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Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR
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CE FACEM
PENTRU
DRUMURILE
FORESTIERE?
Pădurile din România acoperă
o suprafață de 6,65 milioane de ha,
sau 29% din suprafața țării. 
Accesibilitatea fondului forestier 
este redusă, rețeaua de drumuri 
forestiere are în total 42.000 km. 
Astfel, densitatea medie a drumurilor 
forestiere în România este de 
6,4 m/ha, mult sub media altor 
țări europene care au, în mare, 
topografia similară - Franța 26 m/ha, 
Austria 36 m/ha,  Elveția 40 m/ha,  
Germania 45 m/ha.
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Densitatea redusă (mai mult de 
2 milioane ha de fond forestier 
sunt, practic, inaccesibile) și 

starea precară a rețelei de drumuri 
forestiere are consecințe semni�cative 
asupra exploatării și transportului, 
având ca efect costuri ridicate la metrul 
cub de masă lemnoasă exploatată.

Fiind conștienți de faptul că 
pădurile României constituie o resursă 
naturală regenerabilă valoroasă, 
având potențialul de a contribui 
la dezvoltarea 
economică națională 
prin exploatarea sa 
responsabilă, și că 
acest deziderat se 
poate atinge numai 
prin dezvoltarea 
rețelei de drumuri 
forestiere, Federația 
Forestierilor din 
România - ASFOR face 
câteva propuneri de 
�nanțare a întreținerii 
și construcției de noi 
drumuri forestiere.

Este imperativ 
necesar ca densitatea 
drumurilor forestiere 
din România să 
crească de la 6,4 
m/ha la cel puțin 
9 m/ha. În urma 
analizei sistemelor 
de �nanțare a 
drumurilor forestiere 
la nivelul UE și a altor 
țări importante în 
economia forestieră, 
considerăm că și 
pentru România 
este potrivit 
un sistem mixt, 
�nanțat prin fonduri 
ale comunității 
europene și, parțial, 
prin subvenții 
de la Ministerul 
responsabil, având în 
vedere că fondul forestier nu are numai 
o funcție economică, ci și o funcție de 
protecție a populației și a teritoriului.

Pentru a asigura un sistem 
unitar de �nanțare la nivel național, 
considerăm, după modelul din alte 
țări cu importante economii forestiere, 
că acordarea unei subvenții de 

aproximativ 50 EUR per metru liniar 
de drum forestier ar putea � o soluție 
pentru stimularea construcției de 
drumuri forestiere. Subvenția poate 
� asigurată din sumele colectate 
din vânzarea masei lemnoase (în 
conformitate cu prevederile Codului 
Silvic) și prin compensarea valorii 
subvenției cu taxele și impozitele 
datorate către stat. 

Subvenția ar putea � solicitată 
atât de persoane �zice și juridice 

proprietari de păduri, cât și de 
societățile comerciale care exploatează 
masă lemnoasă cu acordul 
proprietarilor de terenuri. Responsabil 
cu administrarea acestei scheme de 
�nanțare va � Ministerul responsabil 
de fondul forestier.

Vorbind de acest mod de �nanțare, 

avem în vedere exemple care se 
practică în țările nordice.

Norvegia, care are o rețea de 
drumuri permanente de 48.160 km, 
a acordat, în 2012, o subvenție de 
387 coroane norvegiene pentru 
construcția unui metru liniar de 
drum forestier, ceea ce înseamnă o 
subvenție anuală de aproximativ 50 
euro per metru liniar. În 2012, s-au 
investit, în total, 138.923.000 coroane 
norvegiene (aproximativ 17.500.000 
euro) în construcția de drumuri, din 

care 55.902.000 
coroane norvegiene 
(aproximativ 
7.000.000 euro) prin 
subvenții. 

În 2012, Finlanda 
a investit 35.000.000 
euro, însemnând 
subvenționarea 
construcției a 
aproximativ 700 
de km de drumuri 
forestiere, la un nivel 
al subvenției de 50 
euro per metru liniar. 

În Suedia rețeaua 
de drumuri folosită 
pentru transporturi 
forestiere este 
de 560.000 km, 
statul folosind 
aceeași politică de 
�nanțare pentru 
toate categoriile 
de drumuri. Statul 
suedez consideră de 
importanță națională 
toate categoriile 
de drumuri și nu 
face diferențe între 
drumurile forestiere și 
drumurile publice.

Consideram 
că îmbunătățirea 
accesului la 
resursa forestieră 
prin întreținerea 

și construcția de noi drumuri 
va contribui la creșterea valorii 
economice a pădurilor, va reduce 
tăierile excesive din anumite zone, va 
asigura accesul în zone neaccesibile 
în acest moment, va crea noi locuri de 
muncă și va contribui la dezvoltarea 
economiei naționale.
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Sărbătoarea noastră îşi susţine obiectivitatea 
prin existenţa pe plan naţional a peste 45.000 
de lucrători, în a caror sarcină profesională 

intră exploatarea anuală a circa 18 mil. m³ de lemn 
si procesarea în semifabricate sau chiar produse 
�nite, altele decat mobila.

Tradiţia se păstrează de zeci de ani, chiar de 
la constituirea primelor “aglomerări” puternice 
de lucrători forestieri, unde în special sindicatele 
reuşeau organizatoric să pregatească un cadru 

adecvat desfăşurării unor bogate ediţii sărbătoreşti 
dedicate zilei forestierului. A existat con�rmarea 
şi aprecirea că forestierii, prin nivelul stimulativ al 
acestor momente, intrau în competiţie cu zilele 
recoltei în agricultură sau ale minerilor.

Să ne amintim că din 1970, în special 
toamna, au avut loc adunări forestiere dedicate 
deschiderii anului forestier, organizate de IFET-uri 
şi de sectoare de exploatare, la care participau 
salariaţii însoţiţi de membrii familiei, în prezenţa 
o�cialităţilor locale.

După anul 1989, s-a păstrat tradiţia şi, odată cu 
sărbătorirea zilei forestierului şi a lucrătorului din 
industruia lemnului, s-a organizat şi Campionatul 
Naţional al Fasonatorilor Mecanici Forestieri, 
unde cei mai buni concurenţi, specialişti şi 
profesionişti în mânuirea ferăstrăului mecanic 
(Husqvarna sau Stihl) şi-au etalat performanţele în 
cele mai atractive probe, în pădure şi în poligon, 
eveniment care a pre�gurat şi a devenit emblema 
Zilei Forestierului şi a Lucrătorului din industria 
lemnului.

De menţionat că din 1991, în toate Contractele 
Colective de Munca la nivel de ramură, există 
prevederi cu privire la organizarea de adunări 
festive dedicate Zilei foresierului şi a concursurilor 
profesionale la nivel naţional, în aceeaşi perioadă, 
de către patronat şi de către Federaţia Sindicatelor 
Libere din Industria Lemnului (FSLIL).

Anul 2011, declarat de ONU “an al pădurilor”, 
sub egida căruia s-au desfăşurat mai multe 
evenimente naţionale şi europene, demonstrează, 

după părerea instituţională a FAO, că industriile 
forestieră a lemnului, a celulozei şi hârtiei, aparţin 
ramurilor economice “verzi”, prietenoase mediului 
înconjurător. Iată un motiv în plus de recunoaştere 
a importanţei sectorului nostru.

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

Originalitatea susţinerii de acum încolo de 
către ASFOR - ca an de an, păstrători ai tradiţiei, 
să renaştem această sărbătoare ca purtătoare, 
din tată în �u, a unui meşteşug care unora le este 
foarte drag - rezidă şi în răspândirea lui la nivel 
naţional.

Aşteptăm ca în acest an să con�rmăm prin 
sărbătorire un nivel crescut al acestei tradiţii 
impuse şi cosacrate prin corpul forestierilor şi prin 
rodnica şi bogata sa activitate.

Dan Anghel,
Vicepreşedinte FSLIL

Rezumat
Premergător sărbătoririi 
Zilei Forestierului, ediţia 

2013, autorul face o 
“incursiune” descriptivă în 

istoricul acestei sărbători 
şi în obiceiul de cinstire 

printr-o zi anume a 
lucrătorilor din minunata 

breaslă a forestierilor.

Forester Day 
approaching

History and 
tradition

by Dan Anghel,
FSLIL Vicepresident 

Synopsis
Previously to the 

celebration of the Forester 
Day 2013, the author runs 

through the history and 
tradition of this event, 

praising and mentioning 
the work of each member 

belonging to the admirable 
guild of foresters.

SE APROPIE ZIUA FORESTIERULUI
ISTORIC ŞI TRADIŢIE

Asociaţia Forestierilor din România ASFOR a instituit prin Hotărârea 
Adunării generale din 17 iunie 2012, în semn de preţuire şi susţinere 
a lucrătorilor din acest domeniu, Ziua forestierului, zi care, an de an, în 
luna septembrie, la o dată ce se va stabili consensual, va fi consacrată 
acestui segment social de elită. Deşi par a fi similitudini cu ziua 
silvicultorului sau cu alte zile consacrate pădurii, nu trebuie, chiar cu 
riscul unor accente de cult al profesiei, să suprapunem emoţional ziua 
forestierului cu acestea.
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În funţie de categoria normativă sub care au 
fost prezentate, respectiv de forţa juridică 
pe care o vor avea după adoptare, aceste 

proiecte sunt clasi�cabile în două categorii, 
respectiv:

A. Proiecte de lege
în care se încadrează:
1. Proiectul de Lege pentru modi�carea și 

completarea Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic;
2. Proiectul de Lege pentru modi�carea şi 

completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea 
şi sancţionarea contravenţiilor silvice; 

3. Proiectul de Lege privind Statutul 
personalului silvic.

B. Proiecte de legislaţie subsecventă
în care se încadrează:
1. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind 

aprobarea denumirii şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a inspectoratelor de 
regim silvic şi de vânătoare; 

2. Proiectul de Hotărâre a Guvernului 
privind Normele Metodologice de acordare, 
utilizare și control a ajutorului de stat pentru 
compensații reprezentând contravaloarea masei 
lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează 
datorită funcțiilor de protecție stabilite prin 
amenajamente silvice, necesare acoperirii 
costurilor reclamate de gestionarea durabilă 
a pădurilor situate în siturile de importanță 
comunitară Natura 2000; 

3. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru 
aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, 
circulaţia şi comercializarea materialelor 
lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la 
regimul spaţiilor de depozitare a materialelor 
lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn 
rotund. 

Iniţiatorul acestor proiecte, prin vocea 
ministrului delegat pentru ape, păduri şi 
piscicultură, d-na Lucia-Ana Varga, a precizat 
că iniţierea acestora are ca scop realizarea 
unui cadru normativ prin a cărui aplicare să se 
realizeze “starea de normalitate în păduri”.

Pornind de la realitatea că reglementările din 
domeniul silviculturii au importanţă şi respectiv 
impact în activitatea operatorilor economici 
din domeniul exploatărilor forestiere, ASFOR, în 
calitatea sa de organizaţie patronală, a întreprins, 
în perioada de consultare publică, pentru aceste 
proiecte de acte normative, prin reprezentanţi, 
mai multe demersuri, în scopul armonizării 

intereselor membrilor săi cu prevederile cuprinse 
în proiectele mai sus menţionate, ASFOR �ind, la 
rândul său, un promotor activ al conceptului de 
“management forestier durabil”.

Ca urmare a tuturor demersurilor realizate, 
s-au obţinut forme amendate succesiv ale 
proiectelor iniţiale, prin care au fost soluţionate, 
mai apropiat sau conform cu opinia ASFOR, mai 
multe aspecte.

Printre acestea am exempli�ca:
1. Regulile de valori�care a masei lemnoase să 

se adopte prin act subsecvent;
2. Simpli�carea sistemului normativ din 

silvicultură;
3. Stabilirea principiilor pentru accesibilizarea 

pădurilor, indiferent de categoria de proprietate, 
respectiv proprietar

4. Simpli�carea modalităţii de eliberare a 
documentelor de transport pentru materialele 
lemnoase;

5. Eliminarea materialelor lemnoase din 
categoria produselor divizibile;

6. De�nirea şi folosirea riguroasă a unor 
termeni, pentru evitarea interpretărilor 

7. Promovarea principiilor de tehnologie de 
exploatare a lemnului “prietenoase” faţă de 
mediu etc.

Totuşi, cititorii acestor rânduri trebuie să ştie 
două aspecte importante, respectiv:

a. În procesul de avizare  a proiectelor de 
acte normative iniţiate de ministere sau de 
Guvern, apar, de cele mai multe ori, modi�cări 
determinate de condiţionarea legală pe care o 
impun avizatorii;

b. În condiţiile în care actul normativ este 
“lege”, forma în care o adoptă Guvernul, ca 
iniţiativă, suportă, de regulă, modi�cări la 
adoptarea în Parlament.

Ca urmare, va trebui ca reprezentanţii 
ASFOR să �e în stare de “veghe permanentă 
şi vigilenţă” până la momentul în care 
proiectele mai sus enumerate vor � adoptate 
ca acte normative, în care se vor regăsi, în 
mod corespunzător reglementate, aspectele 
promovate de asociaţie.

  Avizarea este realizată de către ministerele 
a căror activitate este incidentă cu domeniul de 
reglementare al proiectului respectiv

Viorel Marinescu,
Secretar General ASFOR
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Rezumat

Autorul prezintă şi 
comentează un set de 
proiecte de acte normative 
a căror punere în aplicare 
condiţionează producţia 
sau administraţia silvică 
şi, implicit, activitatea de 
exploatare şi prelucrare 
primară a lemnului.

Supplementary Notes 
referring to the Current 
Forestry Regulations 
related Projects in the 
Forestry Sector

by Viorel Marinescu,
ASFOR Secretary General

Synopsis
The author presents a 
set of regulations which 
should condition the 
forestry administration 
and general production 
and consequently adds 
commentaries related to 
their e�ects on the activity 
of wood processing and 
exploitation.

PREciZĂRi PRivitOARE lA PROiEctElE ActuAlE

Din DOmEniul SilvicultuRii
ministerul mediului şi Schimbărilor climatice, prin Departamentul 
pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, a iniţiat, în ultimele luni, mai multe 
proiecte de reglementări în domeniul silviculturii, care, în conformitate 
cu dispoziţiile legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, au fost supuse dezbaterii publice. 

DE ACTE NORMATIVE
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CERTIFICAREA LEMNULUI,
mEcAniSm DE PiAţĂ în ActuAlitAtE
în scopul popularizării şi 
aplicării unor reglementări 
metodologice referitoare la 
comercializarea lemnului, dar 
mai ales pentru acceptarea 
contextului nou în care 
urmează ca aceasta să se 
desfăşoare, conduc nemijlocit 
la nevoia cunoaşterii 
obligaţiilor asociate acestora.

AC
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În urma Conferinţei Naţiunilor Unite 
pentru Mediu şi Dezvoltare, care a 
avut loc la Rio de Janeiro, în 1992, 

s-a identi�cat necesitatea unei strategii 
de dezvoltare durabilă a pădurilor din 
întrega lume, cu o largă consultare a 
tuturor factorilor interesaţi. Pornind de 
la această idee, în octombrie 1993, a fost 
semnat acordul o�cial privind lansarea 
FSC (Forest Stewardship Council), o 
schemă de certi�care la care interesele 
economice, sociale şi de mediu au 
drepturi egale.

După mai multe discuţii şi întruniri 
prealabile, s-a constituit, în 1999, 
deci 5 ani mai tarziu, la Paris, o 
organizaţie europeană, prescurtat PEFC 
(Programme for the Endorsement of 
Forest Certi�cation schemes). Ambele 
organizaţii urmăresc acelaşi ţel, anume: 

• conştientizarea proprietarilor de 
pădure cu privire la valoarea bunurilor de 
care dispun,

• posibilitatea de a le spori valoarea şi 
stăvilirea tăierilor ilicite.

Din păcate, certi�carea, indiferent 
de sistem, nu este gratuită. Cheltuielile 
cu deplasările şi activitatea auditorului 
cad în sarcina intreprinderii. De unde 
dilema: pe de o parte, perspectiva unui 
preţ mai bun, pe de altă parte, cheltuieli 
suplimentare.

În general, certi�catul de management 
forestier include şi certi�catul de lanţ de 
custodie, prin care managerul forestier 
se angajează să asigure identi�carea 
lemnului certi�cat până la ieşirea din 
pădure (important mai ales în cazul 
suprafeţelor forestiere dispersate, în care 
pădurile certi�cate se pot întrepătrunde 
cu cele necerti�cate).

Certi�carea lanţului de custodie 
reprezintă o necesitate pentru companiile 
care exploatează, procesează sau 
comercializează material lemnos certi�cat 
şi care doresc să eticheteze aceste 
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CERTIFICAREA LEMNULUI,
mEcAniSm DE PiAţĂ în ActuAlitAtE

Rezumat
Prezentare şi susţinere a 
conceptului prin care întreg 
traseul lemnului certi�cat, 
începând de la cioată şi 
trecând prin transport, 
procesare primară, 
secundară etc., să poată � 
identi�cat ăi documentat, 
pentru a i se demonstra, în 
orice moment, provenienţa.

Wood Certification,
a re-emergent 
market mechanism
by Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

Synopsis
This above presented 
concept shall assure that 
the whole road of the 
certi�ed wood, starting 
with a mere stump 
and continuing with 
transportation, primary and 
secondary wood processing 
etc. must carry out all the 
necessary documentation 
and certi�cation in order 
to reliably prove the wood 
product origin.
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produse cu numele sau cu eticheta FSC.
În prezent, certi�carea se manifestă ca un 

mecanism viu de piaţă; există cerere şi ofertă 
pentru lemnul certi�cat FSC şi, implicit, un 
interes crescut în producerea şi comercializarea 
produselor certi�cate. În principal, decizia de 
intrare în procesul de certi�care este în general 
legată de obţinerea unor avantaje, cum ar � 
accesul pe noi pieţe a lemnului certi�cat sau 
menţinerea lui pe pieţele existente. Pe lângă 
acestea, se pot obţine următoarele bene�cii: 

• îmbunătăţirea sistemelor de management, 
incluzând aici mecanismele de plani�care, 
monitorizare, evaluare şi raportare;

• îmbunătăţirea proceselor de gestiune a 
�rmei şi a eticii de afaceri;

• firmele pot răspunde la cererea de produse 
de origine controlată;

• îmbunătăţirea proceselor productive.
Certi�carea managementului forestier 

în sistem FSC este un proces prin care, în 
urma unui audit, o organizaţie independentă 
con�rmă faptul că o anumită suprafaţă 
forestieră este gospodărită în conformitate cu 
un standard agreat.

Standardul după care se face auditul este 
împărţit în 10 principii şi 56 de criterii. Principiile 
FSC pentru certi�carea modului de gospodărire 
a pădurilor se referă la chestiuni economice, 
sociale şi de mediu înconjurător. 

Aceste 10 principii, ce sunt detaliate în 56 
de criterii, au un caracter general şi, pentru 
o mai bună aplicare a lor, se face adaptarea 
acestora la condiţiile speci�ce �ecărei ţări, de 
către Iniţiativele Naţionale FSC sau de către 
organismele de certi�care acreditate care 
derulează procesul de audit.

Certi�carea managementului forestier este 
continuată de aşa numita certi�care a lanţului 
de custodie, prin care se urmăreşte să se 
elaboreze mecanisme de urmărire a produselor 
lemnoase sau nelemnoase care provin din 
pădurile certi�cate, de la sursă şi până la 
consumator. Certi�carea lanţului de custodie 
se referă la companiile care exploatează, 
procesează sau comercializează material lemnos 
certi�cat FSC şi care doresc să eticheteze aceste 
produse cu numele sau eticheta FSC.

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva 
a obţinut, începând cu data de 01.05 2013, 
certi�carea managementului forestier în sistem 
FSC pentru 23 de direcţii silvice din subordinea 
sa, implicate în acest proces încă din anul 
2010. Ca urmare, în prezent, Regia Naţionala a 
Pădurilor- Romsilva are certi�cat managementul 
forestier pentru o suprafaţă de 2.340.250 ha 
fond forestier proprietate publică a statului. 
De asemenea, pe lanţul custodic este certi�cat 
Centrul de Prelucrare a lemnului Tg. Neamţ, din 
cadrul Direcţiei Silvice Neamţ.

Aşa-numita certi�care a “lanţului de custodie” 
elaborează mecanisme de urmărire a produselor 

lemnoase sau nelemnoase şi urmăreşte ca 
întreg traseul lemnului certi�cat, începând de 
la cioată şi trecând prin transport, procesare 
primară, secundară etc. să poată � identi�cat şi 
documentat, pentru a i se demonstra în orice 
moment provenienţa. 

Iniţierea şi �nalizarea procesului de 
certi�care pentru produsele din lemn vizează 
aumite activităţi şi etape ce privesc, pe de o 
parte managementul calităţii, iar pe de alta, 
gospodărirea propriu-zisă în legatură cu 
provenienţa materialului, recepţie şi depozitare, 
amenajarea spaţiilor, etichetări, vânzări şi livrări 
corespunzător cărora se asigură şi o parte 
impresionantă de documente.

Există posibilitatea ca produsul certi�cat 
FSC să deţină în componenţă şi lemn controlat, 
în cazul în care nu se doreşte sau nu se poate 
realiza certi�carea sub eticheta “FSC Pur”. În 
acest caz, compania utilizează pentru evaluare 
un standard corespunzător.

Certi�carea lanţului de custodie în sistem 
FSC permite companiilor: 

• să identifice şi să controleze sursele de 
material lemnos, atât certi�cat FSC, cât şi sursele 
de material lemnos recuperat/reciclat;

• să le demonstreze clienţilor că îndeplinesc 
cerinţele FSC în ceea ce priveşte controlul 
materialului lemnos necerti�cat FSC;

• să utilizeze mărcile înregistrate şi etichetele 
comerciale ale FSC pentru a-şi promova 
produsele.

În prezent, mii de companii de prelucrare şi 
comercializare a lemnului, în special din Europa 
de Vest şi America de Nord, impun clienţilor 
lor obţinerea certi�catului FSC, �ind interesate 
să cumpere şi să lucreze cu produse certi�cate 
în acest sistem. În cazul acestor companii, 
certi�carea reprezintă o dovadă pentru clienţii 
lor şi pentru publicul larg ca lemnul provine din 
păduri bine gospodărite.

Se poate a�rma că certi�carea la cioată 
este punctul de plecare al �uxului de produse 
lemnoase, al aşa-numitului lanţ custodic. Există 
şi alte sisteme de certi�care acceptate, cum ar 
� SCS - trăsătura de unire între sistemele FSC şi 
PEFC.

Ca şi aplicabilitate, indiferent de sistemul 
adoptat, acesta are elaborat şi implementat un 
sistem de monitorizare anuală, pentru evaluarea 
e�cacităţii măsurilor luate de menţinere sau 
ameliorare a atributelor stabilite, inclusiv a celor 
privitoare la asigurările de sănătate şi protecţie 
a angajaţilor şi a familiilor acestora.

 Petru Boghean,
Consilier ASFOR
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Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR 
acordă, începând din anul 2012, titlul de 
“membru onorific” personalităţilor din 
domeniul forestier care au activat o perioadă 
îndelungată în acest sector economic şi 
care au servit asociaţia patronală ASFOR în 
calitate de preşedinţi ai sucursalelor teritoriale 
sau de consilieri. în anul 2013, acest titlu a 
fost conferit, ca urmare a deciziei consiliului 
Director, unui număr de şapte personalităţi. 
consiliul Director le mulţumeşte tuturor 
acestor colegi şi le transmite sincere felicitări. 
le dorim sănătate şi o colaborare benefică 
asociaţiei şi pe viitor.

Preşedinte, 
nicolae ţucunel

MEMBRI
ONORIFICI 
ASFOR

Şi-a dedicat o 
bună parte din 
viaţă industriei 

forestiere. A absolvit 
în 1959 Facultatea 
de Exploatări şi 
Transporturi Forestiere 
din Braşov, �ind 
apoi angajat la I.F. 
Nehoiu, ca inginer de 
exploatare. În 1960 

lucra pentru I.F. Ploieşti, 
ca şef de ocol silvic, şef sector exploatare 
forestieră, pentru ca în 1965 să devină 
director la I.F. Sinaia şi U.E.I.L. Măneciu. Din 
1984 până în 2003, când s-a pensionat, a fost 
director tehnic la I.F.E.T. Ploieşti şi director la 
sucursalele EXFOR SA Câmpina şi Ploieşti.

Începând cu 2004, a intrat în echipa 
ASFOR, unde a ocupat funcţia de consilier la 
Sucursalele Prahova şi Bucureşti, secretar al 
Consiliului Director şi Preşedinte de sucursală.

A avut rezultate 
importante 
în domeniul 

silvic, atât pe 
plan profesional, 
cât şi academic. 
Absolvet, promoţia 
1970, al Facultăţii 

de Silvicultură şi 
Exploatări Forestiere, activează în perioada 
1970 - 1984 în cadrul Întreprinderii Forestiere 
de Exploatare şi Transport Cluj. În perioada 
1971 - 1980 este Şef Sector de Exploatare 
Huedin şi Cluj şi Şef Secţie de Mecanizare 
Transport şi Construcţii Forestiere Poieni. În 
anii 1981 -1993 este Director Tehnic IFET Cluj. 
Îşi desăvârşeşte cariera academică între anii 
1992 - 1994, �ind Doctorand al Universităţii 
Braşov. Pe perioada 1993 -1994 ocupă funcţia 
de Director General IFET Cluj (Transilvania 
Cluj SA).

Începând cu anul 1995, este activ implicat 
în viaţa ASFOR, �ind Consilier al Sucursalei 
Cluj, funcţie pe care o ocupă şi în prezent.

Toader
Moraru
1935

Gavril Cornel
Sabău
1946
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Şi-a desfăşurat 
activitatea 
profesională 

pe plan intern şi 
internaţional. În 
anul 1962 a absolvit 
Facultatea de 
Silvicultură Braşov. 

Între anii 1962 - 1970 
este Şef de  şantier la ICF Piatra Neamţ, pentru 
ca în perioada 1970 - 1974 să acorde asistenţă 
tehnică în cadrul Proiectului Neka - Zalem 
Rud în Iran. Revine ca Şef de şantier la ICF 
Piatra Neamţ în perioada 1974 - 1977. Între 
anii 1977 -1980 participă acordând asistenţă 
tehnică Societăţii NIROWI CTD din Nigeria. 
1980 - 1982 este Şef de Atelier de Proiectare 
IFET Bacău, unde este numit apoi Director 
tehnic în anul 1993, ocupând din 2000 aceeaşi 
poziţie în cadrul Societăţii Diana Forest Bacău.

Din anul 2005, contribuie activ în cadrul 
ASFOR, unde ocupă şi în prezent funcţia de 
Consilier al Sucursalei Bacău.

Şi-a dedicat o 
bună parte din 
viaţă industriei 

forestiere. A absolvit 
în 1959 Facultatea 
de Exploatări şi 
Transporturi Forestiere 
din Braşov, �ind 
apoi angajat la I.F. 
Nehoiu, ca inginer de 
exploatare. În 1960 

lucra pentru I.F. Ploieşti, 
ca şef de ocol silvic, şef sector exploatare 
forestieră, pentru ca în 1965 să devină 
director la I.F. Sinaia şi U.E.I.L. Măneciu. Din 
1984 până în 2003, când s-a pensionat, a fost 
director tehnic la I.F.E.T. Ploieşti şi director la 
sucursalele EXFOR SA Câmpina şi Ploieşti.

Începând cu 2004, a intrat în echipa 
ASFOR, unde a ocupat funcţia de consilier la 
Sucursalele Prahova şi Bucureşti, secretar al 
Consiliului Director şi Preşedinte de sucursală.

A parcurs 
o carieră 
dedicată 

instruirii personalului 
implicat în activităţi 
forestiere şi cercetării 
aplicate în domeniul 
silvic. A absolvit 
facultatea în 1966, 
�ind apoi Şef de 
ocol la OS Zeletin, 

pentru ca din 1973 să 
ocupe funcţia de Expert Instructor în cadrul 
Centrului Special de Pregătire Profesională 
din Roznov. În 1976, este promovat Expert 
Instructor Principal, conducând colectivul de 
Studiul Muncii cu aplicabilitate în tehnologiile 
de exploatări forestiere. În perioada 1985 - 
1990 ocupă funcţia de Şef colectiv cercetare, 
pentra ca din noiembrie 1990 să �e numit 
Director la Centrul de la Roznov, funcţie pe 
care o ocupă şi în prezent. Este autorul a 12 
brevete de invenţii, care constau în obţinerea 
din fracţionarea uleiului de cetină a şase 
produse şi şase tehnologii noi. Brevetele sale 
au fost testate şi aplicate în Germania de Vest 
începând cu anul 1987.

Dl. Motaş este unul dintre membrii 
fondatori ai ASFOR, unde timp de 12 ani a 
activat ca membru în Consiliul Director.

Viaţa sa este 
legată de 
domeniul 

silvic, unde a 
avut numeroase 
responsabilităţi 
profesionale. A 
absolvit Facultatea 
de Silvicultură Braşov 
promoţia 1957, 
�ind apoi angajat 

ca Inginer în cadrul 
Ocolului Silvic Bârzava din Judeţul Arad. În 
1959, este numit Şef al Ocolului Făget din 
Judeţul Timiş, pentru ca în 1960 să devină Şef 
al Ocolului Radna din Judeţul Arad. În 1962, 
ocupă funcţia de Director I.F.E.T. Lipova, iar 
din 1967, pe cea de  Director tehnic al C.E.I.L. 
Arad. În perioada 1972 - 1997 este Director al 
Întreprinderii Forestiere Arad.

Dl. Şerbănică este membru ASFOR 
începând cu primul an al în�nţării asociaţiei, 
�ind, de-a lungul timpului, Preşedinte al 
sucursalei Arad, iar apoi consilier în cadrul 
acesteia, poziţie pe care o ocupă şi în prezent.

A avut o carieră 
bogată în 
industria 

forestieră. A absolvit 
cursurile Facultăţii de 
Silvicultură din Braşov, 
Secţia de Exploatări 
Transporturi şi 
Construcţii Forestiere 
în anul 1962. Şi-a 
început activitatea în 

Sectorul Baru Mare, IF 
Haţeg, �ind apoi numit Şef Serviciu Producţie 
la IF Dobra - DREF Hunedoara. În 1966 este 
transferat la IF Braşov ca Inginer Exploatare la 
Sectorul Codlea, �ind apoi numit Şef Sector 
Exploatare la Râşnov. În perioada 1980 - 
1982 a fost Şef al Atelierului de Proiectare 
Tehnologică din cadrul IFET Braşov, iar în 
anii 1982 - 1991 a fost Director Tehnic şi de 
Producţie la IFET Braşov. Între 1991 - 1984 a 
fost Director al Sucursalei Braşov din cadrul 
R.A. VESTREL Braşov, pentru ca în perioada 
1994 -2000 să ocupe funcţia de Director de 
Producţie la SC BRAFOR SA Braşov.

După pensionarea sa, dl Borza şi-a 
continuat activitatea în cadrul ASFOR, unde 
ocupă şi în prezent funcţia de Consilier la 
Sucursala Braşov şi Secretar al Consiliului 
Director.

A avut rezultate 
importante 
în domeniul 

silvic, atât pe 
plan profesional, 
cât şi academic. 
Absolvet, promoţia 
1970, al Facultăţii 

de Silvicultură şi 
Exploatări Forestiere, activează în perioada 
1970 - 1984 în cadrul Întreprinderii Forestiere 
de Exploatare şi Transport Cluj. În perioada 
1971 - 1980 este Şef Sector de Exploatare 
Huedin şi Cluj şi Şef Secţie de Mecanizare 
Transport şi Construcţii Forestiere Poieni. În 
anii 1981 -1993 este Director Tehnic IFET Cluj. 
Îşi desăvârşeşte cariera academică între anii 
1992 - 1994, �ind Doctorand al Universităţii 
Braşov. Pe perioada 1993 -1994 ocupă funcţia 
de Director General IFET Cluj (Transilvania 
Cluj SA).

Începând cu anul 1995, este activ implicat 
în viaţa ASFOR, �ind Consilier al Sucursalei 
Cluj, funcţie pe care o ocupă şi în prezent.

Are o 
îndelungată 
activitate 

profesională în 
domeniul forestier. 
În anul 1960 a 
absolvit Facultatea 
de Silvicultură, 

specialitatea 
Exploatarea pădurilor şi instalaţii de transport. 
Şi-a început activitatea la I.F. Topliţa, la 
Serviciul mecanizarea exploatărilor forestiere, 
�ind apoi numit, în anul 1964, Inginer şef la 
aceeaşi întreprindere. Începând cu august 
1969, este Inginer şef la I.F. Sibiu, unde a 
condus activitatea de exploatare, transport şi 
constructii forestiere, �ind apoi numit, în anul 
1974, Director la aceeaşi întreprindere, de 
unde se pensionează în anul 1990.

În anul 1997, a fost angajat Consilier în 
cadrul ASFOR, unde a ocupat funcţia de 
Preşedinte al Sucursalei Sibiu până în aprilie 
2012.

Toader
Moraru
1935

Dănuţ 
Constantin
Motaş
1939

Ion
Şerbănică
1933

Iulian
Borza
1938

Gavril Cornel
Sabău
1946

Cornel
Han
1935

Constantin
Petru
1940
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1. POLITICA SUBVENŢIILOR

De câteva decenii încoace, politicile 
europene se bazează exclusiv pe 
principiul subvenţiilor, principiu care a 

cunoscut un succes relativ mare, cu precădere în 
sectorul agricol sau în crearea de infrastructuri, 
dar care astăzi pare a-şi arăta mult mai pregnant 
limitele. Principalul punct slab al acestui tip 
de politică este reprezentat chiar de afectarea 
pro�tului �nal obţinut de sectorul economic 
subvenţionat. Un exemplu relevant în acest 
sens este dat chiar de Franţa, unde agricultura 
intensivă a reuşit să o surclaseseze pe cea de tip 
extensiv, conducând astfel la transformarea unor 
regiuni întregi într-un autentic deşert.

În prezent, jucători importanţi din industria 
prelucrătoare a lemnului nu apreciază 
îndeajuns ajutoarele europene masive destinate 
sectoarelor energetice, o problemă esenţială 
�ind reprezentată de neliniştea provocată de 
insu�cienţa resurselor lemnoase în cazul �ecărei-
fabrici în parte. Prin urmare, în Parlamentul 
European, ziua de 5 decembrie a anului trecut 
a fost dedicată informării asupra e�cienţei 
energetice şi a utilizării lemnului în acest scop pe 
o scară mult mai largă. Totodată, a fost discutată 
şi chestiunea alarmantă a schimbărilor climatice, 
încercându-se variante alternative reale de 
utilizare a lemnului drept resursă energetică 
globală, împreună cu susţinerea plantării de noi 
păduri pentru îmbogăţirea cantităţilor necesare 
de lemn. De altfel, profesorul Montau, de la 
Universitatea din Hamburg, a reamintit faptul că 
sub denumirea de biomasă se ascunde în fapt 
cheia disponibilităţii lemnului pentru sectorul 
energetic. Ultimul său studiu referitor la �uxul 
producţiei lemnoase în Europa indică o rezervă 
scăzută în pădurile de pe continent, insu�cientă 
pentru acoperirea necesităţilor complete ale noii 
�liere energetice. Profesorul Montau ne arată 
că din producţia totală de 717 milioane de m3 
de lemn exploatat în pădurile europene, 367 de 
milioane de m3 sunt deja utilizaţi drept resursă 
energetică. Consumul menajer (lemnul pentru 
încălzire) reprezintă mai mult de jumătate din 
cel energetic, iar mai mult de un sfert este folosit 
în sectorul industrial al lemnului. Mai puţin de 

un sfert din consum este captat de industria 
producătoare de energie (centrale de cogenerare, 
instalaţii de încălzire).

Marii producători de energie au transformat, 
în dese cazuri, centralele pe carbon în centrale 
pe bază de biomasă. Materia primă, numită şi 
biomasă, este furnizată de fapt de peleţii din 
lemn. Belgia a fost un veritabil pionier în acest 
domeniu, cu importuri astăzi de sute de mii 
de tone. Subvenţiile europene vin în ajutorul 
stimulării producţiei de peleţi nu doar în cadrul 
statelor de pe continetul nostru, ci şi pentru 
regiuni mult mai îndepărtate, precum sud-estul 
Statelor Unite, unde producătorul german de 
electricitate RWE a construit cea mai mare fabrică 
de peleţi din lume. Aici se produc deja peste 
700.000 de tone de peleţi pe an, iar producţia 
totală urmează a � dublată pe termen scurt. 
Cumpărătorii locali contribuie prin cererile lor 
la �uxul crescut de cherestea destinată acestei 
fabrici, peleţii din răşinoase �ind cei mai utilizaţi. 
Bineînţeles, însă, că acest model economic nu 
ar funcţiona atât de bine în lipsa subvenţiilor 
menţionate anterior. Cu toate acestea, 
proprietarul forestier nu se bucură de toate 
bene�ciile acestui sistem. Clienţii noi nu au reuşit 
să propună condiţii deosebite de recoltare sau de 
valori�care suplimentară a cherestelei. Singurele 
care au bene�ciat de unităţile de producţie a 
energiei (căldură, electricitate sau peleţi) au 
fost regiunile în care nu a existat o industrie 
prelucrătoare a lemnului.

Cei cu putere de decizie trebuie să înţeleagă 
acum că subvenţionările mult prea largi slăbesc 
în fapt celelalte sectoare. Iată de ce numeroase 
regiuni au diminuat acest sistem de ajutor, 
ceea ce a adus evident la afectarea centralelor 
energetice noi, nevoite chiar să îşi înceteze 
producţia. Spre exemplu, producătorii de panouri 
fotovoltaice au în prezent numeroase probleme, 
germanii de la Q-Cell (cu 2000 de angajaţi) �ind 
extrem de afectaţi de reducerea subvenţiilor 
europene în raportul din luna aprilie a anului 
trecut. Alte societăţi au fost nevoite să îşi declare 
falimentul, conform bilanţurilor economice, în 
această situaţie a�ându-se Photowatt din Franţa, 
Solar Millennium din Germania sau însăşi �liala BP 
Solar aparţinând multinaţionalei BP.

DEZbAtERi cuREntE:

Rezumat
Lemnul, ca resursă 

energetică, trebuie, în 
�nal, să îşi găsească locul 
cuvenit pe scara de valori 

a întregii societăţi. Sub 
denumirea de biomasă 

se ascunde, în fapt, cheia 
disponibilităţii lemnului 

pentru sectorul energetic. 
Argumentarea acestor idei 
reprezintă mesajul central 

al articolului.

Current debates
on wood as an 

energy resource
by Lavinia Marcu, 

adaptation Silva Belgica,
Nr 1/2013

Synopsis
Wood as a fuel source must 
�nally �nd its place among 
the fundamental values of 

the whole society. Under 
the signi�cance of the term 

biomass one may �nd the 
key to the wood reliability 
for the energy sector. The 

arguments brought to 
support this idea represent 
the central message of the 

article.

în faţa unor neconcordanţe din cadrul politicilor 
energetice europene, sectorul silvic şi industria prelucrării 
lemnului trag un semnal de alarmă preventiv. Reuniunea 
Parlamentului European, urmată şi de o expoziţie pe aceste 
teme, repune în centrul dezbaterilor curente lemnul ca 
resursă energetică.

LEMNUL, CA RESURSĂ ENERGETICĂ
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2. O SCHIMBARE 
NECESARĂ

Necesitatea stringentă a instituirii 
unor schimbări majore nu poate şi nici nu 
trebuie trecută cu vederea.

Numeroase regiuni de pe glob se 
dezvoltă pe modelul societăţii de consum, 
de aceea accesul la resurse energetice 
su�ciente devine o problemă strategică 
de durată. Schimbarea este necesară pe 
termenul cel mai scurt posibil.

Fiecare stat sau regiune îşi desfăşoară 
propria strategie în urma unor analize 
economice şi cereri de producţie propuse 
pe termen scurt şi lung. China, de exemplu, 
a investit masiv în ţară (plantaţii arbori, 
centrale energetice) şi în companii 
strategice din exterior (în Canada, Africa, 
America de Sud); ca o informare generală, 
chinezii deţin 30% din capitalul Golf Suez 
Exploration.

SUA a aplicat hotărâri şi acţiuni 
decisive, în ultimii zece ani mai ales, cum 
ar � relansarea programului nuclear şi 
autorizarea exploatării gazelor de şist 
printre altele.

Europa pare a intra în etapa de 
temporizare, �ecare ţară optând pentru 
propriul sistem energetic, fără a oferi, 
însă, vreo soluţie reală acestei probleme. 
Germania părăseşte sectorul nuclear, dar 
importă masiv din Franţa, Cehia şi Slovacia 
(cărbuni) pentru a-şi suplini ncesităţile 
de electricitate. Englezii, în schimb, 
construiesc centrale gigant pe bază de 
biomasă, în timp ce francezii nu şi-au 
concretizat încă direcţia de urmat.

În ciuda tuturor acestor factori, 
producătorii, fabricile de prelucrare a 
cherestelei şi toţi cei implicaţi în sectorul 
forestier şi cel energetic lucrează la găsirea 
şi aplicarea unor soluţii viabile, din ce în 
ce mai posibile şi mai susţinute din punct 
de vedere �nanciar. Cea mai importantă 
chestiune rămâne, în continuare, cea a 
reducerii consumului general. Sectorul 
automobilelor dovedeşte alinirea cea mai 
rapidă la noile standarde impuse, deşi acest 
lucru a durat ani de zile până să cunoască 
o aplicare reală în economia �ecărui stat 
european. Astfel, preţurile carburanţilor au 
crescut simultan cu mărirea taxelor asupra 
emisiilor de carbon. Rezultatul imediat 
al acestei politici a dus la producerea 
de vehicule economice, menite să 
consume din ce în ce mai puţin carburant. 

Producătorii din sectorul forestier şi-ar dori 
o mai bună valori�care a produselor lor 
situate în contrast cu materialele standard, 
mult mai poluante. Lemnul trebuie şi 
urmează să �e cel mai bun sprijin în 
dezvoltarea pădurii pe ansamblul ei.

Emisiile de carbon ale ciclului vieţii 
favorizează evoluţia lemnului. Ca exemplu, 
o grindă construită din lemn are un bilanţ 
de -0,9 t de CO2 pe m3 (stocarea CO2), în 
timp ce o bârnă de oţel va utiliza mai mult 
de 5 t de CO2 pe m3, ceea ce înseamnă 
că oţelul brut se vinde la 200 de dolari 
tona, iar lemnul brut la 200 de euro pe m3. 
Aceste preţuri sunt relativ comparabile, 
însă nu iau în calcul impactul CO2, care, 
în de�nitiv, face oţelul mult mai ne�abil şi 
scump decât lemnul.

3. CĂTRE O REVOLUŢIE
ECONOMICĂ REALĂ

Luând în evidenţă toate aspectele 
dezbătute mai sus, societatea actuală se 
a�ă, foarte probabil, în preajma unei noi 
revoluţii economice globale. Calcularea 
valorii produselor şi serviciilor noastre a 
putut în sfârşit evolua de la perioada de 
glorie a revoluţiei industriale. Raportul 
cost/productivitate devine elementul 
predominant în evaluarea preţului �nal 
al unui produs. În prezent, factorii sociali 
şi de mediu sunt în puţine cazuri luaţi 
în considerare. Rare�erea atmosferică şi 
a apei (CO2 peste limitele normale) va 
conduce cu siguranţă la schimbări radicale 
în menatalitea şi obiceiurile deprinse de 
către societatea noastră în ultimele decenii. 

Va mai renta oare să plătim costul 
unui telefon mobil la preţul unui brad de 
Crăciun? Poate că într-o zi consumatorul 
actual va � înclinat să plătească pentru 
impactul produselor sale asupra mediului. 
Lemnul, ca resursă energetică, ar trebui, în 
�nal, să îşi găsească locul cuvenit pe scara 
de valori a întregii societăţi. Să nu uităm 
nicicând argumentul major în favoarea 
utilizării lemnului în ciclul natural al vieţii: 
captarea amplă a CO2 pentru o perioadă 
semni�cativă, de câteva decenii.

Lavinia Marcu,
prelucrare Silva Belgica, Nr. 1/2013

DEZbAtERi cuREntE:

LEMNUL, CA RESURSĂ ENERGETICĂ

1308_04_meridiane_forestiere_nr_4.indd   13 8/23/2013   12:40:31



14 • Meridiane forestiere • www.forestieri.ro

AC
TU

A
LI

TA
TE

1. INTRODUCERE
La construirea caselor pe structură de lemn se pot 

utiliza sisteme ecologice de izolare termică alcătuite 
din plăci �brolemnoase, fulgi de celuloză, masă de 
şpaclu, plasă de armare şi un strat de �nisare (tencuială 
decorativă).

Plăci �brolemnoase utilizate în cadrul unor 
module tip sandwich sau în cadrul sistemelor de 
izolare termică la exterior.

Aceste plăci sunt utilizate pe faţa exterioară a 
clădirilor, pentru realizarea modulelor tip sandwich, 
miezul termoizolant �ind din fulgi de celuloză, care 
se su�ă într-un spaţiu închis cu plăci �brolemnoase 
de interior, sau cu plăci gips-carton. Plăcile se �xează 
mecanic cu şuruburi şi şaibe pe structura de lemn.

După �xare pe structură şi realizarea modulelor 
tip sandwich, acestea se �nisează clasic asemănător 
sistemelor compozite de izolare termică la exterior 
(ETICS).

Variante constructive:
• a. cu utilizarea plăcilor fibrolemnoase în cadrul unor 

module tip sandwich, 

• b. cu utilzarea plăcilor fibrolemnoase la 
termoizolarea caselor existente, 

Izolaţia cu �bre de celuloză se realizează “in-situ”. 
Celuloza este un material ecologic obţinut prin 
reciclarea hârtiei şi aditivat pentru a deveni ignifug şi 
antifungic. Metoda de aplicare prin injectare face ca 
materialul să poată � folosit şi la mărirea stratului de 
termoizolaţie al clădirilor deja existente prin injectarea 
pe interior, peste stratul iniţial de material izolant.

Finisarea plăcilor �brolemnoase, la exterior se 
realizează clasic, asemănător sistemelor ETICS.

Alcătuirea termosistemului este următoarea: placă 
�brolemnoasă, masă de şpaclu şi plasă de armare, 
amorsă speci�că pentru tencuială, tencuială decorativă 
(strat �nal de �nisare).

2. SISTEM COMPOZIT PENTRU
ANVELOPAREA CONSTRUCŢIILOR
ÎN INTERIOR ŞI LA EXTERIOR
Sistemul propus este realizat din placi �brolemnoase 

cu densitate mica (211 kg/mp) şi proprietăţi 
termoizolatoare (conductivitate termică λ10 = 0,044 
W/mpK) materiale de �nisaje pe baza de masă de 
şpaclu, plasă de armare şi tencuială decorativă. 

Aceste materiale sunt proiectate pentru utilizare în 
construcţii în clasele 1…3 de exploatare, cu scopul 
scăderii masei volumice a materialelor de construcţii 
şi reducerii consumurilor de materiale în construcţii, 
pentru scăderea pierderilor energetice prin transfer din 
interior către exterior. Materialele utilizate la realizarea 
sistemului termorezistent conţin materiale naturale, 
pe bază de �bre din lemn şi compoziţii anorganice, 
fără compuşi polimerici de sinteză, compuşi chimici 
periculoşi şi biocizi. Rezistenţa sistemului astfel formulat 
este determinată de gradul ridicat de porozitate, 
care permite încorporarea unui volum mare de aer, 
nu provoacă condens şi nu reţine microorganisme 
xilofage. Efectul de sterilizare în utilizare nu se datorează 
unei durabilităţi naturale mari, ci unui efect indus 
de rezistenţă datorat stării permanente de uscare ca 
rezultat al structurii aerate continuu. Caracterul ecologic 
al plăcilor �brolemnoase este pus în evidenţă prin 
încercări biologice în condiţii de expunere severă, de 
umidităţi ridicate şi temperaturi optime dezvoltarii 
mucegaiurilor, ciupercilor de putrezire şi insectelor care 
atacă lemnul. În timp ce în cazul furnirelor se detaşează 

foi mari de pe lemnul brut şi în cazul plăcilor aglomerate 
se mărunţeşte lemnul sub formă de aşchii, la fabricarea 
plăcilor din �bre de lemn structura lemnoasă este 
desîncrustată, astfel că �brele individuale şi micile 
fascicule de �bre formează punctul de plecare pentru 
producerea unui nou material. Diferitele tipuri de 
plăci se deosebesc între ele după gradul de presare. 
În timp ce plăcile izolante sunt supuse unei tehnologii 
de încălzire şi presare uşoară, plăcile dure din acelaşi 
material se încălzesc şi se densi�că în prese, prin 
aplicarea unui regim de presare mult mai mare. În 
funcţie de presiunea speci�că aplicată, se obţin plăci de 
diferite densităţi, care, prin presare, capătă proprietăţi 
diferite. 

Ca materie primă pentru fabricarea plăcilor din 
�bre de lemn servesc resturile din lemn de la debitare, 
clasate ca deşeuri tehnologice, de exemplu: crăci, 
capete de lemn rotund, lobde, şipci şi sortimente de 
mici dimensiuni şi de specii inferioare etc.

Întocmai ca şi la lemnul masiv, şi la plăcile din �bre 
există un echilibru hygroscopic între umiditatea relativă 
a aerului ambient şi umiditatea plăcilor. Iniţial, s-a crezut 
că acest echilibru hygroscopic ar avea aceleaşi valori 
ca la lemnul masiv. Datorită unei serii de cercetări, s-a 

DESPRE LEMNUL COMPOZIT 
în cOnStRucţii

Rezumat
Lucrarea prezintă un 

sistem compozit de izolare 
termică alcătuit din plăci 

din �bre de lemn, masă de 
şpaclu, plasă de armare şi 
tencuială decorativă şi un 
studiu asupra durabilităţii 

acestor produse pe baza 
biodegradării provocate în 

laborator de către agenţii 
biologici xilofagi (ciuperci, 

insecte).

Enginereed
wood used in 
constructions

by Chemistry Phd
Mariana Prună,

ICECON SA

Synopsis
This extended work depicts 

a composite system of 
thermal insulation formed 
with wood �bres pannels, 

a mass palette knife, a 
mesh track and decorative 

reinforced coat. Also,we 
are presented a study on 

the sustainability of these 
products resulted from 

the bio-degradation lab 
tests produced with the 

help of biological agents 
(xilophagous like wood-

decay fungi or insects).
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putut face dovada că în aceleaşi condiţii ale 
mediului ambiant, umiditatea plăcilor din �bre 
este ceva mai mică decât cea a lemnului masiv. 

În afara de împărţirea pe tipuri, importanţa 
greutăţii speci�ce aparente sporeşte şi prin 
aceea că la diferite tipuri de placă, greutatea 
speci�că aparentă permite sa se poată trage 
concluzii asupra celorlalte proprietăţi. 

În timp ce la plăcile dure, proprietatea 
cea mai importantă este rezistenţa, la plăcile 
izolante din �bre de lemn, rolul hotarator 
îi revine izolării termice şi acustice. O placă 
izolantă cu grosimea de 10 mm şi greutatea 
speci�că aparentă de 300 kg/mc echivalează, 
din punctul de vedere al capacităţii izolante, cu, 
aproximativ, un zid de cărămidă gros de 15 cm. 

Capacitatea termoizolantă a diferitelor 
plăci se determină prin stabilirea coe�cientului 
de conductivitate termică. Datorită structurii 
lor afânate, aceste plăci au un coe�cient de 
conductivitate termica şi mai redus (0,8 kcal/
mh) decât lemnul masiv şi, implicit, o înaltă 
capacitate termoizolantă. 

3. CARACTERIZAREA
PLĂCILOR FIBROLEMNOSE
TIP IZOPLAC
Componenta de bază a sistemului 

termorezistent poate servi unei game variate 
de utilizări, în interior şi în exterior, conform 
încadrărilor în clase de exploatare 1…3 de�nite 
de SR EN 335-1:2007, redate mai jos, pentru 
condiţiile de expunere la umiditate şi frecvenţa 
riscului de atac biologic la care este expus 
lemnul şi plăcile din lemn în construcţii.

Aşa cum rezultă din tabel, umiditatea joacă 
un rol important în aparitia factorilor biologici 
şi soluţia proiectată, de natură constructivă, 
nu favorizează atingerea unui prag de 20% 
umiditate în interiorul sau la suprafaţa plăcilor 
�brolemnoase, atât datorită structurii proprii, 
cât şi datorită sistemului de �nisaje ulterioare. 

4. REZULTATE 
Rezultate obţinute la testele de laborator 

pentru încercări la foc: 

• izoplac folosit în condiţii de interior nu 
necesită ignifugare în cazul utilizării mascate, 
sub o acoperire cu un material de construcţii 
rezistent la aprindere (mortare, tencuieli, lemn 
ignifugat, rigips ignifugat);

În cazul formării unor termosisteme, 
produsul izoplac se a�ă sub straturi de mortar 
şi amorsă pe bază de silicaţi şi alte săruri 
anorganice rezistente la aprindere. 

Rezultatele testelor prin încercări biologice:
• Determinarea eficacităţii antiseptizării 

împotriva mucegăirii, conform STAS 8022-91 
• Produse de protecţie a lemnului. 

Determinarea pragului de e�cacitate împotriva 
speciilor de Reticulitermes (termite europene). 
(Metodă de laborator), cf.  SR EN 117/ 2006

• Determinarea eficacităţii preventive faţă de 
ciupercile lignicole basidiomycetes, conform SR 
EN 113:2003/A1:2004 Aplicare prin tratament în 
profunzime.

5. CONCLUZII 
Valorile obţinute la încercările biologice 

pun în evidenţă faptul că placile �brolemnose 
tip izoplac sunt atacate de microorganismele 
de origine vegetală (fungi imperfecţi şi 
basidiomicete), dar nu prezintă interes pentru 
insecte isoptere. 

Din punct de vedere al biodegradării, 
plăcile izoplac neacoperite, în clasa 1 de 
exploatare, pot � utilizate fără a � un risc de 
atac biologic provocat de ciuperci şi insecte 
xilofage. În clasa 2 de exploatare (interior 
acoperit, cu risc ocazional de insecte şi ciuperci) 
şi în clasa 3 de exploatare (exterior, acoperit, 
cu umiditate frecventă şi risc permanent de 
atac biologic) plăcile Izoplac sunt sensibile la 
microorganismele vegetale. 

Pentru creşterea rezistentei la organismele 
biologice, se aplică straturi aderente permanent, 
de mortar şi amorsă, în termosistem, realizând 
o barieră �zică la umiditate şi la pătrunderea 
oricăror surse de biodegradare şi surse de 
aprindere. 

În mediul urban-industrial, caracterizat prin 
acţiunea concertată a factorilor de stress de 

natură �zică (temperatură, incendiu, lumină, 
umiditate, zgomot), chimică (compoziţia 
ionică, salinitate, oxigenul, pH, poluanţi chimici 
industriali) şi biologică (bacterii, ciuperci, 
insecte, păsări, animale) se poate spune ca 
produsele termoizolante de tipul Izoplac, 
folosite în termosisteme diferite, prezintă o serie 
de avantaje faţă de alte materiale de construcţii 
cu aceleasi funcţiuni, astfel:

• constructiv, sunt realizate din materiale 
lemnoase, regenerabile, din clasa de 
biomateriale;

• din punct de vedere chimic şi structural. 
conţin �bre de lemn bogate în carbon, 
contribuind la reducerea cantităţii de substanţe 
cu efect de seră din atmosferă (între care se a�ă 
şi CO2), cu efect asupra încălzirii globale; 

• rezistenţa scazută la foc şi organisme 
biologice xilofage pune în evidenţă lipsa 
substanţelor chimice periculoase şi biocide. 
Prin aceste argumente, îndeplineşte cerintele 
de încadrare în grupa materialelor ecologice, 
curate, prietenoase pentru mediu;

• din punct de vedere al proprietăţilor termo 
şi fonoizolante, este un material de construcţii 
care răspunde la cerinţele esenţiale din Legea 
10 pentru calitatea în construcţii;

• folosirea în termosistem cu mortare, 
tencuieli şi produse de �nisare hidroizolante 
pune pe piaţa de construcţii un material care 
creşte randamentul energetic şi funcţionalitatea 
construcţiilor;

• caracteristicile functionale îl propun pentru 
utilizări în interior şi exterior, pentru acoperirea 
pereţilor, la tavane şi pardoseli.

Bibliogra�e   
[1] “Produse ecologice pentru construcţii. 

Utilizarea şi comportarea produselor pe bază 
de polimeri naturali şi a produselor de �nisare 
ecologice pe suprafeţe termoizolate” - Contract nr. 
414/2009-MDRT;

[2] www.isocell.at

Drd. chim. Mariana Prună,
ICECON SA
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La olimpiadă au participat elevi ai liceelor 
tehnologice şi ai colegiilor tehnice care au 
în aria curiculară “tehnologii, fabricarea 

produselor din lemn”. Evenimentul, motiv de 
bucurie pentru organizatori şi participanţi, a 
reunit câştigătorii concursului profesional de 
specialitate - faza judeţeană - având astfel şansa 
de a-şi pune în valoare, la un nivel superior, 
cunoştinţele şi experienţa dobândite de-a lungul 
anilor de studiu.  

Oradea, centru cultural-istoric de seamă din 
România, organizator tradiţional de olimpiade 
şi concursuri, prin implicarea responsabilă a 
instituţiilor din Administraţie, Învăţământ şi 
Cultură, este astăzi un pol de atracţie pentru 
evenimentele reprezentative ale vieţii cultural-
ştiinţi�ce din ţară. Nu întâmplător olimpiada 
interdisciplinară tehnică în domeniul fabricării 
produselor din lemn s-a desfăşurat la Oradea: 
existenţa în judeţ a mai multor Colegii Tehnice 
şi Licee tehnologice precum şi a numeroase 
societăţi comerciale din domeniul prelucrării 
lemnului şi fabricării mobilei, asigură nu numai 
mediul de formare al viitorilor specialişti, dar şi 
o piaţă a muncii capabilă să absoarbă forţa de 
muncă tânără, posesoare a competenţelor din 
standardele de specialitate.  

Festivitatea de deschidere a olimpiadei 
s-a desfăşurat marţi, 2 aprilie, în Sala Festivă 
a Colegiului Naţional “Mihai Eminescu”, 
într-o atmosferă de sărbătoare. În cuvântul 
de deschidere, dl prof. ing. Florian Mieluţ, 
inspector şcolar de specialitate pentru 
învăţământul profesional şi tehnic, a urat 
“bun venit la olimpiadă” cadrelor didactice 
şi elevilor-concurenţi, subliniind importanţa 
acestui eveniment, nu numai ca mijloc prin 
care competitorii din toată ţara îşi dovedesc 
cunoştinţele, dar şi ca prilej de a cunoaşte noi 
instituţii, obiective tehnologice în domeniul 

fabricării mobilei şi, nu în ultimul rând, situri de 
mare interes turistic. 

Domnul prof. univ. dr. ing. Mintaş Ioan, 
Prim Vicepreşedinte al Consiliului Naţional al 
Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii, în cuvântul 
domniei sale, a subliniat existenţa în judeţul 
Bihor a unui mediu de afaceri propice dezvoltării 
ramurilor productive, inclusiv a societăţilor pentru 
prelucrarea lemnului şi fabricării mobilei. Cu acest 
prilej, s-a menţionat disponibilitatea instituţiilor 
Administraţiei Publice pentru încurajarea 
întreprinderilor care valori�că resursele naturale 
existente în judeţul Bihor. 

Doamna ec. Delia Ungur, Director General 
al Parcului Industrial “Euro Bussines” - Oradea, 
a menţionat poziţia strategică a parcului, care 
permite desfăşurarea de activităţi economice, 
de cercetare, producţie şi servicii în scopul 
valori�cării resursele naturale şi umane ale 
zonei. Parcul industrial poate � model de bună 
practică pentru alte autorităţi locale care doresc 
să stimuleze economia locală. Prin paleta largă 
de activităţi, parcul industrial poate asigura în 
viitor un loc de muncă pentru absolvenţii liceelor 
tehnologice şi colegiilor tehnice din judeţul Bihor.   

Doamna inspector şcolar prof. dr. ing. Maria 
Pentilescu, personalitate bine-cunoscută în rândul 
cadrelor didactice din învăţământul profesional, 
autor de manuale şcolare de specialitate, în 
cuvântul domniei sale, a urat succes elevilor 
participanţi la competiţie şi a mulţumit instituţiilor 
judeţene - gazdă pentru implicarea în organizarea 
fazei naţionale a olimpiadei. Evenimentul a reunit 
nu numai elevi merituoşi, dar şi cadre didactice de 
specialitate: profesori din comisia de examinare 
şi profesori însoţitori ai elevilor, prilej fericit de a 
schimba idei pe tema învăţământului tehnic.

Festivitatea de deschidere a continuat cu un 
admirabil program artistic susţinut de cercurile de 
balet şi dansuri populare ale Palatului Copiilor şi 
Elevilor din Oradea.  

cOlEGiilE tEHnicE
şi licEElE tEHnOlOGicE
Din inDuStRiA lEmnului

Rezumat
Articolul este un  mesaj 

de bună funcţionare 
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tehnic profesional prin 
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Technical 
Forestry Schools 

and Colleges Still 
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Synopsis
This article is a positive 

message which underlines 
the good functioning of 
the technical education 

system. A testimony to 
that is represented by the 

Technical Multidisciplinary 
Olympics held in Oradea, 

a major event, a way for 
the competitors all over 

the country to prove their 
knowledge and also an 

opportunity to study 
high-technology wood 

manufacturing projects.

FUNCŢIONEAZĂ!

în perioada 2 - 6 aprilie 2013, a avut loc, la Oradea, faza naţională a 
Olimpiadei interdisciplinare tehnice în domeniul fabricării produselor 
din lemn. competiţia a fost organizată de ministerul Educaţiei 
naţionale şi de inspectoratul şcolar Judeţean bihor, în colaborare cu 
colegiile tehnice “constantin brâncuşi” - Oradea şi colegiul tehnic 
“ioan ciordaş” - beiuş.
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La olimpiadă au participat concurenţi 
proveniţi din 29 de licee tehnologice 
şi colegii tehnice din 23 de judeţe şi 
din municipiul Bucureşti. Probele au 
fost departajate pe cicluri de pregătire 
corespunzătoare anilor de studii. Au fost 
înscrişi la concurs 24 de elevi ai clasei a 
XI-a şi 23 de elevi ai claselor a XII-a şi a 
XIII-a (ruta progresivă). Susţinerea probei 
scrise s-a desfăşurat miercuri, 3 aprilie, 
la Colegiul Tehnic “Constantin Brâncuşi”, 
sub organizarea atentă a d-nei director 
prof. ing. Daniela Vîlceanu. Olimpiada de 
la Oradea a prilejuit vizitarea cabinetului 
de tehnologie a lemnului, bine dotat 
şi organizat de d-na inginer Pop Elena, 
profesor de specialitate. APMR a oferit 
cabinetului publicaţiile asociaţiei şi alte 
materiale editate în urma participării 

asociaţiei la programele Uniunii Europene 
a Mobilei. Ziua de joi, 4 aprilie, a fost pauză 
în competiţia concurenţilor, dar a fost 
rezervată unui demers educativ-cultural: 
vizitarea fabricii de mobilă “Elmoberom” 
din Beiuş. Cu acest prilej, elevii au făcut 
cunoştinţă cu tehnologia fabricării 
mobilei speci�că unităţii respective şi au 
avut prilejul să cunoască procedeele de 
prelucrare a lemnului predate la orele de 
curs. Ziua a continuat cu vizitarea Peşterii 
urşilor, monument natural de o frumuseţe 
aparte. S-a vizitat în continuare colecţia 
etnogra�că “Aurel Flutur” din satul Chişcău, 
comuna Pietroasa, muzeu cu peste 2000 
de obiecte adunate din zonă. Menţionăm 
cu bucurie implicarea doamnei director 
ing. Monenciu Rodica - Colegiu Tehnic 
“Ioan Ciordaş” - Beiuş pentru buna primire 

în localitate şi pentru nobila ospitalitate. 
Întoarcerea la Oradea s-a �nalizat cu 
vizitarea staţiunii Băile Felix. Vineri, 4 
aprilie, s-a desfăşurat proba practică a 
olimpiadei. Festivitatea de decernare a 
premiilor a avut loc în aceeaşi zi, seara, 
în sala festivă a Liceului “Mihai Viteazul”. 
Premianţii olimpiadei merită din plin 
aprecierea noastră: 

Clasa XI-a : 
Premiul I
Mihalaş P. Parascovia,
Liceul tehnologic “Constantin Brâncuşi”,
Iaşi
Premiul II
Sîmtion D. Florin Costică,
Liceul tehnologic “Avram Iancu”, Sibiu
Premiul III

Zepciuc N.V. Cătălin Bogdan,
Colegiul Tehnic “Petru Muşat”, Suceava
Premiul special
Ristache F. Marian Florin,
 Colegiul Tehnic “Toma N. Socolescu”,
Ploieşti
Menţiune 1
Pal R. Marius Andrei,
Liceul tehnologic Nisiporeşti,
jud. Neamţ 
Menţiune 2
Cherbel F. Elena Iulia,
Liceul tehnologic “Constantin Brâncuşi”, 
Piteşti
Menţiune 3
Demian D. Ioan Bogdan,
Colegiul Tehnic “Alexandru Domşa”,
Alba Iulia

Clasele XII şi XIII (RP): 
Premiul I
Arbănaş D. Radu Silvan,
Colegiul Tehnic “Toma N Socolescu”,
Ploieşti
Premiul II
Bulea N. Florian Cătălin,
Liceul Tehnologic Forestier,
Curtea de Argeş
Premiul III
Coman I. Vlăduţ Gheorghe,
Liceul tehnologic “Avram Iancu”, Sibiu
Menţiune 1
Gliga A. Daniel Nicolae,
Colegiul Tehnic Gurghiu, jud. Mureş
Menţiune 2
Halip S.S. Samuel Adrian,
Colegiul Tehnic “Petru Muşat”, Suceava. 

Adresăm felicitări câştigătorilor acestei 
prestigioase olimpiade şi, în egală măsură, 
cadrelor didactice care au contribuit cu 
pasiune şi talent la formarea profesională 
a acestora! Sperăm ca rezultatele acestui 
concurs să-i motiveze pentru viitor pe 
toţi elevii care au îmbrăţişat această 
meserie, astfel ca aceştia să contribuie cu 
dăruire la susţinerea sectorului prelucrării 
lemnului şi fabricării mobilei. Nu în ultimul 
rând, aducem pe această cale mulţumiri 
organizatorilor olimpiadei pentru 
implicarea din su�et în vederea desfăşurării 
în bune condiţii a acestui eveniment 
competiţional: 

Ing. Mircea Vlad,
Expert CSSPELIM
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Rezumat
Speci�citatea geogra�că pe care o 
ocupă Turcia, pe de o parte, şi evoluţia 
economică generală bună, pe de altă 
parte, au argumentat ideea elaborării 
unei prezentări a silviculturii din această 
ţară. Cunoaşterea unor similitudini şi 
apropieri în ceea ce priveşte gospodărirea 
şi valori�carea fondului naţional forestier 
este bene�că pentru specialiştii în 
domeniu. Informaţiile oferite permit o 
analiză comparativă, utilă silvicultorilor 
prin prisma funcţiilor complexe pe care 
le îndeplineşte pădurea. Se desprind şi 
o serie de aspecte de natură legislativă 
şi administrativă, care, în ansamblu, 
întregesc tabloul unei silviculturi cu o 
contribuţie însemnată la condiţia social-
economică şi de mediu a ţării.

Forestry in Turkey

Synopsis
The particular geographical location 
occupied by Turkey as well as the good 
overall economic evolution have argued 
for the idea of drafting an introduction 
to the forestry in this country. Therefore, 
to become aware of the similitudes 
and connections relating to the 
administration and exploitation of the 
national forestry fund is bene�cient for all 
the experts in the �eld. The information 
delivered allows for a comparative 
analysis, also useful to foresters due to 
the complex functions carried out by 
forest itself. A series of administrative and 
legal aspects can come o�, completing 
the general framework of a forestry 
that signi�cantly contributes to the 
economical, social and environmental 
conditions of the country.

TERENUL FORESTIER

Păduri întinse au acoperit, în trecut, 
o mare parte din teritoriul Turciei 
de astăzi, dar, din păcate, cererile 

în creştere pentru combustibil rezultat 
din lemn, ariile din ce în ce mai extinse 
destinate păşunatului şi terenurile arabile 
au condus la o reducere substanţială 
a suprafeţei totale şi a productivităţii 
resurselor forestiere.

Ministerul de resort din Turcia 
răspunde de aproximativ 20,7 milioane 
de hectare de teren forestier, ceea ce 
înseamnă aproape 26,7 procente din 
suprafaţa ţării, însă numai 51% din zona 
forestieră propriu-zisă este alcătuită din 
păduri productive, în timp ce restul de 
49% cuprinde păduri degradate, regiuni 
plane şi zone erodate.

Pădurile cu potenţial productiv ridicat 
sunt alcătuite, la înălţimi mai mari, 
predominant din specii de conifere, şi 
din păduri de foioase, la înălţimi mai 
joase, în care condiţiile de creştere sunt 
mai favorabile. Peste 75% din pădurile 
montane sunt formate din conifere 
(predomină pinul originar din Crimeea 
şi regiunea Calabriei), cu exemplare 
numeroase de brad, ienupăr şi pin scoţian 
(vezi tabelul 2). În rândul speciilor de 
foioase, fagul se întâlneşte cel mai des, 
urmat de stejar, apoi ceva mai rar apar 
arinul, nucul şi plopul. Stejarul este de 
departe subarboretul cel mai frecvent şi 
reprezintă aproape 50% din aria totală a 
subarboretelor.

Capacitatea de regenerare a majorităţii 
speciilor, în special Pinus brutia (pinul 
nativ turcesc) este foarte mare, astfel încât 
pădurile naturale situate la altitudine 
pot � uşor menţinute prin procesul 
de regenerare naturală, dacă se aplică 
măsurile silvice cele mai adecvate .

CARACTERISTICI
REGIONALE
Teritoriul Turciei este împărţit în şapte 

regiuni acro-ecologice, având la bază un 
sistem de complementaritate între nivelul 
recoltelor agricole şi condiţiile climatice. 
Astfel, există o remarcabilă egalitate 
în distribuţie a pădurilor productive în 
interiorul acestor şapte zone, dar cea mai 
mare concentrare naturală a acestora 
o întâlnim în regiunile cu ploi bogate, 
precum zona de coastă a Mării Negre 
(unde media anuală a precipitaţiilor 
depăşeşte 1.000 mm) şi împrejurimile 

Mării Marmara. Cea mai mare parte a 
pădurilor de foioase din Turcia sunt 
localizate în aceste regiuni.

Pădurile de amestec din regiunea Mării 
Negre deţin nivelul cel mai productiv 
din întreaga Turcie, în ciuda practicilor 
des folosite de tăieri rase, care au afectat 
arborii bătrâni din compoziţia pădurilor 
şi au îngreunat protejarea unor specii 
valoroase de pin, precum Pinus negra. Ca 
atare, sistemul de tăieri pe scară largă s-a 
redus la sistemul de tăieri de conservare / 
regenerare / selective pe arii restrânse.

Există circa 3 milioane de hectare de 
păduri de conifere în zonele mai calde şi 
uscate din sud-vestul ţării, la graniţa cu 
Mările Egee şi Mediterană, dintre care 
specia Pinus brutia, care, prin volum, 
suprafaţă şi producţie, rămâne cea mai 
reprezentativă din Turcia. În schimb, 
provincia Anatoliei, cu iernile sale aspre 
şi precipitaţii variabile, cuprinde zone 
întinse acoperite cu subarboret degradat 
de stejar, exploatat, îndeosebi, pentru 
obţinerea de combustibil energetic şi 
furaje animaliere. Partea de est a Anatoliei 
este afectată şi ea de acelaşi tip de 
subarboret degradat, având o capacitate 
forestieră productivă extrem de scăzută.

“Arii deschise” întinse, cu potenţial 
forestier, sunt acoperite cu tipuri de 
vegetaţie din zona temperată, în timp 
ce terenurile destinate păşunatului 
intensiv sunt încă sub control ministerial. 
Conform unei statistici generale, cele 
10.587.987 hectare de pădure propriu-
zisă reprezentau 13,8% din suprafaţa 
Turciei, respectiv 0,17 hectare per capita, 
totalizând aproximativ 667 milioane 
tone de biomasă (începutul anilor 2000 / 
sfârşitul decadei ‘90).

PARCURI NAŢIONALE
În prezent, există circa 32 parcuri 

naţionale în Turcia, precum şi 11 parcuri 
naturale, împreună cu 32 de rezervaţii 
naturale. Dacă adăugăm cele 119 
rezervaţii sălbatice şi 54 monumente 
naturale, ajungem la un total de peste 
240 arii protejate ce acoperă aproximativ 
2,5 milioane de hectare. Majoritatea 
acestor situri sunt situate în partea de est 
şi de nord a ţării, unde joacă, de altfel, 
un rol primordial în protejarea resurselor 
naturale şi a biodiversităţii naţionale, 
neuitând nici de serviciile şi facilităţile 
recreaţionale pe care le oferă vizitatorilor 
(cca. 15 mil. anual).
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Experienţa turcească în domeniul 
amenajării şi întreţinerii parcurilor 
naturale datează încă din 1956, însă abia 
la sfârşitul anilor ‘80 şi începutul anilor 
‘90 conceptul de protejare şi conservare 
a unor arii de inegalabilă frumuseţe 
naturală şi interes turistic a luat cu 
adevărat avânt, şase parcuri naţionale 
�ind inaugurate numai în anul 1991. 
Parcurile Naţionale sunt administrate 
conform unui plan individual separat, 
adaptat nevoilor şi cerinţelor �ecăruia în 
parte.

O bună parte din pădurile Turciei se 
bucură de caracteristici unice, aşa cum 
sunt, de pildă, ecosistemele aluvionale de 
la Haci Osman, lângă localitatea Samsun 
şi Sakagolu Longozu, în apropiere de 
Istanbul, de asemenea, pădurile deosebite 
de stejar Kasnak şi Istranca, arborii Pinus 
nigra pyramidalis, din regiunea Eskisehir, 
sau pinul Ebe, lângă Bolu, o rgiune cu 
palje întinse pini Bornmullerian. Pădurea 
Aldag de lângă Antalya este alcătuită 
din peste 20 de specii rare de arbori. 
Parcul natural Yedigoller conservă cel mai 
bine arborii şi vegetaţia componentă, 
perimiţând astfel o autentică observare 
a procesului natural de creştere şi 
răspândire a speciilor arboricole, fără 
intervenţia vreunui proces industrial 
de exploatare. Alte parcuri, precum 

Termessos, adăpostesc ruinele unor vechi 
monumente istorice, bene�ciind astfel de 
o valoare turistică sporită.

În prezent, sunt create până la 428 
zone cu potenţial recreativ natural, ce 
acoperă circa 16.000 de hectare, chiar 

dacă acest număr reprezintă doar un 
nivel mic raportat la aria forestieră totală, 
comparabil cu media europeană în 
această privinţă.

Sursa: “Forests and Forestry in Turkey”,
Maharaj K. Muthoo, FAO
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PRODUCĂTORII

Informaţiile referitoare la cursul preţurilor 
pentru lemnul brut rămân extrem de 
abundente, aflându-se la dispoziţia oricărui 

proprietar forestier interesat. În acest sens, 
există raporturi periodice ale presei generaliste 
sau de specialitate în privinţa rezultatelor 
obţinute din vânzarea lemnului de răşinoase. 
Astfel, preţul lemnului provenit din molid va 
depăşi de acum înainte la 80 euro/m3 sau chiar 
85 euro/m3.

Pentru proprietari, asemenea preţuri ating 
un nivel istoric, comparabil doar cu anul 1989, 
punându-se problema rezistenţei acestei 
tendinţe ascensionale pe termen lung. În 
cazul în care tarifele actuale se vor menţine 
constante, foarte probabil că proprietarii 
de păduri vor afla o motivaţie crescută 
în intensificarea plantărilor de arbori şi a 
producţiei lemnoase pe terenurile lor.

După o iarnă destul de lungă, este necesară 
reluarea cât mai rapidă a exploatărilor 
forestiere întrerupte din cauze climatice 
nefavorabile, îndeosebi în situaţia foioaselor, 
unde anumite loturi vândute nu au fost încă 
doborâte efectiv până la sfârşitul lunii aprilie. 
Din fericire, piaţa exporturilor începe să 
devină mai flexibilă în ceea ce priveşte fixarea 
perioadei de tăiere.

Aceeaşi situaţie o întâlnim şi în industria 
forestieră germană, în ciuda faptului că 
aici creşterile de preţuri sunt mai puţin 
spectaculoase. Volumul lemnului scos la 
vânzare este relativ restrâns, dar toate aceste 
lucruri sunt cauzate, în Germania, şi de 
consecinţele unor anchete judiciare particulare 
desfăşurate în regiunea Renaniei de Nord - 
Westfalia pentru nerespectarea unui contract 
de aprovizionare cu cherestea de acum mai 
mulţi ani. Este vorba de o sumă citată în total 
de 100 milioane de euro, incluzând toate 
dobânzile şi penalităţile aferente. Bugetul 
anual al regiunii forestiere în discuţie se 
situează la 50 milioane de euro, ceea ce implică 
imposibilitatea aprovizionării anumitor fabrici 
de cherestea, dacă acest scenariu s-ar produce. 
Impactul vânzării în regie, adică pe o cale mult 
mai centralizată, ar conduce la costuri imense 
în industria germană.

EXPLOATĂRI FORESTIERE
Concurenţa cunoaşte o creştere 

substanţială, în timp ce stocurile disponibile 
sunt din ce în ce mai puţine. Unele fabrici 
de cherestea au fost obligate să-şi reia 
achiziţiile pe picior pentru a compensa lipsa de 
disponibilitate a exploatatorilor.

La răşinoase, preţurile au crescut, iar 
vremea uscată a permis o uşoară recuperare 
în sectorul furniturilor. Cererea este mare în 
cazul fabricilor de cherestea locale şi urmează 
aceeaşi tendinţă în situaţia exporturilor. 
Asia este din nou interesată în lemnul de 
răşinoase, producţia rămâne în ascensiune în 
nordul Franţei, în regiunea Normandiei, iar 
cumpărătorii chinezi acceptă şi alte esenţe de 
lemn în afara molidului clasic. 

De altfel, sistemele standard şi mondiale de 
transport reprezentate de container sunt un 
atu important în deciziile clienţilor din China, 
astfel încât, oricare ar fi regiunea din Europa, 
Australia sau Statele Unite, principiul rămâne 
acelaşi. Combinaţiile în rândul exporturilor 
chineze sunt utilizate pentru a diminua costul 
taxei maritime de transport. Exemplul cel mai 
cunoscut este dat de gradul de disponibilitate 
a containerelor începând cu finele lunii 
august şi sfârşind cu luna octombrie. China 
este primul producător de jucării din lume, 
trimiţând milioane de containere către Europa 
în perioada menţionată mai sus, vârful de lance 
constituindu-l perioada Crăciunului. Iată de ce 
tăierile la stejar demarează încă de la mijlocul 
lui august.

La foioase, cererea la export se menţine 
la nivelul corect, preţurile fiind stabile, însă 
suportă în continuare un cost ridicat al taxei 
maritime. Cumpărătorii chinezi sunt şi cei 
care stabilesc cererea, stocurile nu mai sunt 
suficiente în fabricile din China, toate acestea 
conducând la un nivel mic al exporturilor. 
Piaţa internă chineză aşteaptă un nou plan de 
susţinere guvernamental.

 FABRICILE DE CHERESTEA
Activitatea fabricilor de cherestea a 

înregistrat o scădere semnificativă în perioada 
de iarnă, preţul cherestelei tinde uşor să 
crească. Dacă preţurile pe picior se vor menţine 

PREţul lEmnului bRut,
ÎN ASCENSIUNE

Rezumat
O trecere în revistă a 

segmentelor industriale de 
bază în ceea ce înseamnă 

starea şi evoluţia lor 
economică, motivată de 

faptul că, la nivel mondial, 
pe piaţa lemnului se 

conturează tendinţe de 
a intensi�ca oferta sau 

cererea cu anumite specii 
sau produse lemnoase.

The Price for 
Raw Timber, 

Levels Rising

Synopsis
This article discusses 

a brief exposition of the 
global wood market, 

where new tendencies of 
increasing the o�er and 

demand for certain species 
or wood products are set 

by the main industrial 
segments, according to the 
economical evolution and 

status.

Procesul de vânzare a lemnului brut pe parcursul sezonului de 
primăvară 2013 s-a derulat într-un cadru particular în care a 
predominat fenomenul de creştere record a preţurilor pentru lemnul 
de molid. în tot acest timp, fenomenul crizei economice în Europa 
continuă….AC
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la nivelul actual, se vor opera mai multe 
creşteri ale preţurilor pentru a asigura 
rentabilitatea în activitatea forestieră.

Pieţele din SUA şi Japonia cunosc o 
line dinamică accentuată, exportatorii 
germani şi austrieci găsesc puncte de 
ieşire pentru produsele lor, dar nu se ştie 
dacă va fi suficient pentru a compensa 
scăderile importante din Italia, Spania şi 
Franţa.

Producătorii de lemn pentru paleţi şi 
ambalaje sunt afectaţi 
de exporturile de 
lemn brut către China. 
Aprovizionarea cu lemn 
este, astfel, dificilă, iar 
clientela industrială (tip 
Caterpillar) şi-a redus 
producţia generală, 
prin urmare şi cererea 
de paleţi a scăzut 
considerabil.

Alternative viabile în 
domeniul aprovizionării 
cu lemn nu sunt prea 
multe în prezent. Ţările 
Baltice şi Rusia cunosc 
o dezvoltare reală a 
fabricilor de cherestea 
locale, lăsând puţin 
lemn disponibil la 
export. Importurile 
din Balcani (Serbia, de 
ex.) sunt limitate din 
cauza logisticii foarte 
costisitoare, singurele 
regiuni din Europa care 
beneficiază de cantităţi 
suficiente de lemn sunt 
cele din nordul Spaniei 
şi zona masivului 
central francez, unde 
se înregistrează chiar 
un excedent de lemn. 
Reducerea semnificativă 
a capacităţilor interne 
de producţie sunt o 
consecinţă a scăderii 
producţiei de cherestea, 
conducând şi la o criză a 
locuinţelor în sectorul construcţiilor (vezi 
cazul Spaniei).

PANOURI DIN LEMN
În Belgia, achiziţionarea uzinei Spano 

de la Oostrozebeke de către rivalii 
istorici, cei de la Unilin, a făcut să curgă 
destulă cerneală la acea vreme. După o 
perioadă de tranziţie, Spano avea să fie 
complet integrată grupului Mohawk, 
societatea americană deţinătoare a 
Unilin. Regiunea Kortrijk-Waregem s-a 
bucurat de prezenţa a 15 fabrici de 
producţie de panouri la începutul anilor 
‘70, în timp ce astăzi nu a mai rămas 
decât o societate, Unilin, proprietatea 

unui consorţiu american.
Diviziile Spanolux şi Balterio vor fi 

integrate grupului IVC (International 
Vynil Company), proprietatea unui 
anteprenor independent (Filip Balcaen), 
a cărui bază se află la Avelgem 
(regiunea Kortrijk), deţinând o fabrică 
la Wiltz şi încă o filială importantă în 
Statele Unite. Societatea reprezintă un 
jucător de marcă pe piaţa mondială a 
producătorilor de vinil, iar integrarea 

Spanolux şi Balterio va permite investiţii 
complete de remodelare a gamei de 
produse în funcţie de cererile clienţilor.

Astfel, numai sectorul panourilor 
OSB rămâne pilonul de rezistenţă din 
domeniu; preţurile cresc periodic, iar 
concurenţa americană practic a dispărut. 
Unele grupuri industriale încearcă 
să profite de aceste tendinţe prin 
concretizarea unor investiţii noi. Spre 
exemplu, grupul Kronospan a anunţat 
de curând construirea unei noi unităţi de 
producţie în Polonia, intenţie ce se dorea 
a fi pusă în practică încă din anul 2008, 
însă amânată din pricina crizei financiare 
existente.

FABRICILE DE HÂRTIE
Fabricile de hârtie din Europa îşi 

continuă activitatea într-o perioadă 
extrem de capricioasă a pieţei, în care 
producţia se menţine scăzută constant 
cu 10%.

Aprovizionarea rămâne un proces 
dificil pentru majoritatea prelucrătorilor 
de cherestea, pe ruta lemnului 
intercalându-se Norvegia, care a devenit 

furnizorul principal al 
unor fabrici de celuloză 
germane (Stendal, de 
ex.). Germania a pierdut 
un număr semnificativ 
de producători de 
hârtie, în consecinţă 
preţurile lemnului s-au 
prăbuşit cu aproximativ 
15 procente în doi ani. 
În plus, volumul propus 
de către proprietari 
depăşeşte cererea 
internă. Producătorii 
locali încearcă în 
prezent să exporte 
o parte din lemnul 
produs.

LEMNUL
CA SURSĂ 

ENERGETICĂ
Perioada lungă de 

iarnă şi o primăvară 
rece au redus stocurile 
la zero, ceea ce a 
condus, prin urmare, 
la crearea unei pieţe 
foarte dinamice. 
Inaugurarea mai multor 
centrale termice în 
Franţa a pus presiune 
asupra procesului de 
aprovizionare cu lemn, 
concurenţa cu producţia 
de lemn din foioase 
fiind deosebit de 
puternică.

În Germania şi 
Belgia, producţia de peleţi proveniţi 
din lemn de răşinoase necesită cantităţi 
importante în mod permanent. Fabrica 
de cherestea IBV îşi va dubla capacitatea 
de lucru la sfârşitul anului, ca urmare 
a acordului strategic semnat cu grupul 
Total. Producţia actuală atinge deja 
500 de tone de peleţi pe zi. Fabricantul 
belgian Secobois din Mariembourg 
vizează şi ei o producţie de 60.000 de 
tone de peleţi pe an de la demararea 
activităţii, la finalul anului 2012.

Sursa: Silva Belgica, nr 3/2013
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Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, 
a organizat, în perioada 11-14 iunie 
2013, la Direcţia Silvică Timiş, concursul 

profesional “Cel mai bun fasonator mecanic”, 
ediţia a IV-a, precedentele ediţii fiind 
organizate, în ordine, de Direcţiile Silvice 
Prahova, Neamţ şi Bacău.

Direcţia Silvică Timiş administrează o 
suprafaţă de 83.708 ha de pădure şi recoltează 
anual un volum de cca. 220 mii mc masă 
lemnoasă.

Concursul s-a desfăşurat în cadrul Ocolului 
Silvic Cosava, ocol ce administrează o suprafaţă 
de 19.084 ha de pădure.

Frumuseţea peisajelor şi mai ales silvicultorii 
Direcţiei Silvice Timiş au contribuit la sporirea 
gradului de atracţie al evenimentului, în 
sensul bunei dispoziţii, dar, în acelaşi timp, al 
responsabilităţii profesionale a concurenţilor, 
care au arătat tot ce au mai bun în tehnica 
meseriei, încântând astfel juriul şi publicul 
spectator.

Regulamentul internaţional a stat la baza 
desfăşurării concursului şi a avut următoarele 
probe:

• Doborârea unui arbore,
• Schimbarea lanţului şi pregătirea 

ferăstrăului pentru lucru,
• Tăierea combinată,
• Tăierea de precizie,
• Curăţarea de crăci a unui trunchi.
După proba de doborâre a unui arbore, 

pe primul loc s-a instalat Tirşoreanu Nicolae 
- DS Prahova, cu 594 puncte, urmat de Bartos 
Emeric - DS Arad, cu 571 puncte, şi Perseca 
Eronim - DS Timiş, cu 566 puncte.

Următoarele patru probe au decis 
clasamentul final, astfel:

• locul I: Tirşoreanu Nicolae - DS Prahova, 
1332 puncte

• locul al II-lea: Todosia Constantin - DS 
Neamţ, 1230 puncte

• locul al III-lea: Diaconu Marian - DS Iaşi, 
1156 puncte.

Festivitatea de premiere a fost onorată, 
pentru prima dată, de Directorul General al 
RNP- Romsilva, în persoana d-lui dr. ing. Adam 
Crăciunescu, care, în cuvantul de felicitare 
adresat participanţilor, a ţinut să precizeze 
importanţa meseriei de fasonator mecanic, 
precum şi necesitatea popularizării concursului 
la nivel de ocol silvic, direcţie silvică, iar faza 
finala, la nivel de RNP- Romsilva.

De apreciat efortul depus de organizatori în 
desfăşurarea concursului din punct de vedere 
tehnic şi nu numai, pentru care, în numele 
tuturor participantilor, le multumeşte arbitrul 
international

    
Dipl. Ing. Gafiţa - Chiruţă Gheorghe

cOncuRS Al FASOnAtORilOR mEcAnici, lA DS timiş

CEL MAI BUN
FASONATOR MECANIC
EDiţiA A iv-A

Rezumat
Articolul descrie 

condiţiile tehnice şi de 
competiţie pentru cea de-a 

IV-a ediţie a concursului 
“Cel mai bun fasonator 

mecanic” organizat la DS 
Timiş.

Wood Processing 
Machine Operators 
Contest, organized 

by Timiş DS
“The Best 

Wood Processing 
Operator”, The 
Fourth Edition

Synopsis
This article includes the 

technical conditions and 
competition rules for the 

fourth edition of “The Best 
Wood Processing Operator”, 

organized by Timiş DS.
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Începem a răspunde la această întrebare 
pornind de la de�niția lemnului încovoiat, așa 
cum este ea citată în Regulamentul NHLA.

”Lemnul încovoiat: prin lemn încovoiat se 
înțelege orice abatere de la o suprafață plană. 
Această denumire include și arcuirea, curbura, 
torsiunea, sau orice alt asemenea defect.”

Dar când apare încovoierea? În timpul 
procesului de uscare? Ori în timpul zvântării la 
aer? Sau apare în faza de pre-uscare?

În Manualul operatorului de uscător, editat de 
USDA Forest Products Laboratory, este consemnat 
după cum urmează: ”Există două cauze principale 
care determina o încovoiere a lemnului: creșterea 
tensionată sau diferențe între contracția radială, 
tangențială și longitudinală în interiorul piesei în 
timpul uscării.” În continuare, tot în acest manual 
este menționat și faptul că: ”Încovoierea este 
deasemenea agravată de �bra neregulată sau 
distorsionată, precum și de prezența lemnului 
tensionat sau tânar. În mare parte, încovoierea 
lemnului cauzată de contracție poate � redusă 
prin proceduri de stivuire corespunzătoare.”

Orice piesă poate � supusă individual 
încovoierii, pe măsură ce se accelerează 
procesul de uscare după tivire, luând amploare 
exponențial, pe măsură ce uscarea progresează. 
Scopul oricărui producător de cherestea ar trebui 
să �e acela de a reduce efectele uscării, printr-o 
stivuire corespunzătoare și prin respectarea 
tehnicilor de uscare prevăzute în Manualul 
operatorului de uscător.

Dar ce legătură are această informație cu 
inspecția cherestelei și cu Regulamentul de 
Sortare NHLA?

În ultimul număr al Regulamentului de Sortare 
NHLA, publicat în 2011 există o descriere care 
face referire la tăiere. În de�niție, este prevăzută o 
anumită limită a încovoierii permisă pentru �ecare 
calitate.

”La calitățile care intră în grupa “common”, 
tăierea ar trebui sa �e su�cient de plană, astfel 
încât, după rindeluirea celor două fețe, să se 
ajungă la o grosime standard. La calitățile “selects” 
şi “better”, întreaga piesă trebuie să �e su�cient 
de plană pentru a � rindeluită pe două fețe, 
astfel încât să se obțină o grosime standard după 
rindeluire.”

Alte referințe cu privire la limitările încovoierii 
lemnului permise pe o scândură pot � găsite în 
Regulamentul NHLA la rubrica despre restricțiile 
FAS. În paragraful respectiv se precizaează:

”Nu se vor admite încovoierea și curbura în 
plan longitudinal, dacă acestea sunt atât de mari 
încât să nu permită rindeluirea pe două fețe a 

unei piese întregi (pe toată lungimea ei), conform 
regulilor de rindeluire a cherestelei pe două fețe”.

Aceste două paragrafe indică în mod clar că 
în cazul în care cheresteaua nu este relativ plană, 
aceasta trebuie evaluată de către un inspector, 
astfel încât să se determine măsura în care este 
posibil ca încovierea să poată � rindeluită sau nu. 
Este posibil să �e necesară rindeluirea câtorva 
piese pentru a putea � luată o decizie �nală.

Rosana Cozma,
prelucrare din revista NHLA, ediția martie 2013

în cE mĂSuRĂ AFEctEAZĂ
ÎNCOVOIEREA LEMNULUI
cAlitAtEA PRODuSElOR?

 Rezumat
Articolul evidentiaza 
implicatiile abaterilor de la 
planeitate asupra calitatii 
si implicit valori�carii 
produselor din lemn.

How Much does 
Wood Warping 
a�ect the 
products quality?
Rosana Cozma, adaptation 
from NHLA Magazine, 
March 2013

Synopsis
This article pinpoints the 
consequences derived from 
the non-compliance with 
the industrial standards for 
wood surface smoothness 
and its e�ect on the 
�nite products quality 
and consequently on the 
possibilities of further wood 
products exploitation.

Forme uzuale
de abatere de la planeitate

 a produselor din lemn

• răsucit

• concav

• arcuit

• încovoiat
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Ştiinţa de carte silvică a unui specialist 
în domeniu se dobândeşte în şcoala 
profesională, liceu, iar apoi, în facultate. 

Şcolile menţionate ne învaţă, printre altele, ce şi 
cum să preluăm, prelucrăm şi valori�căm din masa 
lemnoasă.

Masa lemnoasă înscrisă în actele de punere în 
valoare (APV) este cea care se scoate la licitaţie de 
către principalul administrator al pădurilor de stat, 
respectiv RNP-Romsilva şi include, la răşinoase, şi 
crăcile. Este corect?

În cele ce urmează, vom prezenta, preluând din 
literatura de specialitate, noţiunea de “volum brut 
pe picior”, adică volumul iniţial înscris în actele de 
punere în valoare (APV).

Astfel, Cicerone Rotaru, în “Tehnologia 
exploatărilor forestiere” (Editura Universitatea din 
Braşov, 1972), de�neşte volumul brut pe picior 
ca �ind: “volumul cu coajă şi fără crăci al arborilor 
răşinoşi (mai puţin pinul) şi volum cu coajă şi crăci la 
arborii foioşi”.

Istrătescu şi V. Teodorescu, în “Îndrumarul 
maistrului de exploatare forestieră”, de�nesc 
volumul brut pe picior astfel: 

“a). Volumul brut pe picior este volumul înscris în 
APV şi reprezintă:

• la foioase, volumul arborelui întreg, adică 
volumul fusului inclusiv coaja, plus volumul crăcilor;

• la răşinoase, volumul fusului, inclusiv coaja;”
În lucrarea “Cartea pădurarului”, editată de 

Regia Naţională a Pădurilor, 1997, la pag. 468, se 
menţionează:

“Volumul brut pe picior reprezintă volumul 
cu coajă si fără crăci al arborilor de răşinoase şi 
volumul cu coajă şi crăci al arborilor de foioase”.

(notă: sublinierea aparţine autorului).
Asadar, la răşinoase, volumul brut pe picior nu 

conţine crăcile.
Aspectul menţionat mai sus, adică excluderea 

crăcilor de răşinoase din volumul brut pe picior, 
este însuşit chiar şi de către RNP- Romsilva încă din 
anul 1998.

Astfel, în lucrarea normativ “Consumuri 
tehnologice de lemn în activitatea de exploatare a 
lemnului elaborată de Regia Naţională a Pădurilor şi 
Institutul  Naţional al Lemnului”, Bucureşti, 1998, la 
capitolul “Prevederi generale”, este de�nit volumul 
brut pe picior astfel: “Volumul iniţial, înscris în actele 
de punere în valoare, este denumit volum brut 
pe picior şi reprezintă la foioase volumul arborilor 
întregi, iar la răşinoase volumul fusurilor, inclusiv 
coaja”.

Deci, crăcile de răşinoase nu fac parte din 
volumul brut pe picior (masă lemnoasă pe picior) 
care se scoate la licitaţie de RNP – Romsilva. Dacă 
nu fac parte, de ce să le plătim? În cele ce urmează, 

vă vom prezenta nivelul plăţii crăcilor.
În Ordinul 1651/31.10.2000 al MAPPM, privind 

aprobarea “Normelor tehnice privind evaluarea 
volumului de lemn destinat comercializării”, pag. 
74, se menţionează: “Se precizează că la răşinoase, 
volumul crăcilor nu este inclus în volumul total, 
acesta referindu-se numai la volumul fusului. La 
nevoie, acesta poate � calculat după procentele 
medii referitoare la volumul crăcilor raportat la 
volumul fusului pentru molid şi brad”.

(notă: sublinierea aparţine autorului).
Aşadar, nici Ordinul 1651/31.10.2010 nu obligă 

introducerea crăcilor în volumul brut pe picior. 
La aceeaşi pagină din lucrarea de mai sus, 

procentul crăcilor în funcţie de categoriile de 
diametre variază astfel:

• molid 7,7 → 3,8 % din volumul fusului;
• brad 7,4 → 5,3 % din volumul fusului.
În anul 2010, a fost exploatat un volum de 

6,832 mil. mc răşinoase (Arcadie Ciubotaru şi alţii, 
“Cercetări privind structura resturilor de exploatare”, 
Revista pădurilor, nr. 5/2012). 

Admiţând un procent mediu de cca. 6% pentru 
crăcile de răşinoase, rezultă:

6.832.000 mc x 6 : 100 = 409.920 mc
În baza Deciziei 712/28.12.2010, preţul 

de pornire la licitaţie, înfuncţie de gradul de 
accesibilitate la răşinoase, variază de la 9,42 lei/mc 
la 5,26 lei/mc. Pentru gradul de accesibilitate IV, 
adică 1001-1500 m, preţul de pornire este de 6,43 
lei/mc.

409.920 mc x 6,43 lei/ mc = 2.635.786 lei
Admiţând un preţ de adjudecare de 130% fată 

de preţul de pornire, rezultă:
2.635.786 lei x 130 : 100 = 3.426.522 lei
Suma este determinată cu o precizie de 

10% şi nu a fost achitată în totalitate de agenţii 
economici, deoarece RNP-Romsilva este cel mai 
mare agent economic de exploatare. Efectul 
negativ al introducerii crăcilor în volumul brut pe 
picior afectează şi personalul RNP- Romsilva la 
exploatarea în regie proprie şi ne întrebăm cum 
justi�că acest personal gestionar, şi chiar şe�i lor, 
lipsa de masă lemnoasă la reprimirea parchetului, 
prin nevalori�carea crăcilor de răşinoase?

Şi totusi, crăcile de răşinoase rămân în pădure şi 
sunt considerate resturi de exploatare. 

Dipl. Ing. Gafiţa Chiruţă Gheorghe,
Expert tehnic judiciar

DE cE PlĂtim
CRĂCILE DE RĂŞINOASE?

Rezumat
Din literatura de 

specialitate analizată de 
autor, reiese că în cazul 
lemnului de răşinoase, 

volumului brut pe picior nu 
cuprinde crăcile. În procesul 

de licitare şi vânzare a 
lemnului, acestea se plătesc 
şi, ulterior, răman în pădure, 

ca resturi de exploatare, 
�ind incluse în volumul brut.

Why do we 
pay for softwood 

branches?
by Dipl. Eng.

Gafiţa Chiruţă Gheorghe, 
Technical Legal Expert

Synopsis
The author thouroughly 

presents specialized points 
of view that underline the 

fact that the value of the 
standing trees volume 

does not not include 
branches. In the auction 

process and wood selling, 
the branches are still paid 
for and subsequently they 
remain in the forest as left 

overs for exploitation, being 
measured in the �nal raw 

volume.
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La inițiativa unor “seniori” ai IFET Brașov, 
în anul 2009, s-a propus organizarea 
unei întâlniri a foştilor salariaţi ai IFET 

Braşov, respectiv o întâlnire colegială a 
forestierilor braşoveni.

La început, am avut unele îndoieli privind 
reuşita organizării unei astfel de acţiuni, dar, 
consultând opinia mai multor colegi “seniori”, 
am constatat cu multa satisfacţie că iniţiativa 
se bucură de susţinere.

S-a avut în vedere şi “inventarierea” 
celor ramaşi in viaţă, precum şi omagierea 
“seniorilor” IFET-işti, care au trudit cu pasiune 
şi devotament la IFET Braşov, o întreprindere 
de tradiţie în sectorul forestier, cu preocupări 
şi rezultate care au situat-o mai mereu în 
topul întreprinderilor de pro�l din România.

La prima ediţie, au răspuns prezent un 
numar de 140 de colegi, din cei 150 cărora 
le-au fost trimise invitaţii. 

Întalnirea a fost organizată la restaurantul 
“Cerbul Carpatin” din Braşov şi s-a dovedit o 
reuşită unanim apreciată. Bucuria revederii 
foştilor salariaţi ai IFET Braşov, ai UMTCF 
Braşov şi ai sectoarelor de Exploatare şi 

Industrializare din judeţ a fost emoţionantă, 
chiar comică pe alocuri, când unii nu se mai 
recunoşteau.

Revederea cu colegii, în special cu 
septuagenarii şi octogenarii, a constituit, 
pe lângă altele, şi un prilej de a le transmite 
mulţumiri şi felicitări pentru întreaga 
activitate dedicată profesiei şi pentru 
contribuţia la perfomanţele tehnico-
economice ale  IFET Braşov.

Printre “seniorii” care au răspuns prezent 
la prima întâlnire a forestierilor braşoveni, 
s-au numarat: Dumitru Cârlogan, Gheorghe 
Barbu, Elena Popovici, familia Nicolae 
Mândru, Iuliu Pop, familia Gheorghe Savu, 

Rodica Cruceru, Nelu Barna, Romica Jinga, 
Teodor Codreanu, Alexandru Darie, Nicolae 
Ţucunel, Ilie Tache, Iulian Borza, Valer 
Plugaru, Ion Drăgan şi alţii.

Nu au fost uitaţi nici cei plecaţi în cele 
veşnice. În onoarea acestora s-a ţinut 
un moment de reculegere, ca semn al 
aprecierii de care s-au bucurat în activitatea 
desfăşurată la IFET Braăov.

Bucuria revederii şi reuşita organizării 
evenimentului a făcut ca petrecerea să se 
prelungească, dovedind şi în acest mod  
“calitatea şi rezistenta” forestierilor noştri.

Totodată, s-a luat hotărârea ca în �ecare 
an, în prima jumătate a lunii iunie, să se 
organizeze la Braşov astfel de momente, care 
să poarte generic denumirea de  “Intalnirea 
Forestierilor Braşoveni”.

Mare ne-a fost bucuria că la ediţiile 
următoare anului de început au răspuns 
prezent tot un numar mare de colegi, şi 
iata-ne în 2013, la a 5-a ediţie, mai motivată 
şi mai emoţionantă, după ce am extins aria 
de invitaţi şi la urmaşii seniorilor, respectiv la 
generaţia mai tânără.

Pe data de 7 iunie 2013, a avut loc, 
aşadar, a 5-a ediţie, parcă mai reuşită decât 
precedentele, atât prin numărul mare de 
participanţi, cât şi prin buna dispoziţie 
creată de revederea colegială, rememorarea 
momentelor frumoase petrecute împreună 
şi satisfacţia deplină a muncii bine şi corect 
făcute în slujba sectorului forestier, căruia 
unii din noi i-am rămas chiar şi astazi �deli. 

Ne-am simţit bine şi dorim ca acest lucru 
să se întimple încă mulţi ani de acum înainte.

La revedere, în 2014!
Iulian Borza,

consilier ASFOR O
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Rezumat
Este prezentată iniţiativa 
locală a lucrătorilor 
forestieri din zona Braşov 
de a se întâlni anual, prilej 
cu care foştii şi actualii 
colegi de breaslă se 
adună sub denumirea de 
“Întâlnirea Forestierilor 
Braşoveni”

Homage to 
Foresters from 
Braşov

Synopsis
We are presented a local 
Initiative involving the 
foresters from Braşov Area 
by means of which all the 
colleagues, as well as the 
former ones, belonging 
to the forestry �eld, are 
coming together under 
the denomination of the 
Annual Meeting hosted 
by the foresters from 
Braşov. 

la inițiativa unor “seniori” ai iFEt brașov, în anul 
2009, s-a propus organizarea unei întâlniri 
a foştilor salariaţi ai iFEt braşov, respectiv o 
întâlnire colegială a forestierilor braşoveni.
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ca urmare a invitaţiei 
ministrului delegat pentru 
ape, păduri şi piscicultură, în 
data de 18.07.2013, Asociaţia 
forestierilor din România 
ASFOR, reprezentată prin 
Preşedinte nicolae ţucunel 
şi Secretar general viorel 
marinescu, a participat la 
întâlnirea care a avut loc 
la sediul din b-dul General 
magheru nr. 31, între 
ministrul delegat pentru 
ape, păduri și piscicultură, 
d-na lucia-Ana varga, cu 
reprezentanţii organizațiilor 
non-guvernamentale din 
domeniul silviculturii, ai 
asociațiilor profesionale 
din domeniul silviculturii, 
respectiv al patronatelor din 
exploatarea şi prelucrarea 
primară a lemnului, având 
ca scop discuţii pe baza 
pachetului de proiecte de 
acte normative finalizate de 
către ministerul mediului şi 
schimbărilor climatice.

D-na Lucia-Ana Varga, ministru 
delegat pentru ape, păduri şi 
piscicultură, a prezentat participanților 
pachetul de proiecte de acte 
normative, proiecte care a precizat 
că vor � prezentate la sfârșitul lunii 
august în Guvern şi care cuprinde:

• Proiect de Lege pentru 
modi�carea și completarea Legii nr. 
46/2008–Codul Silvic

• Proiect de Lege pentru 
modi�carea şi completarea Legii 
nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice; 

• Proiect de Lege privind Statutul 
personalului silvic; 

precum şi proiecte de legislaţie 
subsecventă cum ar �:

• Proiect de Hotărâre a Guvernului 
privind aprobarea denumirii şi a 
Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a inspectoratelor de regim 
silvic şi de vânătoare; 

• Proiect de Hotărâre a Guvernului 
privind Normele Metodologice 
de acordare, utilizare și control a 
ajutorului de stat pentru compensații 
reprezentând contravaloarea masei 
lemnoase pe care proprietarii nu 
o recoltează datorită funcțiilor de 
protecție stabilite prin amenajamente 
silvice, necesare acoperirii costurilor 
reclamate de gestionarea durabilă 
a pădurilor situate în siturile de 
importanță comunitară Natura 2000; 

• Proiect de Hotărâre a Guvernului 
pentru aprobarea Normelor 
referitoare la provenienţa, circulaţia şi 
comercializarea materialelor lemnoase, 
a lemnului şi produselor din lemn, 
la regimul spatiilor de depozitare a 
materialelor lemnoase şi al instalaţiilor 
de prelucrat lemn rotund. 

Reprezentanţii ASFOR, în cadrul 
interactiv în care s-a derulat întâlnirea, 
au susţinut interesele organizaţiei, 
aşa cum au fost identi�cate cu prilejul 
Adunării Generale desfăşurate la 
Braşov în data de 23 mai 2013, acestea 
găsindu-şi, în prezent, re�ectarea în 
proiectele discutate.

S-AlAnSAt SitE-ul

TABLOUL
DE BORD
AL PIEŢEI
UNICE 

Odata cu lansarea “Tabloului de bord 
al pieţei unice”, care este disponibil numai 
online la adresa http://ec.europa.eu/
internal_market/scoreboard/, a fost instituit 
un sistem de raportare mai detaliat şi mai 
uşor de utilizat. “Tabloul de bord al pieţei 
unice” încorporează rapoarte detaliate cu 
privire la performanţa celor 13 instrumente 
de guvernanţă:

• Cooperarea formala şi informală între 
Comisia Europeană şi statele membre:

1. transpunerea (monitorizarea 
transpunerii corecte a directivelor UE) - http://
ec.europa.eu/eu_law/directives/directives_
ro.htm

2. încălcări (analize ale procedurilor de 
constatare a neîndeplinirii obligaţiilor) - 
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/
infringements_ro.htm

3. EU Pilot (aplicarea legislaţiei comunitare) 
- http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/
application_monitoring_ro.htm

4. domenii prioritare - http://ec.europa.eu/
internal_market/strategy/

• Cooperarea administrativă între 
autorităţile naţionale (reţele de cooperare 
administrativă):

5. Sistemul de informare al pieţei interne 
(IMI) - http://ec.europa.eu/internal_market/
imi-net/index_ro.html

6. Reţeaua de cooperare pentru protecţia 
consumatorului (CPC) - http://ec.europa.eu/
consumers/enforcement/

• Servicii de asistenţă pentru cetăţeni şi 
întreprinderi (diverse servicii de informare 
şi de soluţionare a problemelor):

7. Reţeaua Centrelor Europene ale 
Consumatorilor - http://ec.europa.eu/
consumers/ecc/index_ro.htm

8. Enterprise Europe Network - http://een.
ec.europa.eu/

9. EURES - https://ec.europa.eu/eures/
home.jsp?lang=ro

10. Europa ta pentru intreprinderi - http://
europa.eu/youreurope/business/index_
ro.htm

11. Europa ta pentru cetăţeni - http://
europa.eu/youreurope/citizens/index_ro.htm

12. SOLVIT - http://ec.europa.eu/solvit/site/
index_ro.htm

13. Ghişee unice - http://ec.europa.eu/
internal_market/eu-go/index_ro.htm

SElEcţiE
DE DOCUMENTE NOI

• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor 
măsuri �scale a fost publicată în Monitorul O�cial al Romaniei, nr. 320 din 3 iunie 
2013. 

• Hotărârea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a 
mijloacelor �xe a fost publicată în Monitorul O�cial nr. 313 din 30 mai 2013. 

• Legea 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei de Guvern nr. 8/2013 
pentru modi�carea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi 
reglementarea unor măsuri �nanciar-�scale a fost publicată în Monitorul O�cial 
nr. 310 din 29 mai 2013. 

• Hotărârea nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru 
investitiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii a fost publicată în Monitorul 
O�cial nr. 305 din 28 mai 2013. 

PACHET DE PROIECTE
DE ACTE NORMATIVE
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Standard  EN 716,
SR EN 716-1+A1:2013, Mobilier. Paturi 

�xe şi paturi pliante de uz casnic, pentru 
copii. Partea 1: Cerinţe de securitate

 SR EN 716-2+A1:2013, Mobilier. 
Paturi �xe şi paturi pliante de uz casnic, 
pentru copii. Partea 2: Metode de 
încercare

Standardele EN 716-1,2 �gurează în 
programul cu �nanţare de la ME şi au data 
de aprobare 30.07.2013 

 
Cherestele
Secretariatul CEN/TC 175 comunică 

faptul că în ultima ședință plenară a 
fost luată decizia 988 privind revizuirea 
normelor europene, seria 844. 

Lucrările la acest proiect vor � conduse 
de Franța (M. Pangault). 

Revizuirea STAS 7149
Acest standard reprezintă revizuirea 

standardului român STAS 7149-86, 
Lemn pentru plăci din aşchii de lemn şi 
plăci din �bre de lemn. Standardul a fost 
elaborat iniţial în anul 1964 şi revizuit 
în anii 1966, 1970, 1977, 1980 şi 1986. 
Inlocuieşte STAS 7149-86. Prin revizuirea 
acestui standard se urmăreşte punerea 
de acord cu principiile de�nite în SR EN 
1309-2:2006 şi completarea metodei de 
cântărire cu determinarea conţinutului de 
substanţă uscată a materialului lemnos 
utilizat pentru obţinerea plăcilor de aşchii 
de lemn şi plăcilor de �bre de lemn. 
Faţă de standardul pe care îl înlocuieşte, 
s-au efectuat următoarele modificări:  • 
numerotarea articolelor; • s-a introdus 
articolul 2, “Referinţe normative”, care 
actualizează standardele de referinţă;  • 
s-a introdus articolul “Termeni şi de�niţii”;  
• s-a modificat paragraful 5.2 referitor 
la măsurare şi s-a detaliat metoda de 
determinare a masei uscate a unei 
livrări;  • forma de redactare a actualei 
ediţii este conform SR 10000-4:2012. 
Acest standard aparţine patrimoniului 
comitetului tehnic ASRO/CT 118, Lemn 
şi produse �nite şi semi�nite de lemn, 
maşini şi utilaje pentru prelucrarea 
lemnului.

SR EN 1316-1(aprilie 2013)         
Lemn rotund de foioase
Clasi�care calitativă
Partea 1 : Stejar şi fag
Acest standard reprezintă versiunea 

română a standardului european EN 
1316-1:2012. Standardul a fost tradus 
de ASRO, are acelaşi statut ca şi versiunile 
o�ciale şi a fost publicat cu permisiunea 

STANDARDIZARE
CEN.  Acest standard reprezintă versiunea 
română a textului în limba franceză a 
standardului european EN 1316-1:2012. 
Acest standard înlocuieşte SR EN 1316-
1:2001, faţă de care s-au efectuat 
modificări de ordin tehnic şi redacţional: • 
s-a revizuit complet articolul 4, “clasi�care 
calitativă”, şi s-au de�nit clasele A şi 
D; • s-a revizuit tabelul 1, “Reguli de 
clasi�care pentru stejar”, şi s-au adăugat 
caracteristici noi; • s-a revizuit tabelul 
2, “Reguli de clasi�care pentru fag”, şi 
s-au adăugat caracteristici noi. Acest 
standard face parte din seria de standarde 
referitoare la clasi�carea lemnului rotund 
de foioase, cu titlul general: Lemn rotund 
de foioase. Clasi�care calitativă, care 
cuprinde următoarele părţi:

Partea 1: Stejar şi fag
Partea 2: Plop
Acest standard aparţine patrimoniului 

comitetului tehnic ASRO/CT 118, Lemn 
şi produse �nite şi semi�nite de lemn, 
maşini şi utilaje pentru prelucrarea 
lemnului.

Corespondenţa dintre standardele 
europene la care se face referire şi 
standardele române este cea din tabelul 
de mai jos.

Pentru aplicarea acestui standard se 
utilizează standardele europene la care 
se face referire (respectiv standardele 
române identice cu acestea). Simbolul 
gradelor de echivalenţă (IDT - identic), 
conform SR 10000-8. Cuvintele “standard 
european” din cuprinsul acestui standard 
trebuie citite “standard român”.
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Conducerea  Fenderaţiei Sindicatelor 
Libere din Industria Lemnului (FSLIL) a 
organizat, pe data de 26.06.2013, la sediul 
Centrului de Dialog Social din Bucureşti,  
conferinţa de presă la care s-a prezentat 
stadiul derularii activităţilor din proiectul 
“Dezvoltarea şi consolidarea iniţiativelor 
comune ale partenerilor sociali din industria 
lemnului”, proiect co�nanţat din FSE POSDRU 
/93/3.3/S/50253, cu deosebire:

• combaterea muncii la negru în societăţile 
comerciale din industria lemnului;

• raportul final cu privire la realizarea 
indicatorilor proiectului

La coferinţa de presă au participat 
reprezentanţi ai Inspecţiei Muncii, sindicatelor, 
patronatelor şi ai presei.

Ca şi în anii precedenţi, Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, 
în calitate de Reprezentanţă o�cială a landului Bavaria în România, organizează 
întâlnirile �rmelor bavareze. Scopul ˝acestor întâlniri este de a oferi �rmelor 
şi oamenilor de afaceri posibilitatea unei mai bune cunoaşteri reciproce şi a 
schimbului de experienţă. Întâlnirile vor avea loc anul acesta  la Arad, în 11 
septembrie şi la Bucureşti, în 17 octombrie.

Din ActivitAtEA  
SINDICALĂ

cOnFERinţĂ
DE PRESĂ: 
COMBATEREA 
MUNCII
LA NEGRU

CONDUCEREA 
FENDERAŢIEI
SinDicAtElOR libERE 
DIN INDUSTRIA
lEmnului (FSlil)

întâlniRilE
FIRMELOR BAVAREZE

Asociația Green Revolution anunță deschiderea înscrierilor pentru Green 
Business Index (GBI), barometrul responsabilității companiilor din România față 
de mediu. În perioada 15 mai - 31 august 2013, în funcție de sectorul de activitate 
căruia îi aparțin (servicii / comerț și industrie / producție), companiile sunt 
invitate să se înscrie gratuit pe website-ul o�cial al proiectului, www.gbindex.ro, 
și să completeze setul de șapte chestionare, care vizează: dezvoltarea sustenabilă, 
impactul asupra mediului, transportul sustenabil, utilizarea resurselor, starea 
clădirilor, achizițiile verzi, managementul deșeurilor.

GBI, ajuns la a patra ediție, este singurul instrument gratuit de evaluare a 
performanței de mediu conform ISO 14031, un mecanism de monitorizare a 
inițiativelor verzi din sectorul de afaceri românesc și un mijloc de asistență și 
formare pentru îmbunătățirea performanței de mediu.

Companiile care se vor înscrie anul acesta vor bene�cia de analize de piață pe 
sectoare de activitate și de training specializat. 

Rezultatele vor � anunțate în luna noiembrie, în cadrul Galei Green Business 
Index 2013.

În ediția 2013, toate companiile înscrise în GBI vor bene�cia de un raport 
gratuit de evaluare a responsabilității față de mediu. 

Econet România susține această initiațivă.

SE lAnSEAZĂ
GREEN BUSINESS INDEX
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Lista preţurilor medii ale lemnului 
cumpărat la padure stabilite 
de către Federaţia Naţională a 
Experţilor Forestieri A.S.B.L., Avenue 
Gouverneur Bovesse 112/6, 5100 
Jambes

REMARCI PREALABILE
Săgeţile alăturate �ecărui interval 

de preţ indică evoluţia conform listei 
stabilite din perioada precedentă

Aceste preţuri sunt propuse:
Pentru condiţii de exploatare 

uşoare (teren plat sau în pantă 
uşoară, uşor de accesat, fără 
constrângeri speciale pentru tăieri 
ş.a.)

Pentru condiţii normale de piaţă 
(amânare de plată, cheltuieli de 
vânzare, termenul şi perioada de 
exploatare)

Pentru loturi cu un volum su�cient

RĂŞINOASE
• preţurile sunt date pe baza unui 

volum comercial cu coajă
• lemnul trebuie să fie de 

bună calitate, puţin rami�cat, 
necontaminat,fără elemente 
putrezite

• Loturile importante (> 1000 mc) 
se vând proporţional mai scump 
decât loturile cu volum mai scăzut.

PREŢUL LEMNULUI ÎN BELGIA, 
în PRimĂvARA –vARA lui 2013

FOIOASE
• preţurile sunt date pentru 

buştenii de gater
• intervalurile de preţ sunt, 

pentru un lot determinat, în funcţie 
de procentajul de lemn cu calităţi 
speciale .

LEMN DE FOC
Cele mai multe tranzacţii constau 

în vânzarea loturilor mici către 
particulari

Important: există diferenţe majore 
în funcţie de regiuni şi situaţie 
(vecinătatea unei aglomerări mari, 
facilitatea de acces, relief, vegetaţie 
adventivă, dispersia lemnului,etc) şi 
natura tăierilor . 

LEMN DE CELULOZĂ
În cazul lemnului de celuloză, 

preţurile sunt exprimate în euro/
tonă, în loc de euro/ster pentru a 
corespunde practicilor obişnuite 
în materie de vânzare a acestui 
tip de produs şi pentru a limita 
marginile de eroare în timpul 
conversiei între unităţile de măsură 
(m3→steri→tonă)

Sursa: Silva Belgica, nr 3 / 2013
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