălzire şi climatizare, 
tâmplărie, sisteme pentru uşi de garaj 
şi porţi, mobilă şi decoraţiuni, idei de 
amenajare a grădinii, piatră naturală, 
elemente de spa şi wellness, sisteme 
electotehnice şi de siguranţă aplicate 
domeniului, soluţii pentru smart home, 
oferte de case la cheie.

Wohnen
& Interieur
10-18 martie 2018
Viena, Austria 

Târgul internaţional “Wohnen & 
Interieur” prezintă, anual, cele mai noi 
tendinţe în materie de amenajarea 
locuinţelor, mobilă, design de interior 
şi exterior, grădinărit. Dată fiind 
complexitatea acestui eveniment, gama 
de produse prezentate este foarte 
variată: materiale de construcţii pentru 
locuinţe, tâmplărie, produse pentru 
instalaţiile santiare, pardoseală, faianţă, 
tapet, piatră naturală, mobilier pentru 
locuinţe, produse electrocasnice, soluţii 
pentru home entertainment şi smart 
living, sisteme de încălzire şi climatizare, 
sisteme de securitate, elemente de decor 
pentru grădini şi terase.

Electrify
Europe
19-21 iunie 2018
Viena, Austria

Târgul internaţional “Electrify 
Europe” (fost “Power-Gen Europe”) 
va avea loc în anul 2018 la Viena, la 

complexul expoziţional Messe Wien. 
Evenimentul se adresează celor care 
activează în domeniul energetic, al 
energiilor convenţionale şi regenerabile, 
precum şi celor care furnizează 
produse şi servicii suport către aceste 
sectoare. Evenimentul reuneşte o 
zonă expoziţională în care firmele 
participante îşi expun produsele, o zonă 
de conferinţă în care sunt prezentate 
şi dezbătute cele mai noi subiecte ale 
domeniului şi sunt organizate workshop-
uri, precum şi o secţiune de B2B 
dedicată activităţilor de match-making 
pentru companii.

7th
China Global
Wood Trade
Conference
7- 8 septembrie 2017
Chengdu, China
Produse din lemn • Silvicultură • 

Maşini şi utilaje de prelucrare • Materiale 
de construcţii.

InnoLignum
7-9 septembrie 2017
Sopron, Ungaria
Produse din lemn • Silvicultură • 

Maşini şi utilaje de prelucrare.

Timber
& Working
With Wood
8-10 septembrie 2017
Melbourne, Australia
Produse din lemn • Maşini şi utilaje de 

prelucrare.

China
Wood Expo
11-14 septembrie 2017
Shanghai, China
Produse din lemn • Maşini şi utilaje 

de prelucrare • Mobilă • Materiale 
pentru industria mobilei • Materiale de 
construcţii.

 

Drema
12-15 septembrie 2017
Poznan, Polonia
Produse din lemn • Maşini şi utilaje 

de prelucrare • Mobilă • Materiale 
pentru industria mobilei • Materiale de 
construcţii din lemn.
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Marco Mara
Mobil: (+4) 0740950260
Tel/fax: (+4) 0262372741
e-mail: office@marco-mara.ro
 marcomara@hpeprint.com
Mara, Maramureş, România

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

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

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

Firme private China
• cherestea din stejar şi răşinoase, case din lemn
Consulatul General al României
502 Room, Honi International Plaza
199 Chengdu North Road, Jing an District
Shanghai, P. R. China

Trucioli & Derivati Srl Italia
•  talaş şi rumeguş brad, fag, larice
• umiditate 7-8%
• 90 mc/săptămână
Via Zanon 54, 37063 Isola della Scala, Venetto
tel.: +39.045.733.51.81
www.trucioliederivati.it

Global Vision General Trading Co WLL Kuweit
•  cherestea pentru construcţii, caiet de sarcini
BPCE Kuweit,
Ambasada României în Statul Kuweit

Solida Holz Germania
• cherestea pentru paleţi
• molid, pin roşu, brad
• grosime 17 mm, calitate 3 A
• 12 camioane pe lună
Teichweg 5, 35396 Gieben
tel. +49.641.984.43.70

Persoană fizică Irak
•  cherestea molid sau pin
• umiditate 16-18%, cantităţi mari
Nabil Salman Khadim
nabiklsalman1966@hotmail.com

Firmă privată Georgia
• lemn de mina
• molid verde, 18-24 cm, lungime 3-6 m
• 20-40 camioane
Gheorghe Steriu
tel.: 0732.302.959

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

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

World of Pallets Co. Ltd, Arabia Saudită
• Lemn de brad pentru paleţi şi ambalaje
• Se negociază
Jeddah, Arabia Saudită • Tel.: 00966.555.347.455
• ahmed.ridal@hotmail.com
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Max Sukhar PE Ukraina
Suntem în căutarea unui investitor 
strategic pentru o companie mijlocie 
din Ukraina, orientată către procesarea 
lemnului de foioase (stejar, frasin) 
destinat exportului. Cea mai mare parte a 
produselor (panouri din lemn solid, cadre 
din lemn pentru ferestre, mobilă etc.) sunt 
exportate către ţările UE.

SC QUALITY 
CERT SA
prin  Laboratorul Naţional pentru 
Industria Lemnului şi Mobilă execută 
testarea produselor din lemn, uşi, fere-
stre , mobilier ( Bucureşti, Şos. Panduri 
nr. 94, manager tehnic ing. Ene Neagu: 
0744.974.774 )

Cereri Cocchieri Meccanica Generale Italia
•  europaleţi EPAL 240x240, franco Italia
Pedriali Samuele, Via San Giuseppe 6,
San Paolo di Jesi, 60038 Ancona (AN)
Tel.: +39.0731.78.71

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