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EDITORIAL

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR

Pentru a-şi exercita funcţiile sale principale de natură socială, economică şi de 
protecţie a mediului înconjurător, pădurea are nevoie de o administrare şi 
îngrijire corespunzătoare, astfel încât, pe lângă valenţele sale de plămân menit 

să asigure alimentarea cu aer proaspăt, masa lemnoasă acumulată în ciclul său 
biologic de viaţă să devină - la încheierea acestuia - materie primă pentru bunuri de 
larg consum şi de folosinţă îndelungată pentru om.

Muncitorii forestieri sunt, în percepţia cineastului, “executanţii actului chirurgical 
de care pădurea are absolută nevoie”, iar activitatea de exploatare forestieră este 
considerată “act de cultură”, aplicat pădurii pentru creşterea şi înfrumuţesarea sa.

Titlul documentarului, “Pădurea noastră - Viaţa noastră”, caracterizează relaţia 
strânsă între pădure şi cei care o slujesc, în calitatea lor de administratori sau 
executanţi ai operaţiunilor silviculturale de îngrijire şi exploatare forestieră, în 
conformitate cu regulile şi legile care guvernează pădurea.

Cu ocazia vizionării acestui film, prilejuită de manifestările dedicate Zilelor 
Forestierului, am adoptat titlul acestuia ca slogan al celor care îşi dedică activitatea, 
atât intereselor economice, cât şi interesului pădurii.

Traversăm o perioadă de profunde frământări în domeniul forestier. Se vorbeşte 
mult - şi pe bună dreptate - de ilegalităţile şi abuzurile care se comit. Există, însă, 
foarte multe firme şi mulţi oameni care muncesc corect, care muncesc din greu.

Societăţile comerciale care au ca obiect de activitate lemnul, produc anual 7 
miliarde de euro cu cei 150.000 de angajaţi. Corupţia din sistem, însă, afectează grav 
atât activitatea, cât şi imaginea publică a acestuia. Îmbunătăţirea legislaţiei este un 
important obiectiv al forestierilor, pentru că actele de corupţie se petrec şi din cauza 
unor reglementări insuficiente sau cu deficienţe.

A fost adoptat Codul Silvic. Acum e momentul adoptării legislaţiei subsecvente. 
Dacă actele normative nu vor fi făcute în conformitate cu Codul Silvic şi cu regulile 
liberei concurenţe, dacă pierdem momentul, peste câţiva ani problemele vor fi mai 
mari, mai grave, iar corupţia va jubila. Este timpul, este cazul şi este nevoie ca toţi cei 
care activăm în acest domeniu forestier să ne aşezăm la masa discuţiilor, să vorbim 
mai mult, să ne frământăm mai mult şi, împreună, să găsim reperele activităţii de 
care noi avem nevoie, fie că sunt Hotărâri de Guvern, fie că sunt Ordine de Ministru 
sau alte astfel de acte normative, pentru a găsi linia de echilibru, pentru a găsi 
drumul drept, dar - în acelaşi timp - de toată lumea acceptat.

Domeniul forestier are nevoie, la acest moment de răscruce, de contribuţia 
noastră, a tuturor celor care suntem direct implicaţi, ca şi a celor care, prin activităţile 
lor, ca instituţii ale Statului Român, au atribuţii de a veghea ca lucrurile să se 
întâmple bine.

Nicolae Țucunel,
Preşedinte ASFOR

Pădurea noastră - 
Viaţa noastră
Cunoscutul cineast Alexandru Satmari s-a aplecat, cu 
predilecţie, în reportajele sale, asupra pădurii şi faunei 
româneşti. La începutul anilor ’90, filmul său “Pădurea 
noastră - Viaţa noastră” a reprezentat România la 
Salonul Internaţional de la Paris. Documentarul 
înfăţişează bogăţia fondului forestier românesc, de la 
Delta Dunării, până la crestele Carpaţilor, evidenţiind 
activitatea silvicultorilor, cei care asigură îngrijirea şi 
creşterea pădurii, şi a forestierilor, care intervin atunci 
când pădurea trebuie valorificată economic.

Zilele
Forestierului



Fiindcă suntem ca o armată, în nuanţe de verde, am decis să ieşim de 
după cortină, în lumina rampei, să prezentăm, o dată pe an, cum se 
sărbătoresc “Zilele Forestierului” în lumea şi profesia noastră. Începând 
cu anul 2012, Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR a instituit, prin 
Hotărârea Adunării Generale, în semn de preţuire şi susţinere a lucrătorilor 
din acest domeniu, celebrarea “Zilelor Forestierului”, eveniment care, an 
de an, în luna septembrie, la o dată stabilită consensual, este consacrată 
acestui segment economico-social.
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Anul acesta, stabilite fiind zilele de 17 şi 18 
septembrie 2015, în locaţiile Zizin şi Poiana 
Braşov, un ambient de început de toamnă, 

alături de o natură minunată, face ca evenimentul 
să trăiască momente fantastice, într-o atmosferă cu 
adevărat forestieră şi, în acelaşi timp, festivă.

Atât din punct de vedere social, cât şi economic, 
sărbătoarea noastră se justifică şi îşi susţine 
oportunitatea prin existenţa pe plan naţional a peste 
45.000 de lucrători, în a căror sarcini profesionale 
intră exploatarea anuală a circa 18 milioane de metri 
cubi de lemn şi procesarea acestuia în semifabricate, 
sau chiar produse finite, altele decât mobila.

Tradiţia se păstrează de zeci de ani, chiar de la 
constituirea primelor “aglomerări” puternice de 
lucrători forestieri, timpuri şi locuri în care, în special 
sindicatele, reuşeau, organizatoric, să pregătească 
un cadru adecvat desfăşurării unor bogate ediţii 
sărbătoreşti dedicate zilei forestierului. E confirmat 
şi apreciat faptul că forestierii, prin nivelul stimulativ 
al acestor momente, intrau în competiţie cu zilele 
recoltei, în agricultură, sau ale minerilor.

După anul 1989, s-a păstrat tradiţia şi odată cu 
sărbatorirea zilei forestierului şi a lucrătorului din 
industruia lemnului, s-a organizat şi Campionatul 
Naţional al Fasonatorilor Mecanici Forestieri, unde 
cei mai buni concurenti, 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 
devenit emblematic.

Originalitatea susţinerii de acum încolo de către 
ASFOR a păstrării tradiţiei, a renaşterii acestei 
sărbători ca purtătoare a unei meserii moştenite 
din tată în fiu, foarte dragă multora, rezidă şi în 
popularitatea la nivel naţional. 

Sărbătoarea forestierilor nu trebuie umbrită 
de perspectiva exigenţelor de natură legislativă, 
economică sau ecologică (apariţia noului Cod Silvic 
şi a legislaţiei subsecvente) care, cu siguranţă, vor 
aduce schimbări şi vor produce efecte în deceniile 
următoare.

Ediţiile anterioare, din 2012 (Cheile Grădiştei), 
2013 (Lunca Ilvei - Bistriţa) şi 2014 (Poiana Braşov), 
onorate de o selectă participare, au evoluat în 
complexitate an de an, aducând de fiecare dată 
invitați de calitate, care au îmbunătățit experiențele 
organizatorului, a participanților şi chiar a 
publicului spectator. Odată ce intri în desfăşurarea 
evenimentului, te trezeşti într-un mediu care cu 
siguranță este un fel de academie, fiind o experiență 
care îmbogățeşte pe toata lumea.

Cum autodepăşirea reprezintă una dintre 
valorile ASFOR, astfel şi acest eveniment tinde să 
se autodepăşească, devenind un proiect naţional, 
dezvoltat cu suportul membrilor, şi nu in ultimul 
rând al partenerilor şi colaboratorilor.

În acest sens, s-a hotărât ca în debutul sărbătorii 
din acest an să fie organizat primul târg forestier 
profesional din România (16-18 septembrie, Zizin), 
alcătuind în cadrul acestei locaţii un program comun, 
chiar reciproc complementar cu acesta. Profesionişti 
ai domeniului forestier de la noi şi din ţările 
învecinate s-au reunit, aşadar, la Forest România, 
târg dedicat în special tehnologiilor de exploatare a 
lemnului.

Rezumat
Motivat de sărbătorirea 

Zilelor Forestierului, 
ediţia 2015, autorul face 

o “incursiune” descriptivă 
a acestei sărbători şi a 

obiceiului de cinstire, 
printr-un eveniment 

anume, a lucrătorilor 
din minunata breaslă a 

forestierilor.

Forester’s 
Days, 2015 

Edition
Synopsis

Due to the Forester’s 
Days annual event, 2015 
edition, the author dives 

into this traditional 
celebration of honoring 
the wonderful guild of 

foresters with a special 
day dedicated entirely to 

them.

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

ACTUALITATE / IN THE NEWS
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organizate în preziua deschiderii

târgului Forest România
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Secvenţă de la seminarul
“Provocări şi nevoi ale pieţei lemnului
din România”

Concursul Fasonatorilor
Mecanici. Detaliu de la
proba de tăiere combinată

Conferinţa de presă comună
ELMIA - ASFOR



Expoziţia, într-o zonă de păşune, precum şi circuitul 
de 2 km prin pădure, au oferit posibilitatea prezentării, 
cu demonstraţii practice, a celor mai noi maşini, dotări şi 
tehnologii pentru exploatări forestiere. S-au văzut la lucru 
tractoare articulate forestiere, harvestere, forwardere, 
funiculare şi nu numai. De asemenea, în fiecare zi s-au 
desfăşurat seminarii şi alte întâlniri dedicate profesioniştilor 
din domeniul forestier. Programul s-a întregit cu activităţi 
dintre cele mai diverse, de la competiţii specifice cum ar fi 
concursul fasonatorilor mecanici la întâlniri de business.

De menţionat că organizatorii evenimentului sunt lideri 
mondiali în domeniul târgurilor forestiere şi agricole: Elmia, 
din Suedia, şi DLG, din Germania, împreună cu Demo Fairs 
SRL, în cooperare cu Asociaţia Forestierilor din România 
şi cu Asociaţia Administratorilor de Păduri şi Ocolul Silvic 
Ciucaş.

Astfel, in incinta târgului, ASFOR, în afara standului 
propriu, a organizat un parteneriat consistent în ceea ce 
priveşte subiectul general - dezvoltarea sectorului forestier. 
Au fost trecute în revistă, în cadrul seminariilor, dar mai 
ales al conferinţei de presă din 17 septembrie, probleme 
de legislatie, mediu, situația pădurilor, dar s-a relatat 
şi despre proiectele individuale şi specifice ale fiecarui 
segment component al sistemului forestier national 
inclusiv ale ASFOR.

Dealtfel, în cadrul seminariilor din 16 şi 17 septembrie, 
au fost susţinute, printre altele, comunicări ştiinţifice şi de 
către specialişti ASFOR, cea referitoare la piaţa lemnului, 
prezentată de domnul Nicolae Ţucunel, având un deosebit 
impact asupra auditoriului.

Concursul fasonatorilor mecanici din ziua de 17 
septembrie, organizat în exclusivitate de ASFOR, a întrunit 
un număr record de concurenţi (18) provenind din formaţii 
de muncă atât din cadrul societăţilor noastre, cât şi 
aparţinând regiei Romsilva.

În ziua a doua a evenimentului, la Grand Hotel Teleferic, 
în  Poiana Braşov, programul a fost consacrat, în prima 
parte, marcării printr-o şedinţă festivă a însemnătăţii 
evenimentului, apoi acordării titlului de “Membru Onorific 
ASFOR” unui număr de trei personalităţi marcante ale 
domeniului forestier şi silvic (prof. univ. Nicolae Boş, prof. 
univ. Dumitru Romulus Târziu şi dr. ing. Ion Seceleanu, 
membru al academiei agro-silvice).

Aşa cum se cunoaşte, marcarea la nivel naţional a ediţiei 
din acest an a Zilelor Forestierului are loc sub semnul 
confruntărilor, dezbaterilor şi tensiunilor generate la 
nivel naţional de adoptarea noului Cod Silvic, în cadrul 
cărora, nu o dată, ASFOR a ajuns actor în multe dispute şi 
controverse. Din această perspectivă, la acest moment de 
sărbătoare, de bilanţ, dar şi de reflecţie, se ridică cel puţin 
câteva întrebări, la care răspunsul nostru trebuie să fie 
prompt, argumentat şi fără echivoc.

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

Petru Boghean,
Consilier ASFOR

ACTUALITATE / IN THE NEWS
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Rezumat
Anual, cu prilejul 

Zilelor Forestierului, 
ASFOR conferă titlul 
de Membru Onorific 
unor personalităţi cu 

contribuţie remarcabilă 
de specialitate şi 

participare activă la 
promovarea imaginii şi 
politicii de dezvoltare a 

domeniului.

ASFOR 
Honorary 

Members in 
2015

Synopsis
Each year, during the 

Forester’s Day, certain 
remarkable personalities 

of the sector are 
admitted as honorary 
members. Their active 

participation contributes 
to the promotion of 

forestry image and the 
development policy of 

this important industrial 
field.

Editorial Staff

Membri
Onorifici
ASFOR
în anul 2015
Titlul de Membru Onorific ASFOR, acordat cu prilejul “Zilelor Forestierului”, ediţia 
2015, a avut drept criteriu de atribuire îndeplinirea cumulativă a următoarelor 
cerinţe: • persoana deţine în momentul selectării o îndelungată activitate 
profesională de specialitate; • a avut continuitate în activitate şi în participarea 
activă pentru promovarea imaginii şi politicii de dezvoltare a domeniului; • a 
obţinut rezultate remarcabile în practicarea profesiei, în administraţia asociaţiei sau 
în serviciul public; • a manifestat dorinţă şi capacitate de a sluji asociaţia şi de a 
oferi expertiză de specialitate. 
Adunarea Generală extraordinară convocată cu ocazia “Zilelor Forestierului”, ediţia 
2015, a constituit cadrul de referinţă pentru momentul festiv în care membrii 
ASFOR participanţi au recunoscut, în sensul oficializării, că membrii onorifici aleşi 
reprezintă nucleul de bază, care a contribuit la formarea de specialişti şi care, 
prin efortul personal şi încrederea acordată, au susţinut activitatea de promovare 
a industriei de exploatare şi prelucrare a lemnului în ţară şi în afara graniţelor 
României. Întâlnirea membrilor asociaţiei în cadrul adunării extraordinare din luna 
septembrie 2015 a constituit un moment festiv care a prilejuit acordarea titlului de 
Membru Onorific ASFOR domnilor prof. univ. dr. ing. Nicolae Boş, prof. univ. dr. ing. 
Dumitru Romulus Târziu şi dr. ing. Ion Seceleanu.
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Născut în ianuarie 1928, în Bran. După absolvirea 
Colegiului “Andrei Șaguna” din Braşov, se înscrie 
la Facultatea de Silvicultură a Politehnicii din 

Bucureşti, iar în 1950 absolvă nou înfiinţatul Institut Silvic 
din Oraşul Stalin, făcând parte din prima promoţie de 
ingineri silvici braşoveni.

După absolvire, timp de un an de zile participă la o 
campanie obligatorie de amenajarea pădurilor.

Din anul 1951, îşi începe cariera universitară, întâi ca 
asistent la Institutul Silvic din Braşov, parcurgând toate 
treptele didactice, ajungând Profesor Universitar, Profesor 
Consultant, iar în prezent, cadru didactic asociat.

În anul 1968, este ales membru de onoare al Societăţii 
Naţionale de Fotogrametrie.

În anul 1973, îşi susţine teza de doctorat cu tema 
“Utilizarea fotogramelor aeriene în amenajarea pădurii”, 
sub îndrumarea Prof. N. Rucăreanu.

Din anul 2010, este membru corespondent al ASAS.
Întreaga activitate tehnică, la fel ca şi cea practică, s-a 

desfăşurat în cadrul a două domenii distincte:
măsurători terestre (topografie, geodezie, 

fotogrametrie, teledetecţie) şi cadastru şi carte funciară. 
Sub raport didactic şi de cercetare, a fost încadrat la 

patru unităţi de învăţământ superior:
1. Universitatea Transilvania din Braşov, unde a fost 

şi Secretarul Știinţific al Facultăţii de Silvicultură şi 
Exploatări Forestiere şi, timp de opt ani, şeful Catedrei de 
Amenajament

2. Universitatea din Suceava, unde a predat disciplina 
Topografie.

3. Universitatea din Constantine (Algeria), unde, între 
anii 1974-1979, sub egida UNESCO, a predat la Facultatea 
de Construcţii, disciplinele Topografie, Geometrie 
descriptivă şi Drumuri.

4. Universitatea Spiru Haret din Braşov, unde, timp de 
patru ani, a predat disciplinele Urbanism, Cadastru şi 
Carte Funciară.

A publicat 14 cărţi de specialitate, 52 articole în reviste 
de specialitate şi 65 de comunicări în sesiuni stiinţifice. 
De reţinut, în mod deosebit, ca unicate pe plan naţional, 
“Topografie modernă” şi “Cadstru şi carte funciară”

A condus 8 doctoranzi.
Timp de 42 de ani (1958-2000), a fost expert tehnic 

judiciar la Tribunalul Braşov.
Domnul Profesor Boş, pe lângă calităţile didactice 

deosebite, a fost şi un sportiv de performanţă, practicând 
voleiul, în perioada de glorie a voleiului românesc, jucând 
alături de legendele voleiului Ponova, Plocon, Medianu, 
Miculescu, Corbeanu ş.a., iar apoi a fost şi antrenorul 
echipei de Divizia A “Politehnica Braşov”, când Braşovul 
avea două echipe în Divizia A.

În semn de profundă recunoştinţă pentru contribuţiile 
de excepţie aduse de domnia sa în formarea specialiştilor 
pentru sectorul forestier, timp de 65 de ani, Asociaţia 
Forestierilor din România conferă domnului profesor dr. 
ing. Nicolae Boş titlul de “Membru Onorific ASFOR”.

Prof. univ. dr. ing.

Nicolae Boş
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Născut în august 1939 în Novacii Gorjului. 
Absolvent al Facultăţii de Silvicultură din 

Braşov, în 1962, ca şef de promoţie şi reţinut în 
învăţământul silvic superior la disciplina de Silvicultură, 
unde a activat timp de 22 de ani.

În anul 1970, îşi susţine teza de doctorat sub 
conducerea Acad. Prof. Emerit dr. ing. G. Negulescu, cu 
tema “Cercetări privind aplicarea tăierilor succesive în 
făgetele din Munţii Parâng şi posibilităţi de ameliorare a 
acestora în viitor”.

Între anii 1974-1976, este profesor asociat la 
Facultatea de Știinţe Agricole, Departamentul Ape şi 
Păduri, a Universităţii Naţionale din Zair.

Din anul 1991, este profesor universitar al Facultăţii de 
Silvicultură din Braşov.

Între anii 1990-2004, este Șeful Catedrei de Silvicultură 
a Facultăţii de Silvicultură din Braşov.

Între anii 1997-1998, este profesor asociat al Facultăţii 
de Silvicultură din Nancy, Franţa, fiind primul profesor 
român ce predă la această prestigioasă facultate.

Între anii 1999-2001, Preşedinte al Societăţii Progresul 
Silvic.

Este membru titular al ASAS şi membru al Comisiei de 
Știinţe Silvice din cadrul Academiei Române.

Din anul 1991, este conducător de doctorat, timp în 
care 16 doctoranzi şi-au susţinut tezele de doctorat 
(neplagiate). În prezent, mai are sub îndrumare încă 6 
doctoranzi.

Este membru în Consiliile Știinţifice ale Parcurilor 
Naţionale Domoglet-Valea Cernei, Defileul Jiului şi Gorjul 
de Nord-Vest.

În anul 1992 a introdus pentru prima dată în 
învăţământul silvic superior, un curs de ecologie 
generală forestieră.

A publicat peste 150 de lucrări ştiinţifice. A publicat 
peste 130 de articole în reviste de specialitate.

Este membru al Societăţii Naţionale de Știinţă a Solului 
şi IUFRO.

În semn de profundă recunoştinţă pentru contribuţiile 
de excepţie aduse de domnia sa în formarea 
specialiştilor pentru sectorul forestier, timp de 50 de ani, 
Asociaţia Forestierilor din România conferă domnului 
profesor dr. ing. Dumitru Romulus Târziu titlul de 
“Membru Onorific ASFOR”.

Prof. univ. dr. ing.

Dumitru 
Romulus 
Târziu
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Născut în 1944, în Pietroşiţa, Dâmboviţa, absolvent al 
Facultăţii de Silvicultură din Braşov, promoţia 1968, 
dl. dr. ing. Seceleanu este o personalitate marcantă 

a silviculturii româneşti, care a militat necontenit pentru o 
silvicultură modernă, construită pe baze ştiinţifice, capabilă să 
asigure durabilitatea ecosistemelor forestiere. Prin îndelungata 
şi ampla sa activitate ştiinţifică a adus contribuţii remarcabile la 
dezvoltarea ştiinţei silvice şi a silviculturii româneşti.

Cercetările întreprinse de domnia sa au abordat, în premieră 
pentru cercetarea silvică românească, obiective esenţiale 
referitoare la fundamentarea prin intermediul cercetărilor 
operaţionale a deciziilor de conducere structurală în 
amenajarea pădurilor, la modernizarea prin informatizare a 
tehnologiilor de elaborare a amenajamentelor şi a evaluării 
volumului de lemn destinat comercializării, la utilizarea 
teledetecţiei, a fotogrametriei digitale şi a sistemelor 
informatice geografice în silvicultură, precum şi la crearea 
unor sisteme informatice de caracterizare a fondului forestier 
naţional.

Rezultatele obţinute, concretizate în numeroase lucrări 
publicate în cărţi, volume şi reviste de specialitate din ţară 
şi din străinătate, constituie contribuţii originale şi au largă 
aplicabilitate, cu precădere în activitatea de amenajare a 
pădurilor, asigurând astfel suportul ştiinţific şi tehnic necesar 
fundamentării procesului decizional din silvicultură. Ca o 
recunoaştere a pregătirii profesionale şi a rezultatelor obţinute 
în cercetare, în anul 1991 a fost ales membru al Academiei de 
Știinţe Agricole şi Silvice.

Activitatea desfăşurată în cercetare, în dezvoltarea 
tehnologică şi în administraţie a fost apreciată în mod deosebit, 
obţinând prin concurs, cele mai înalte grade profesionale, iar 
ca o confirmare a probităţii morale şi a calităţilor manageriale a 
deţinut în decursul timpului importante funcţii administrative, 
din care amintim pe cele de director şi director tehnic al 
Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice, de director general 
în Ministerul Mediului şi de Secretar de Stat în Ministerul 
Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului (funcţii deţinute fără a fi 
membru al vreunui partid politic).

În plan academic, desfăşoară o prodigioasă activitate în 
calitate de membru al Comisiei de Știinţe Silvice a Academiei 
Române, de vicepreşedinte al ASAS şi de preşedinte al Secţiei 
de Silvicultură din această instituţie.

Principalele sale lucrări au fost distinse cu premiul “Marin 
Drăcea” al Academiei Române, cu premiul “Constantin Chiriţă” 
al Academiei de Știinţe Agricole şi Silvice şi cu premiul Ion 
Popescu-Zeletin al Academiei Oamenilor de Știinţă din 
România. 

În semn de apreciere a contribuţiilor remarcabile aduse 
de domnia sa la dezvoltarea silviculturii româneşti, Asociaţia 
Forestierilor din România conferă domnului dr. ing. Ioan 
Seceleanu titlul de “Membru Onorific ASFOR”.

Dr. ing.

Ioan Seceleanu
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Rezumat
Utilizatorii de lemn, în 
context european, sunt 
afectaţi direct de piaţa 

construcţiilor şi de preţul 
resursei primare de lemn.

Economic 
efficiency of 
the forestry 

sector
Synopsis

Wood users are directly 
affected by the European 

construction sector and 
the price of raw wood.

Adaptation by the 
editorial staff

Fabricile din sectorul forestier, îndeosebi 
cele producătoare de cherestea, nu mai au 
motive de bucurie după sosirea sezonului de 
primăvară, în pofida vremii favorabile din acest 
an. Rentabilitatea fabricilor nu este suficientă, 
fiind profund afectată de piaţa construcţiilor 
din Europa. Presiunea exercitată asupra scăderii 
preţurilor la cumpărarea lemnului devine tot 
mai accentuată.

Eficienţa 
economică
în sectorul 
forestier
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Producătorii
În ciuda faptului că cei care cumpără 

cherestea îşi anunţă public intenţia de 
a scădea preţurile, numeroşi proprietari 
forestieri europeni au reuşit să menţină 
până în prezent preţuri stabile la vânzare 
pentru sezonul de primăvară. Iată cum 
echilibrul dintre cerere şi ofertă rămâne 
în vigoare pentru mai bine de un an. 
Acest raport este, însă, fragil, căci cea 
mai mică oscilaţie a pieţei poate aduce 
modificări importante.

În fapt, în Germania, preţurile 
reduse pentru lemnul de molid par 
a se confirma. Utilizarea lemnului 
de fabricile de cherestea a devenit o 
prioritate absolută pentru actorii locali. 
Producătorii şi-au intensificat activitatea, 
având un lemn mai ieftin, ceea ce 
le-a permis stabilirea unor preţuri 
concurenţiale pentru cherestea în raport 
cu alte regiuni. Numai cantităţile de 
lemn despicat se acumulează la drum. 
Acest tip de lemn urmează a fi folosit în 
iarna următoare în industria de panouri 
şi cea a celulozei sau chiar în sectorul 
energiei. În nordul Germaniei, lemnul 
provenit din statele baltice găseşte pieţe 
mult mai bune decât cele de la nivel 
local. Preţul de vânzare se negociază în 
scădere, situându-se în jurul valorii de 5 
euro/mc.

În Franţa, piaţa este mult mai ezitantă. 
Peste 40% din loturile rezultate din 
vânzarea lemnului de răşinoase au fost 
retrase la data de 15 aprilie 2015. Totuşi, 
aceste loturi au primit numeroase oferte.
Oficiul Naţional Francez al Pădurilor, 
ONF, a considerat drept insuficiente 
valorile propuse. Evident, valorile de 
referinţă sunt mereu cele din trecut. 
Administraţia forestieră pare a se 
preocupa foarte puţin de perspectivele 
clientelei sale.

Exploatările forestiere
Anul 2015 este unul dificil pentru 

exploatările forestiere. Scăderea 
preţurilor la anumite produse la sfârşitul 
anului 2014 a continuat pentru numeroşi 
clienţi. Lemnul despicat, cel energetic şi 
lemnul de calitate reprezintă produsele 
cel mai mult vizate. Pentru a putea vinde 
volumele achiziţionate în aceste ultime 
luni, exploatările acceptă diminuarea 
preţurilor până la 10%. Aceste scăderi 
semnifică adeseori pierderi financiare 
pentru loturile deja cumpărate mult prea 
scump anterior. Antreprenorii de lucrări 
forestiere nu mai au suficient de lucru şi 
unele fabrici sunt nevoite să îşi reducă 
producţia pentru a face faţă scadenţelor 
de ordin financiar.

În cazul foioaselor, inflaţia preţurilor 

Produsul activităţii 
de exploatare
a lemnului

ACTUALITATE / IN THE NEWS
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la lemnul de stejar pe picior, toamna, 
nu a condus la încetinirea exporturilor, 
deşi observăm că fabricile locale de 
cherestea au beneficiat de cantităţi 
suficiente de lemn în această iarnă. 
În Franţa, reacţiile contra exporturilor 
de cherestea continuă. Unele asociaţii 
forestiere franceze cer interdiciţia totală 
a exportului de lemn brut, neprelucrat 
şi denunţă gestiunea actuală a ONF. 
Dezbaterile nu par a avea un impact 
serios asupra exporturilor. Din contră, 
nivelul exporturilor de cherestea nu 
încetează să crească, atingând o treime 
din volumul total al cherestelei de 
foioase exploatate în Franţa.

Fabricile de cherestea
Sezonul favorabil de primăvară, 

aşteptat atât de mult de către 
producătorii de cherestea, nu a adus 
vânzările scontate. Fabricile belgiene 
continuă să fie afectate de recesiunea 
sectorului de construcţii din Franţa. 
Numărul locuinţelor autorizate s-a 
diminuat cu 4% din luna aprilie în raport 
cu anul precedent. Există chiar şi o 
scădere de 13,5% a locuinţelor aflate în 
stadiul de şantier. O astfel de constatare 
negativă într-o ţară importantă precum 
este Franţa provoacă valuri în întreaga 
Europă. În plus, creşterea preţurilor 
pentru lemnul provenit din Scandinavia 
la începutul primăverii a fost repede 
corectată de o scădere complet 
echivalentă. Fabricile de cherestea din 
ţările scandinave au reuşit adeseori 
să corecteze prin scădere preţul de 
cumpărare al cherestelei. În Suedia, 
preţul mediu al buştenilor de cherestea 
din lemn de molid este în prezent de 54 
euro/mc pe picior faţă de 70 euro/mc în 
Belgia.

Panourile din lemn
În corelaţie cu sectorul cherestelei, 

fabricile de panouri din particule OSB 
sunt obligate să opereze pe o piaţă 
a construcţiilor extrem de dificilă. În 
general, aceste uzine nu au determinat 
până acum scăderea producţiei.

În peisajul belgian, notăm preluarea 
Grupului IVC de către americanii de 
la Mohawk, specialişti mondiali în 
nivelarea solurilor. Filiala Spanolux 
(IVC), producător de MDF la Vielsalm, 
se reuneşte cu societatea Unilin, filială a 
Mohawk, din 2015. Fabrica din Vielsalm 
produce 300.000 mc pe an de panouri 
MDF.

Stocurile de lemn din fabricile de 
panouri erau destul de ridicate la finalul 
acestei ierni. Volumul plachetelor 
forestiere a rămas disponibil pentru o 

mare parte a iernii, utilizările alternative 
de producere a energiei fiind foarte 
puţin cerute. În consecinţă, anumite 
fabrici de cherestea determină dificultăţi 
în procesul de scurgere a plachetelor sau 
a aşchiilor.

Fabricile de celuloză
Producătorii de celuloză întâmpină 

un context european extrem de dificil. 
În pofida unei reduceri a capacităţii de 
producţie de peste 3 milioane de tone 
în Statele Unite şi în Europa în ultimii 
doi ani, o serie de fabrici continuă să 
înregistreze pierderi importante. În 

Germania, fabrica de la Walsum (în 
bazinul Ruhr), proprietate a grupului 
norvegian Norske Skog, a solicitat 
încheierea unui acord de reducere 
sau amânare a plăţilor. Firma-mamă 
a hotărât să nu mai finanţeze cu bani 
lichizi fabrica de celuloză, cerinţele 
acesteia fiind de peste un milion de euro 
pe lună. Din acest motiv, fabrica a fost 
nevoită să ia măsuri importante în 2013, 
precum oprirea unor echipamente de 
lucru. Fabrica se va reprofila exclusiv pe 
prelucrarea lemnului marunt, achiziţionat 
în Sauerland şi în regiunea munţilor Eifel 
din Germania.

Lemnul energetic
Sectorul lemnului destinat încălzirii 

continuă să atragă numeroşi speculanţi 
şi consilieri financiari. Filialele 
principalelor instituţii financiare se 

lansează una câte una în sectorul 
“obligaţiunilor verzi”. Ultima care s-a 
alăturat acestui proces este societatea 
Mirova, filială a băncii franceze Natixis, 
care propune un fond special consacrat 
acestui sector. Piaţa obligaţiunilor verzi 
a cumulat peste 40 de miliarde de dolari 
în emisiuni bancare în 2014, faţă de 5 
miliarde de dolari în 2011.

Cu toate acestea, astăzi, exploatările 
de la centralele pe bază de biomasă nu 
au motive de bucurie. Exemplul societăţii 
4Energy Invest, cotată la Bursă, este 
relevant. După evitarea falimentului 
în ianuarie 2014 prin restructurarea 

masivă a datoriilor, societatea continuă 
să piardă bani în exploatarea sa rămasă 
operaţională (1,3 milioane euro în 
acest an). Cifra de afaceri s-a diminuat 
cu 5%, ca rezultat al tarifelor constant 
joase pentru electricitate şi al opririi 
vânzărilor de peleţi. Diminuarea cu 9% 
a tarifelor la cumpărarea biomasei nu 
a putut compensa creşterea cu 11% a 
cheltuielilor destinate personalului.

Vânzarea lemnului energetic este 
profund încetinită. Tarifele mici, în 
continuă scădere, ar trebui să motiveze 
cumpărătorii în procesul de refacere a 
stocurilor încă de la începutul verii.

Sursa:
Silva Belgica, nr. 4 /2015

Prelucrare redacţie
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Resturile
provenite din

exploatarea
lemnului

Resturi de exploatare 
dupa parcurgerea unei 
taieri definitive

Impactul asupra solului şi creşterii 
arborilor • Efectele asupra 

proprietăţilor chimice ale solului 
• Impactul asupra proprietăţilor 

fizice ale solului •  Impactul 
asupra florei • Consecinţele asupra 

creşterii arborilor
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Rezumat
Este de remarcat faptul 
că, din punct de vedere 
al echilibrului carbonului 
global, colectarea 
reziduurilor forestiere 
în scopuri energetice 
este o tendinţă benefică. 
Limitarea impactului 
negativ, care există 
cu siguranţă, se va 
fundamenta mai bine, 
însă, de-a lungul 
timpului.

Wood Residues 
Derived 
from Forest 
Exploitation
Synopsis
Regarding the balance 
of the global carbon 
emissions, the collection 
of wood residues 
for energy purposes 
represents a beneficient 
tendency. Limiting the 
negative impact on 
the environment will 
certainly be a significant 
factor over the course of 
time.

Adapted by
Marin Nicolae,
ASFOR Counsellor
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Impactul asupra solului
şi creşterii arborilor
Într-un context global de 

reintensificare a utilizării lemnului în 
scop energetic, numeroşi proprietari 
şi alţi administratori forestieri îşi pun 
întrebarea oportunităţii recoltării 
reziduurilor rezultate în urma procesului 
de exploatare a lemnului. Această 
recoltare permite în unele cazuri 
generarea unui profit complementar 
vânzării lemnului brut, însă poate avea 
totuşi anumite consecinţe nefaste asupra 
ecosistemului forestier şi productivităţii 
arboretelor în particular.

În acest articol este analizat impactul 
provocat de exploatarea reziduurilor 
forestiere (crengi, frunze, coaja) asupra 
mediului înconjurător. Gradul acestui 
impact variază în mod proporţional cu 
intensitatea recoltării şi a sensibilităţii 
solurilor. Este evident posibilă 
exploatarea rămăşiţelor, cu condiţia 
respectării câtorva reguli de bune 
practici clar stabilite.

ACTUALITATE / IN THE NEWS

Efectele asupra
proprietăţilor chimice
ale solului
Fertilitatea solurilor este legată 

de prezenţa elementelor minerale 
disponibile pentru creşterea vegetală, 
precum azotul, fosforul, potasiul, calciul 
şi magneziul. De asemenea, sunt incluse 
aici şi micronutrimentele (Na, Fe, Mn, 
Cu, Ni). Pentru a menţine nivelul de 
fertilitate, echilibrul bilanţului mineral al 
solurilor trebuie păstrat.

Dacă acest echilibru se rupe (dacă 
exporturile minerale nu mai sunt 
compensate), se va putea restabili 
în condiţii naturale în detrimentul 
arboretelor. Dezechilibrul va fi cu atât 
mai important şi rapid, cu cât stocul de 
elemente minerale ale solului va fi mai 
fiabil.

Ori, două treimi din elementele 
minerale ale unui arbore sunt 
concentrate în crengile subţiri, frunze 
(ace) şi scoarţă. Recoltarea acestor părţi 
provoacă inevitabil o exportare mai 
intensă a elementelor minerale în raport 
cu exploatarea trunchiurilor propriu-zise, 
constituite în mod primordial din carbon 
şi oxigen, prelevate din atmosferă.

În mod paradoxal, levigarea 
mineralelor poate fi limitată în unele 
cazuri prin colectarea rămăşitelor 
forestiere, însă interacţiunile complexe 
în funcţie de tipul de vegetaţie şi sol 
pot duce la un proces de levigare mai 
important.

Pe soluri sensibile, acidifierea se 
poate constata ca urmare a exportării 
cationilor alcalini (Ca2+, Mg2+, K+). 
Acidifierea se repercutează în mod 
egal asupra cursurilor de apă vecine şi 
perturbă astfel biodiversitatea.

Impactul asupra
proprietăţilor fizice
ale solului
Stratul de crengi şi reziduuri prezente 

după exploatare joacă un rol de izolant 
termic al solului, diminuând astfel 
variaţiile de temperatură. Prin reducerea 
vitezei vântului la sol, se permite 
limitarea uscării straturilor superioare. 
Colectarea ansamblului de reziduri 
forestiere modifică deci condiţiile 
microclimatice de la nivelul solului. O 
deteriorare a calităţii humusului este şi 
ea observată după diminuarea cantităţii 
şi calităţii materiei organice a solului. 
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Efectele asupra 
activităţii biologice
a solului
Efectele directe ale exploatării 

rămăşiţelor forestiere asupra calităţii şi 
cantităţii materiei organice, a pH-ului, 
umidităţii, temperaturii şi porozităţii 
solului afectează microorganismele 
responsabile cu procesul de mineralizare 
a materiei organice. Fluxul mineralizării 
poate fi prin urmare încetinit. De 
cealalaltă parte, numeroase grupuri 
de animale care trăiesc la nivelul 
solului, precum insectele din ordinul 
colembolelor, păianjenii, larvele 
dipterelor pot suferi şi ele pe termen 
lung într-o oarecare măsură.

Impactul asupra florei
Colectarea straturilor de rămăşiţe 

face loc pătrunderii speciilor invazive, 
care pot creşte concurenţa în raport cu 
regenerarea naturală. Acest ultim proces 
nu ar mai putea beneficia de adăpostul 
furnizat de întrepătrunderea crengilor 
la sol şi va fi expusă mai mult colţilor 
animalelor sălbatice. Cu toate acestea, 
metodele de regenerare naturală fac 
ca recoltarea rămăşiţelor să aibă în 
final doar o mică influenţă asupra 
fenomenului de blocare a regenerării.

Consecinţele asupra
creşterii arborilor
Chiar dacă ansamblul perturbărilor 

prezente de acum încolo nu va avea 
efecte globale asupra supravieţuirii 
speciilor de arbori, studiile arată clar 
că procesul de creştere a acestora 
este redus după recoltarea intensivă 
a solurilor foarte sau mediu-sensibile. 
Totuşi, amplitudinea acestei diminuări 
rămâne destul de scăzută (de la -3 la 
-7% din volum). Modificările cele mai 
importante nu se observă decât în 
primii ani ce urmează recoltării şi au 
tendinţa de a se atenua după încheierea 
primului deceniu. Efectul depresiv asupra 
creşterii arborilor devine maxim dacă 
arboretele este tânăr şi are necesităţi de 
mineralizare ridicate.

Se cuvine să fie relativizate impactul 
asupra recoltării rămăşiţelor forestiere în 
viitorul apropiat. Acest fapt corespunde 
unei activităţi de recoltare intensive ce 
include frunzele şi vreascurile, de pe 
solurile în general sărace. Metode simple 
de limitare a impacturilor nefaste există şi 
vor fi elaborate cu siguranţă de-a lungul 
timpului.

Mai este de remarcat faptul că din 
punct de vedere al echilibrului carbonului 
global, colectarea reziduurilor forestiere 
în scopuri energetice este o tendinţă 
benefică. În fapt, dacă aceste resturi sunt 
valorificate în material lemnos destinat 
energiei, se va putea evita degajarea 
bioxidului de carbon provenit din 
combustibilii fosili. De asemenea, lăsarea 
acestora la sol, după tăierea arborilor, va 
conduce la un proces de descompunere 
care va degaja CO2, fără a economisi 
energie fosilă.

Sursa:
Silva Belgica, Nr. 4/2015, 

Institutul Valbiom
de valorificare a biomasei

Prelucrare: Marin Nicolae,
Consilier ASFOR
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Losan Romania face parte din grupul de firme 
spaniol Grupo Losan, grup care este lider de piaţă 
în producţia şi comercializarea furnirelor estetice 
precum şi a plăcilor din lemn furniruite sau 
melaminate. 

Obiectul de activitate al firmei Losan România îl 
constituie producţia de furnire estetice şi furnire 
îmbinate de diverse dimensiuni, în prezent, Losan 
Romania fiind una din cele mai mari fabrici de 
furnir din Europa.

Furnirele produse la Braşov sunt realizate din 
esenţe de lemn autohtone cum ar fi fag, stejar, 
frasin, cireş, paltin, tei.

Furnirele îmbinate sunt fabricate prin lipire pe 
cant şi sunt destinate producţiei de mobilă, uşi, 
panouri furniruite.  

Din dorinţa de a avea o transformare completă 
şi cât mai valoroasă a lemnului, oferta noastră 
cuprinde, ca şi produse secundare, şi cherestea, 
dar şi peleţi din lemn certificati EN Plus A1.

Furnirele fabricate de către Losan România SRL 
sunt livrate către importanţi producători români 

de mobilă şi uşi furniruite. O cotă importantă 
din producţie se livrează la export, pe diferite 
pieţe externe, dintre care putem aminti: America 
de Sud, Canada, USA, Orientul Mijlociu, Europa 
Centrală şi de Vest etc.

Din punct de vedere tehnologic, fabrica este 
dotată cu linii de fabricaţie de ultimă generaţie, 
care asigură o calitate deosebită a furnirelor. De 
asemenea, se asigură o valorificare superioară a 
lemnului autohton, prin transformarea acestuia în 
produse finite cu valoare adaugată mare.

Materia prima lemnoasă din care se produc 
furnirele este reprezentată de buşteni de cea 
mai bună calitate, respectiv calitate pentru furnir 
estetic. Buştenii provin din România, iar speciile 
cele mai utilizate sunt fag, stejar, frasin, cireş, 
paltin, tei şi alte specii autohtone.

Bu
sin

es
s F

oc
us

Losán Romania SRL

Str. Ioan Clopoţel Nr.14

500450 Braşov, România

Tel: +40 372 678 100 • Fax: +40 372 678 199

Email: info@losan.ro 

Web: www.losan.ro

Losán România SRL
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Stejar de calitate

Stejar industrial

Stejar american

Fag alb

Fag roşu şi industrial

Frasin de calitate

Frasin industrial

Plop selecţionat

Plop

Arţar

Măr
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Larice japonez

Pin sălbatic

Pin de Corsica

 

Molid (Ardeni)

Molid (Belgia centrală)
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Pin Douglas, 
zadă europeană

Lista preţurilor medii ale lemnului cumpărat 
pe picior, stabilite de către Federaţia Naţională a 
Experţilor Forestieri A.S.B.L., Avenue Gouverneur 
Bovesse 112/6, 5100 Jambes

Remarci prealabile
Săgeţile alăturate fiecărui 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 apreciabil.

Prețul lemnului 
primăvară-vară 2015

Rezumat
Pentru comparaţie şi 
referinţe utile pe piaţa 
lemnului, în materialul 
prezentat se precizează, 
pe specii şi condiţii 
de vânzare, o serie 
de preţuri practicate 
în primul semestru al 
anului 2015, la nivelul 
industriei forestiere 
belgiene.

Wood Price 
Spring-
Summer 2015
Synopsis
This article presents 
a list of prices for the 
first term of 2015 in the 
Belgian forest industry. 
The list may be used as 
a reference guide for the 
European wood market.
Adapted by the editorial 
staff

Răşinoase
● preţurile sunt date pe baza volumului 

comercial cu coajă.
● lemnul trebuie să fie de bună calitate, 

puţin ramificat, necontaminat,fără 
elemente putrezite.

● În cazul molidului, preţurile sunt 
prezentate pe categorii de tăieri.

Foioase
● intervalurile de preţ sunt, pentru un 

lot determinat, în funcţie de procentul 
lemnului de calitate. Pentru lemnul de 
excepţie (stejar, cireş sălbatic, alun), valorile 

nu pot fi determinate decât printr-o analiză 
a fiecărui element component.

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, dispersia lemnului, etc.) 
şi calitatea resursei (coroanele arborilor 
- arbuştii - puieţii - tăieri de crâng - 
proporţia de lemn dur).

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 (mc→steri→tonă)

Sursa:
Silva Belgica, nr.3, 2015

Prelucrare redacţie
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Lucrul mecanic util este, aşadar, lucrul 
mecanic al forței necesare pentru a învinge 
forța rezistentă, iar Lucrul mecanic consumat 

este lucrul mecanic al forței cu care se acționează.
Din experimentările şi observaţiile efectuate 

asupra mişcării lemnului pe sol, se desprinde 
concluzia parţială conform căreia acţiunea 
aleatorie a foarte multor factori, lucrând ca 
rezistenţe la deplasare, nu poate fi minimizată 
decât în proporţie relativ redusă. Cunoaşterea 
acesteia, însă, şi întreprinderea unor măsuri pot fi 
benefice şi pentru economia de energie şi pentru 
protecţia echipamentelor de lucru şi, nu în ultimul 
rând, a arborilor şi solului.

Procedeele de colectare a lemnului cu tractoare 
şi funiculare sunt determinate de tipul constructiv 
şi caracteristicile tehnice, posibilităţile acestora de 
a aduna şi forma sarcina sau de a coopera cu alte 
mijloace, de configuraţia şi înclinarea terenului, 
felul tăierii de produse principale sau secundare şi 
mărimea elementelor dendrometrice ale acestora, 

Lucrul
mecanic
util şi
consumat
la colectarea
lemnului      

Rezumat
Deplasarea lemnului 
în cadrul operaţiei de 

colectare constituie 
o etapă mare 

consumatoare de energie. 
Forma buşteanului (în 

special al capătului gros) 
înlesneşte în timpul 

mişcării fenomenul de 
dislocare şi antrenare a 
solului forestier, forţele 

de rezistenţă fiind 
mari, şi, alături de alte 

influenţe constructive sau 
funcţionale, se regăsesc 

negativ în consumul 
energetic final al 

mijlocului de colectare.

The 
mechanical 

effective 
work and 

mechanical 
work done 

when 
collecting 

wood
Synopsis

Wood transportation 
during collecting wood 

procedure represents 
a significant energy 
consumption stage. 

The shape of the log 
(especially the thick end) 
facilitates the process of 

the forest soil dislocation 
with the resistance forces 

being larger alongside 
other constructive and 
functional influences. 

These forces negatively 
influence the final energy 

consumption of the 
collecting means.

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

Din cunoştinţele de 
fizică, se ştie că mişcarea 
mecanică reprezintă 
schimbarea în timp 
a poziţiei unui corp 
faţă de alte corpuri, 
şi că randamentul 
este o mărime fizică 
adimensională (nu are 
unitate de masură), 
subunitară, şi că acesta se 
determină ca raport între 
lucrul mecanic util (Lu) şi 
lucrul mecanic consumat 
(Lc).
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gradul de dispersie, metoda de 
exploatare adoptată ş.a.

În general, mijloacele de colectare 
au fost concepute pentru a putea 
răspunde cerinţelor tehnologiilor de 
exploatare şi de a deplasa lemnul sub 
formă de sortimente de lemn scurt 
sau lung, subţire sau gros, trunchiuri, 
arbori întregi sau părţi de arbori.

Astfel, în terenuri aşezate, unde 
lemnul este fasonat în sortimente 
de dimensiuni mici (lemn scurt) şi 
depozitat lângă drum, se pot folosi 
pentru colectare tractoare cu remorci 
de tip forwarder. Lemnul este încărcat 
pe remorcă cu ajutorul unei macarale 
de încărcare de tip graifer, spre 
exemplu, cu lungime mică sau mare, 
situaţie în care putem aprecia ca am 
redus mult lucrul mecanic necesar 
mişcării lemnului direct pe sol.

În situaţia tractoarelor cu trolii, 
lemnul de mari şi mici dimensiuni 
poate fi adunat de pe suprafeţe ce 
variază ca mărime, în funcţie de 
lungimea cablului şi posibilităţile 
de tracţiune ale troliului. Această 
modalitate de colectare cu tractoare 
cu troliu îşi găseşte răspândirea cea 
mai mare în ţara noastră, precum şi în 
exploatările forestiere din alte ţări cu 
condiţii similare.

Pentru aceasta, tractorul este 
prevăzut cu un troliu cu unul sau doi 
tamburi. Troliul este acţionat printr-o 
transmisie de la motorul tractorului, 
putând dezvolta forţe de tracţiune 
suficient de mari pentru deplasarea 
sarcinilor, de regulă prin alunecare şi 
cu resurse energetice corespunzătoare 
unor rezistenţe la mişcare oricât de 
mari.

În cazul troliilor cu doi tamburi şi 
terenuri accidentate, se pot monta 
cablurile după o anumită schemă, 
în aşa fel încât prin folosirea unui 
cărucior sau prindere directă de 
cablu, să poată fi deplasată sarcina 
suspendat sau prin semitârâre. 
Tamburii pot funcţiona concomitent 
sau independent, putând aduce 
sarcinile de pe raza de acţiune a 
fiecăruia întrucât ele dispun de 
ambreiaje şi frâne independente.

Fără folosirea de dispozitive 
speciale, sarcinile pot fi trase după 
direcţia longitudinală a tractorului sau 
o direcţie ce face cu aceasta un unghi 
de cel mult 15°. Dacă se folosesc 
dispozitive speciale de preluare a 
sarcinilor transversale, iar dirijarea 

cablului pe role este satisfăcătoare, 
acest unghi poate fi mărit fără 
periclitarea stabilităţii tractorului şi 
funcţionării normale a acestuia.

În funcţie de caracteristicile 
dendrometrice ale arborilor sau 
buştenilor şi forţa de tracţiune a 
troliului, sarcinile pot fi formate 
dintr-o bucată sau mai multe bucăţi. 
Prinderea lor de cablu se face cu 
lanţuri şi cu cârlige de diferite forme, 
ciochere, cleşti ş.a.

Odată ajunsă sarcina la tractor, ea 
este fixată pe scut, ramă sau cleşte 
(graifere) şi deplasată către platforma 
primară, iar astfel se schimbă regimul 
de mişcare a lemnului pe sol.

În cazul funicularelor, intervine 
particularitatea unei târâri cu 
tendinţă spre semitârâre, ceea ce 
uşurează semnificativ eforturile, atât 
în echipamentul de lucru (cabluri 
etc.), cât şi lucrul mecanic propiu-zis 
necesar deplasării.

Se poate face aprecierea, din 
punct de vedere al caracteristicilor 
de mişcare ale lemnului colectat, că 
funicularul reprezintă un utilaj cu o 
serie de avantaje, dar capacitatea 
acestuia de a absorbi solicitările 
dinamice este totuşi limitată. Regimul 
propiu-zis de mişcare realizează mai 
puţine ruperi de cabluri, consumuri 
de combustibil mai mici şi prejudicii 
silviculturale reduse.

În cazul troliilor independente, 
de regulă, acestea au o înzestrare 
energetică mică, utilizează procedeului 
de tragere prin târâre şi se comportă 
în multe privinţe asemănător 
troliilor montate pe tractor. Puterea 
acestora fiind limitată, în cazul unor 
dificultăţi de mişcare, posibilităţile de 
suprasolicitare apar mult mai frecvent.

Teoretizând fenomenele prezentate, 
o forţă (sau o componentă a ei) 
ce acţionează asupra unui corp pe 
direcţia deplasării corpului, având 
acelaşi sens cu deplasarea, efectuează 
Lucrul mecanic motor, iar dacă are 
sens opus deplasării, efectuează Lucrul 
mecanic rezistent.

La trasul cu atelajul, criteriul de 
apreciere a caracteristicilor de mişcare 
ţin de abilitatea conducătorului de 
a evita sau reduce, prin manevre, o 
parte din dificultăţile  regimului de 
mişcare (Fig. 1).

Dintre solicitările tipice la toate 
aceste procedee de colectare, este de 
menţionat dislocarea şi antrenarea cu 

capătul gros al piesei de lemn trase, a 
unei porţiuni de sol.

Forţa finală rezistentă Rt rezultă din 
compunerea forţelor orizontale Ro şi 
verticale Rv de dislocare şi, în final, 
dă o componentă variabilă în forţa de 
tracţiune T.

Componenta tangenţială Ro, 
cunoscută sub numele de rezistenţă 
la săpare, este proporţională cu 
grosimea şi lăţimea prismei antrenate 
şi cu rezistenţa specifică la săpare wsu 
, care depinde de natura solului şi care 
se determină experimental (Fig. 2).

Formula de calcul a lucrului mecanic,

L = F * d 

unde F este forţa ce acţionează 
asupra corpului, iar d este distanţa pe 
care aceasta îşi deplasează punctul 
de aplicaţie, permite definirea lucrului 
mecanic ca fiind mărimea fizică scalară 
direct proporţională cu produsul 
dintre forţa care acţionează asupra 
unui corp şi distanţa pe care aceasta 
îşi deplasează punctul de aplicaţie pe 
direcţia şi în sensul ei.

Fiind unul dintre modurile de 
transfer ale energiei, în sistemul 
internaţional de unităţi lucrul mecanic 
se exprimă în jouli (J).

Lucrul mecanic este, aşadar, o 
mărime fizică algebrică, măsura fiind 
pozitivă, nulă sau negativă. Lucrul 
mecanic pozitiv este lucru mecanic 
motor, iar lucrul mecanic negativ 
este cunoscut ca fiind lucru mecanic 
rezistent. Forţele perpendiculare pe 
direcţia de deplasarea efectuează un 
lucru mecanic nul (egal cu 0).

În legătură cu lucrul mecanic, 
puterea mecanică arată capacitatea 
unei forţe de a efectua lucru mecanic, 
se notează cu P şi are următoarea 
formulă de calcul:

P = L / T

unde T este timpul în care forţa 
efectuează lucrul mecanic. Pe baza 
formulei, definim puterea mecanică ca 
fiind mărimea fizică scalară numeric 
egală cu lucrul mecanic efectuat de 
o forţă şi timpul necesar efectuării 
acestuia.

În sistemul internaţional de unităţi, 
puterea mecanică se măsoară în waţi 
(W). O altă unitate de măsură a puterii 
mecanice este calul-putere, un cal-
putere fiind egal cu 736 W. În cazul 
în care viteza corpului e constantă, 
putem deduce o a doua formulă de 
calcul a puterii mecanice (aceasta e 
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valabilă doar când acceleraţia e nulă!)
Ştim că P = L / T şi mai ştim şi că L = 

F * d. Ne va rezulta formula P = F * d 
/ T. Dar d / T = v (viteza corpului). De 
aici rezultă că P = F * v.

O caracterizare a fazelor de mişcare 
ale maşinilor care antrenează cablurile 
trăgătoare şi implicit sarcina de 
lemn se face după particularităţile 
schimbului de energie cinetică cu 
lucrul mecanic. În acest sens, se aplică 
legea energiei sub formă finită,

Ef – Ei = Lif = Lm – Lr,

în care E ³ 0 este energia cinetică a 
maşinii la momentele iniţial şi final, 
iar Lif este lucrul mecanic al forţelor 
propriu-zise pentru deplasările 
parcurse din momentul iniţial în cel 
final.

De fapt, Lin = - DE este lucrul 
mecanic al forţelor de inerţie. Pe de 
altă parte, Lif se descompune în lucru 
mecanic al forţelor motoare Lm şi 
lucru mecanic al forţelor rezistente Lr. 
Deoarece semnele acestora sunt deja 
înscrise în ecuaţia anterioară, ele vor 
fi considerate cu valori absolute. Se 
observă următoarele:

• în faza de pornire, vf = vmed > vi 
= 0 şi deci DE = Ef – Ei > 0, astfel că 
Lm > Lr ; efectul forţelor motoare este 
mai mare decât al celor rezistente şi 
maşina se accelerează;

• în faza de oprire, vf = 0 < vi = 
vmed şi deci DE = Ef – Ei < 0, astfel 
că Lm < Lr ; efectul forţelor rezistente 
este mai mare decât al celor motoare 
şi maşina se opreşte;

• în faza de regim, aplicând legea 
energiei pe durata unui număr întreg 
de cicluri vf = vi , Ef = Ei şi deci DE = 0 
sau Lm = Lr ; efectul forţelor motoare 
este echilibrat de cel al forţelor 
rezistente.

Din precizarile de mai sus, se poate 
elabora ecuaţia bilanţului energetic, 
în care lucrul mecanic al forţelor de 
inerţie este negativ în faza de pornire 
(forţele de inerţie se opun accelerării), 
este pozitiv în faza de oprire (forţele 
de inerţie se opun deccelerării) şi este 
nul în faza de regim. Energia cinetică 
acumulată în faza de pornire este 
cedată frecvent în faza de oprire a 
maşinii.

Mai este util a se descompune lucrul 
mecanic rezistent Lr în lucru mecanic 
al forţelor rezistente tehnologice 

Forţa

G

T

Rt Rv

Rv

Ro

a

Distanţa

Forţele de reacţiune
care acţionează asupra buşteanului

Fig. 1

Fig. 2

Principiul deplasării
unui corp sub acţiunea
forţei de tracţiune

Lrt = Lu sau lucru mecanic util şi în 
lucru mecanic al forţelor rezistente 
de frecare Lrf = Lp sau lucru mecanic 
pierdut.

Deci :

Lm = Lu + Lp - Lin

Reluând această relaţie sub formă 
elementară,

dLm = dLu + dLp - dLin

şi împărţind-o cu timpul elementar 
dt, se obţine relaţia asemănătoare 
dintre puteri:

Pm = Pu + Pp - Pin ,
care serveşte la determinarea puterii 

motorului de acţionare pentru oricare 
mijloc mecanic destinat tragerii 
lemnului.

Petru Boghean,
Consilier ASFOR
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În timpul conferinţei, s-a 
subliniat intenţia Federaţiei 
de a dezvolta activităţile de 

pe piaţa forestieră europeană şi 
de a elabora o imagine publică 
pozitivă. Totodată, reprezentanţii 
EPF doresc integrarea în 
spectrul acţiunilor de combatere 
a modificărilor climatice şi 
coordonarea dezbaterilor asupra 
energiei şi economiei forestiere. 
Competivitatea industrială, 
utilizarea zilnică a lemnului în 
activităţile obişnuite, dezvoltarea 
zonelor rurale prin reîmpăduriri 
reprezintă obiective primordiale 
ale producătorilor din domeniu.

Activităţile de lobby ale 
Federaţiei Europene de Panouri 
se vor concentra asupra acestor 
concepte, determinând Comisia 
Europeană să acorde importanţa 
cuvenită industriei forestiere, 
ramură care în prezent asigură 
locuri de muncă pentru 100.000 
de oameni din 5.000 de 
companii, cu un profit anual de 
22 miliarde euro. Mai degrabă, 
conceperea unei legislaţii noi 
şi adaptarea ei la viitor poate 
aduce beneficii majore în raport 
cu simpla poziţie de acceptare a 
reglementărilor standard.

Sectorul particulelor din lemn, 
rumeguş şi aşchii a cunoscut 
pentru prima dată o creştere 
la nivel european de 2,5% în 
2014, şi a depăşit previziunile 
anterioare. Aceeaşi tendinţă 
ascendentă se observă şi 
pentru anul în curs, iar creşterea 
producţiei este estimată la 0,5% 
în zona UE-EFTA, adică puţin 

peste 29 milioane mc. În 2014, 
producţia de MDF din Europa 
a urcat cu 1%, atingând 11,5 
milioane mc, cu un consum de 
până la 4%. Producţia de OSB a 
crescut cu 3% în 2014, până la 
4,8 milioane mc, iar capacitatea 
stabilită ar putea creşte cu 8% 
în 2015. Producţia de plăci 
aglomerate a scăzut uşor cu 
1% faţă de 2013, înregistrând 
580.000 mc.

Pentru al treilea an la rând, 
producţia europeană de plăci 
uşoare a crescut , ajungând la 
3,3 milioane mc.

Situaţia economică generală 
din Europa arată o îmbunătăţire 
uşoară, dar stabilă. Sectorul 
panourilor din lemn continuă să 
înfrunte provocări semnificative, 
precum disponibilitatea limitată 
a lemnului şi anumite evoluţii 
ale Uniunii Europene care nu 
sprijină recuperarea acestei 
industrii. Cu toate acestea, 
încrederea consumatorilor, 
alături de alţi indicatori merge 
pe un curs ascendent. Pe 
ansamblu, cu excepţia plăcilor 
aglomerate, pieţele destinate 
tuturor tipurilor de panouri 
sunt în plină dezvoltare, iar 
aşteptările pe termen scurt sunt 
de un optimism prudent.

Sursa: European Woodworking 
2015, Focus

Prelucrare: Lavinia Marcu, 
Consilier ASFOR

Perspective pozitive 
pentru industria 

panourilor
Rezumat

Indicatorii specifici 
producţiei şi consumului 
de plăci în Europa merg 

pe un curs ascendent. Pe 
ansamblu, cu excepţia 

plăcilor aglomerate, 
pieţele destinate tuturor 
tipurilor de panouri sunt 

în plină dezvoltare, iar 
aşteptările pe termen 

scurt sunt, de asemenea, 
optimiste.

Positive 
Perspectives 

for the Wood 
Based Panel 

Industry
Synopsis

The specific indicators 
for wood based pannels 
industry and its market 

in Europe meet an 
ascending tendency. 

Except for the hardboard, 
all panel types markets 

are steadily growing, 
while the short term 

expectations are also 
optimistic.

Adapted by 
Lavinia Marcu,

ASFOR Counsellor

Federaţia Europeană de Panouri 
(EPF), reprezentând producătorii 
europeni de plăci din rumeguş 
şi aşchii, MDF, OSB, furnir, plăci 
aglomerate şi uşoare, a organizat 
Adunarea Generală anuală la Viena, 
în perioada 25-26 iunie 2015. 
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Centrului Congresului din Mons
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Rezumat
Certificarea PEFC şi etichetele sale sunt de 
încredere la nivel mondial pentru mărci, 
întreprinderi, consumatori, proprietari de 
păduri şi manageri şi alte părţi interesate 
în identificarea şi promovarea mărfurilor şi 
bunurilor din păduri care sunt gestionate 
durabil. Aceasta indică faptul că lemnul, 
într-un produs certificat, provine de la o 
pădure certificată PEFC şi permite decizii de 
cumpărare şi utilizare responsabile.

Projects 
related to PEFC certified wood
Synopsis
PEFC Certification and its labeling are trust-
worthy factors on global level for brands, en-
terprises and consumers, forest owners and 
managers, or any other interested parties in 
identifying and promotion of wood assets 
and merchandises which can be sustainably 
managed. This fact indicates that the wood 
material of a certified product comes from a 
PEFC certified forest, allowing for responsible 
buying and utilization decisions.

Adapted by:
Lavinia Marcu
(Silva Belgica,
March-April 2015)

Proiecte
pe bază de lemn
etichetat
PEFC

Un număr în 
creştere de proiecte, 
atât publice, cât şi 
private, utilizează 
lemnul certificat 
PEFC. În sectorul 
construcţiilor, 
există câteva 
proiecte europene 
interesante şi 
durabile care pun 
în valoare lemnul 
ecologic de acest tip.
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Un frumos exemplu de construcţie 
durabilă există în Belgia, în localitatea 
valonă La Louvière, o clădire modernă 

din lemn certificat PEFC. Este vorba de o 
creşă publică, aceasta răspunzând nevoilor de 
eficienţă energetică la nivel competitiv, fără a 
sacrifica un maximum de confort. Creşa este 
ridicată, în principal, din materiale ecologice, 
utilizând cu precădere lemn certificat de 
molid. În felul acesta, este promovată 
dezvoltarea durabilă a pădurilor, mai ales 
la nivel local. Unul din arhitecţii importanţi 
din domeniu, Damien Carnoy, ne asigură că 
obişnuieşte să recomande constant folosirea 
lemnului PEFC şi favorizează companiile care 
furnizează acest tip de lemn.

Cunoscuta localitate Charleroi, tot din 
Belgia, a inaugurat, la sfârşitul anului 2014, 
noile sale birouri de poliţie, adăpostite într-o 
construcţie de tip pasiv, în formă de turn, 
întinzându-se pe o suprafaţă de 13.000 mp şi 
având o înălţime de 75 m. Compania Wood 
Secrets, specializată în construcţii din lemn, a 
fost responsabilă de înălţarea acestui edificiu 
şi a utilizat materiale din lemn certificat PEFC.

Placările de pereţi ale Centrului Congresului 
din Mons sunt realizate tot PEFC (lemn de 
salcâm) de către firma certificată PEFC Akatz. 
Acest prestigios proiect poartă denumirea de 
eflorescenţă urbană, fiind văzut ca un boboc 
de floare care creşte treptat, simbolizând 
oraşul Mons.

În capitala Belgiei, la Bruxelles, se întind 
birourile “Bruxelles Environment”, pe o 
suprafaţă locuibilă de 16.250 de mp, un 
adevărat ecocentru destinat publicului. 
Arhitecţii au respectat norma pasivă, fiind 
considerată drept cea mai mare clădire 
de acest de tip din întreaga ţară. Este 
de menţionat şi faptul concludent că, în 
întregime, a fost folosit exclusiv doar lemnul 
certificat PEFC, chiar şi în cazul cofrajelor.

O altă construcţie importantă care 
exemplifică utilizarea pe scară largă a 
materialelor lemnoase certificate PEFC este 
stadionul Arc-en-Ciel, aparţinând clubului de 
fotbal belgian SV Zulte Waregem. Stadionul 
a suferit restaurări esenţiale, conferind 
prioritate materialelor durabile în procesul de 
renovare. La intrarea principală a stadionului, 
un model în acest sens, putem observa un zid 
înalt din lemn certificat PEFC, construit din 
Thermowood, un lemn de pin tratat termic, 
provenit din pădurile europene. Procedeul 
de conservare a lemnului tratat schimbă 
compoziţia chimică a peretelui celular 
prin utilizarea unor temperaturi ridicate 
şi a vaporilor, fără intercalarea niciunui 
produs de natură chimică. Metoda permite 
o îmbunătăţire semnificativă a stabilităţii, 
rezistenţei şi capacităţii de izolaţie a lemnului 
de pin respectiv, care poate deveni astfel 
la fel de durabil ca şi lemnul provenit din 
pădurile tropicale.

Sursa: Silva Belgica, martie - aprilie 2015
Prelucrare: Lavinia Marcu,

Consilier ASFOR

ACTUALITATE / IN THE NEWS

Centrului Congresului din Mons (interior)

Birourile “Bruxelles Environment”
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Rezumat
În urma unor dezbateri 

(28 aprilie 2015), 
Parlamentul European, 

în concluziile sale 
referitoare la strategia 

forestieră, îşi afirmă 
explicit susţinerea sa 

în rândul proprietarilor 
funciari privaţi, respinge 

principiul utilizării în 
cascadă şi aşază în faţă 
rolul multifuncţional al 

pădurii.

European 
Forest Strategy

Synopsis

Following a series of 
important debates, the 

European Parliament 
(28 of April 2015) 

reaffirms its support 
towards private 

landowners by means 
of a new forest strategy, 

rejects the cascade 
use of wood principle 
and puts forward the 

multifunctional role of 
forests.

Adapted by
Lavinia Marcu,

ASFOR Counsellor

Strategia
forestieră 

europeană

Pădure cu rol  multifuncţional
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În Uniunea Europeană, 
suprafaţa forestieră ocupă 
40% din teritoriul total, iar 60% 

din păduri se află în proprietate 
privată. Presiunile asupra pădurii 
se accentuează în ultimii ani 
în mod constant, astfel încât 
strategia forestieră trebuie să facă 
faţă unei serii largi de provocări, 
precum cererea de materii 
prime, lemn energetic, încălzirea 
climatică, biodiversitatea, 
ecoturismul, catastrofele naturale, 
plantele invazive etc.

La 28 aprilie 2015, Parlamentul 
European a sprijinit noua strategie 
forestieră a Uniunii Europene, 
în urma unor dezbateri intense 
în cadrul unor comitete diverse, 
în mod special în interiorul 
departamentului de Agricultură 
şi Mediu. Printre concluziile sale, 
raportul Parlamentului afirmă 
explicit susţinerea sa în rândul 
proprietarilor funciari privaţi, 
respinge principiul utilizării în 
cascadă şi aşază în faţă rolul 
multifuncţional al pădurilor 
noastre. Aprobat de un număr de 
566 de parlamentari din 677, acest 
raport scris de către reprezentanta 
Partidului Popular din Austria, 
Elisabeth Köstinger, demonstrează 
că strategia forestieră este 
susţinută de toate instituţiile UE.

Aşa cum subliniază deputata 
europeană, pădurile şi silvicultura 
creează nu doar peste 3,5 
milioane locuri de muncă în 
sânul ţărilor Uniunii Europene, 
ci reprezintă şi 7% din PIB-ul 
sectorului de prelucrare, alături de 
soluţii importante în rezolvarea 
problemei durabilităţii.

Raportul insistă asupra faptului 
că statele membre UE ar trebui să 
continue să îşi stabilească propriile 
priorităţi în domeniul forestier, iar 
acestea nu vor deveni un subiect 
în sine, tratat la nivel european. 
Acest fapt va permite un proces 
de regionalizare mai amplu, 
împreună cu posibilitatea statelor 
Uniunii Europene de a administra 
diferenţele majore la nivel forestier 
în funcţie de specificitatea 
fiecăreia (de la stejarul de plută 
din Portugalia, până la pinul 
finlandez).

Cu toate acestea, raportul 
actual recunoaşte în mod egal 
că protecţia industriei forestiere 
la nivel naţional nu îngrădeşte 
îmbunătăţirea coordonării 
între diversele tipuri de păduri 
şi sectoare precum economia, 

energia, mediul, climatul şi altele. 
Elaborarea proiectului Natura 
2000, aplicabil siturilor forestiere, 
nu ar trebui pusă în practică 
direct de către proprietarii de 
păduri, așa cum se propune în 
prezent. Forestierii nu mai trebuie 
constrânși să respecte programe 
de gestiune obligatorii care 
interferează cu cunoașterea pe 
care aceștia o posedă cu privire la 
pământurile lor și dreptul de a le 
utiliza în mod responsabil.

Parlamentul European a 
emis o informare detaliată în 
care subliniază faptul că noua 
strategie creează interconexiuni 
mai bune și acordă o importanță 
mai largă persoanelor care 
administrează efectiv pădurea. 
Se urmărește reducerea 
constrângerilor administrative, 
precum și conceperea unui sistem 
informatizat asupra pădurilor. 
În plus, formarea tinerilor 
profesioniști din sectorul forestier 
trebuie îmbunătățită in mod 
prioritar.

Respectarea principiilor 
regionale combinată cu respectul 
față de cei ce lucrează în mediul 
rural și importanța acordată 
durabilității și rentabilității 
reprezintă factori vizibili în noua 
strategie forestieră a Uniunii 
Europene, care corespund 
angajamentelor Organizației 
Europene a Proprietarilor de 
Pământ (ELO). Pe lângă faptul că 
reprezintă un număr de peste 
60 de organizații naționale de 
proprietari, administratori funciari, 
silvicultori, vânători și alți adepți 
mândri de proprietatea lor, ELO 
apără interesele membrilor săi de 
peste 45 de ani.

De cealaltă parte, majoritatea 
tipurilor de situri Natura 
2000 sunt situate în păduri, 
ceea ce constituie un alt 
element important în cadrul 
activităților Organizației 
Europene a Proprietarilor 
de Pământ. Această grupare 
importantă de profesioniști din 
domeniul silviculturii va asigura 
supravegherea siturilor stabilite 
prin proiectul Natura 2000, 
program la care ELO își poate 
aduce masiv contribuția.

Sursa: Silva Belgica,
nr. 4/2015, iulie-august

Prelucrare:
Lavinia Marcu,
Consilier ASFOR

În luna septembrie 
a anului 2013, 
Comisia Europeană 
a prezentat noua 
strategie forestieră 
a Uniunii Europene, 
precedenta datând 
din 1998. Strategia 
actuală vizează 
asigurarea protecţiei 
şi valorificării durabile 
a resurselor forestiere 
până în anul 2020. 
Aceasta prezintă 
un nou cadru de 
acţiune, bazat atât pe 
aspectele economice, 
cât şi pe cele 
ecosistemice, într-o 
abordare globală a 
pădurii.
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Mobilier românesc,
design şi funcţionalitate
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În a doua şedinţă a Consiliului 
Director, care a avut loc în data de 
4 decembrie 2014, la Bucureşti, s-a 

acceptat oferta firmei GEA Strategy 
& Consulting privind elaborarea 
strategiei de dezvoltare a Industriei 
Mobilei, ocazie cu care s-a aprobat 
Programul de promovare a exportului 
pe 2015, organizarea târgului Mobila 
Expo, precum şi editarea Catalogului 
Producătorilor de Mobilă.

În urma analizelor efectuate în cadrul 
procesului de elaborare a strategiei 
naţionale de competitivitate pentru 
perioada 2014-2020, industria mobilei 
a fost identificată drept sector cu 
potenţial de specializare inteligentă, 
cu rol economic important şi cu 
influenţă asupra ocupării. Tot aici s-a 
evidenţiat faptul că sectorul de mobilă 
se găseşte concentrat în România 
chiar şi în aglomerări economice de 
importanţă regională, în regiunea 
Nord-Vest. Prin urmare, strategia 
naţională de competitivitate include 
sectorul de mobilă şi lemn în cele 10 
sectoare cu potenţial de specializare 
inteligentă, sector care este nevalorificat 
în întregime, deşi are o mare capacitate 
de export. Obiectivele aferente acestei 
priorităţi au fost stabilite mai mult într-o 
manieră proactivă, prin identificarea 
acelor domenii unde România poate 
avea o contribuţie semnificativă la nivel 
mondial.

Strategia naţională de export identifică 
sectorul de fabricare de mobilă ca fiind 
unul ce poate fi considerat un punct 
tare al comerţului. Viziunea sectorului 

de mobilă, promovată în această 
strategie, vizează poziţionarea industriei 
ca lider mondial de soluţii integrate în 
domeniul mobilei cu înaltă specializare 
în design şi calitate. Pentru aceasta, sunt 
subliniaţi câţiva factori critici de succes: 
calitate, preţ, design, funcţionalitate, 
zona de inovare, materialele incluse, 
conformitatea cu standardele europene 
şi reglementările în vigoare. 

GEA Strategy & Consulting a elaborat 
şi a transmis la APMR “Strategia 
industriei mobilei pentru perioada 2015-
2020”, care cuprinde analiza diagnostic 
şi propunerea de strategie naţională. 

Pe baza nevoilor şi provocărilor cu 
care se confruntă industria naţională a 
mobilei, identificate în urma elaborării 
analizei diagnostic, parte integrantă a 
strategiei naţionale a industriei mobilei 
pentru perioada 2015-2020, atât în 
ceea ce priveşte piaţa internă, cât şi cea 
externă, au fost delimitate o serie de 
trăsături distinctive ale industriei mobilei 
din România, ce definesc potenţialul 
de dezvoltare a industriei în perioada 
următoare. 

Pe baza acestor premise, strategia 
naţională a industriei mobilei îşi propune 
următoarea viziune de dezvoltare pentru 
perioada 2015-2020: dezvoltarea unei 
industrii a mobilei competitivă la nivel 
mondial, bazată pe un brand puternic 
de sector, inovare şi plus valoarea 
produselor româneşti, alături de resurse 
umane bine adaptate cerinţelor de piaţă.

Sursa: APMR 

Strategia naţională 
a industriei mobilei 
pentru perioada 
2015-2020

În concordanţă cu Hotărârea Consiliului 
Director al APMR din luna septembrie 2014 
şi în baza solicitării APMR privind elaborarea 
“Strategiei industriei mobilei pentru perioada 
2015-2020”, s-a analizat conţinutul ofertei 
GEA şi graficul de realizare a lucrării, oferta 
fiind agreată, în termeni calitativi, de 
conducerea asociaţiei.
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Date de identificare
Denumirea societăţii:
SC Alpa Prest SRL
Sediul social:
str. Căpitan Aviator
Alexandru Şerbănescu nr. 40, 
Afumaţi-Ilfov
Codul poştal: 014284
Tel: 0722.351.776

Fax : 021.351.31.19
e-mail: office@alpaprest.ro
www.usi-alpa.ro
CIF:  RO 8222010
RC: J40/1691/1996
Structura acţionariatului: privat
Societatea este controlată juridic 
sau de facto de Aurel Iancu, 
administrator.

Obiectul de activitate: fabricarea 
de elemente de dulgherie şi 
tâmplărie pentru construcţii
Cod CAEN: 1623
Societatea are în obiectul de ac-
tivitate operaţiuni comerciale de 
export şi desfăşoară operaţiuni 
comerciale în acest sens.

Alpa Prest SRL are o experienţă de peste 15 
ani in producţia de uşi de interior, uşi de exterior, 
scări, parchet, ferestre, obloane, pergole din 
lemn de diferite esenţe: pin, stejar, eucalipt, 
meranti, mahon, zebrano etc. Dispune de o 
puternică bază de producţie constituită din 
două fabrici prevăzute cu utilaje performante 
şi uscătorie proprie. Produsele corespund 
exigenţelor clienţilor, inclusiv celor externi, 
au estetică deosebită, rezistenţă mecanică, 
rezistenţă la foc, antiefracţie, etanşeitate bună, 
finisaje de cea mai bună calitate.

Produse şi servicii: usi de interior şi exterior 
din lemn de diferite esenţe, scări de interior, 
balustrade pentru interior sau exterior, ferestre, 
pervazuri şi obloane, parchet, plinte, lambriuri, 
pergole.

Tipul companiei: producător • Piaţă de 
desfacere: Europa Centrală şi de Est • Nr 
angajati: 51-100 • Certificate: RWA şi RENAR SR 
EN ISO 9001:2001, SR OHSAS 18001:2008 

Sursa: Aurel Iancu

Standul Alpa Prest la targul Interzum 
2015 (Köln- Germania)
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La Curtea de Argeş, în zilele de 28 şi 29 august 2015, s-a desfăşurat întâlnirea 
anuală a absolvenţilor Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere Braşov, 
promoţia 1977.

“Cursul festiv”, în lipsa profesorilor (unii decedaţi, alţii mult înaintaţi în vârstă), a 
fost prezentat de către colegii din Argeş, respectiv ing. Stan Costel, ing. Bugheanu 
Ioan şi ing. Stănescu Virgiliu.

Pe rând, ne-au fost prezentate Mânăstirea Curtea de Argeş, ctitorie a lui Neagoe 
Basarab, mai apoi Cetatea Poenari a lui Vlad Tepeş, hidrocentrala şi barajul de la 
Vidraru şi, în final, parte din Transfăgărăşan, până la cascada Capra. 

A doua parte a cursului festiv s-a desfăşurat în saloanele Hotelului - Restaurant 
Posada, din Curtea de Argeş.

Cei trei “lectori” prezentaţi mai sus au fost înlocuiţi, pe rând, de chelnerii şi 
muzicanţii Restaurantului Posada, de Grupul folcloric Posada, compus din 7 perechi 
de copii, care au prezentat excelent dansuri din cele trei provincii istorice ale 
României şi, în final, de toţi colegii participanţi, în număr de 45 din cei 154 care am 
absolvit. Nu doar colegii au fost prezenţi, ci şi copiii acestora, ba chiar şi nepoţii.

Mulţi dintre colegi, fiind pensionari cu pensii nu prea grozave, au prezentat modul 
în care îşi completează veniturile. Astfel, unii au devenit apicultori, alţii ciobănaşi cu 
peste 300 de oi (probabil peste 1000!), alţii şefi de ocoale private, alţii bone la nepoţi, 
alţii directori observatori la firmele copiilor lor, unii experţi tehnici silvici judiciari, iar 
unul preot.

Cei  care mai sunt încă în activitate ca şi salariaţi şi-au luat angajamentul că vor 
desfăşura activitatea mai mulţi ani de acum înainte pentru a ne susţine pe noi, cei 
deveniţi pensionari.

  
Colegul Măstăcăneanu Viorel, de la Piatra Neamţ, observând că an de an 

există colegi care nu ne onorează cu prezenţa, a propus ca la viitoarea întâlnire, 
participarea celui care aduce “un coleg nou” să fie gratuită.

Prin tragere la sorţi (doritorii fiind mai mulţi), s-a stabilit ca următoarea întâlnire, 
adică cea de 39 de ani de la absolvire, să se desfăşoare la Alba, colegul norocos la 
tragerea la sorţi fiind d-nul ing. Dărămuş Nicolae. 

Sperăm că acesta, împreună cu colegii ing. Carnariu Ioan şi ing. Răuţă Spiridon 
să fie la înălţime, aşa cum au fost la Argeş ing. Stan Costel, ing. Bugheanu Ioan şi 
ing. Stănescu Virgiliu, cărora, din partea tuturor participanţilor, pentru organizarea 
deosebită, le mulţumeşte al d-voastră coleg,    

Ghiţă Gafiţa

Promoţia 

a Facultăţii 
de 

Silvicultură 
de la Braşov

Grupul reunit al corpului de silvicultori,
promoţia 1977

‘77
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Primul centru de cercetare 
şi dezvoltare pentru utilaje 
agricole şi forestiere din 
România a fost inaugurat vineri, 
11 septembrie, în incinta IRUM 
Reghin, companie cu capital 
100% privat românesc. Investiţia 
se ridică la 11,9 milioane lei şi 
a fost finanţată parţial printr-
un proiect european în valoare 
de 6,41 milioane lei, din care 
nerambursabili 2,22 milioane lei.

“După o serie de ani în care 
am reinvestit foarte mult în 
retehnologizare şi infrastructură, 
în anul 2012 a venit momentul 
să demarăm un alt proiect 
pe termen lung, pe care l-am 
denumit atunci iFOR. Acest 
proiect s-a născut datorită 
celor învăţate de la partenerii 
noştri globali, adică faptul că 
inovaţia şi cercetarea trebuie 
să reprezinte motorul oricărei 
companii. Astfel, acest centru de 
cercetare şi dezvoltare pentru 
utilaje agricole şi forestiere are 
ca scop crearea de produse 
care să corespundă cerinţelor 
mondiale şi care să reprezinte 
cu succes numele IRUM şi al 
României pe piaţa internă, cât şi 
pe cea externă. Totodată, acest 
centru reprezintă şansa tinerilor 
ingineri din judeţul Mureş de 
a lucra într-un mediu modern, 
bine dotat, şi de a-şi crea o 
carieră de succes, ajutându-i să 
rămână aproape de familiile lor, 
să nu mai prefere exodul. Chiar 
dacă inaugurăm acest centru 
astăzi, preocupările noastre 

pentru cercetare sunt mai vechi, 
mărturie fiind cele patru brevete 
de invenţii aflate în diferite stadii 
şi campaniile de recrutare a 
tinerilor absolvenţi. Toate aceste 
proiecte nu erau posibile fără 
ajutorul familiei, căreia vreau 
să îi mulţumesc şi fără ajutorul 
oamenilor alături de care am 
abordat aceste proiecte. În acest 
sens, vreau să vă spun că în 
cadrul Maviprod şi IRUM avem o 
serie de oameni care sunt alături 
de noi încă de la înfiinţare”, a 
punctat Directorul General, ing. 
Mircea Oltean.

După discursurile oficiale, 
a urmat cel mai emoţionant 
moment, tăierea panglicii 
inaugurale a Centrului de 
Cercetare şi Dezvoltare pentru 
Utilaje Agricole şi Forestiere, 
de către Violeta Oltean, 
Andrei Oltean şi Maria Precup, 
primarul municipiului Reghin. 
La eveniment au fost prezenţi 
peste 1.000 de invitaţi din opt 
ţări europene, parteneri şi 
colaboratori, reprezentanţi ai 
autorităţilor publice judeţene 
şi locale, ai mediului de afaceri, 
precum şi foşti şi actuali angajaţi 
ai companiei.

Sursa: IRUM Reghin

Comunicat de presă
post eveniment

ing. Mircea Oltean,
Director General
IRUM Reghin
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B. Legea nr. 46/2008 
privind Codul silvic

Republicare

Definiţii

1. Administrarea pădurilor
• totalitatea activităţilor cu caracter 

tehnic, economic şi juridic desfăşurate 
de ocoalele silvice de regim şi de Regia 
Naţională a Pădurilor - Romsilva în 
scopul asigurării gestionării durabile a 
pădurilor, cu respectarea regimului silvic

2. Amenajament silvic
• studiul de bază în gestionarea 

pădurilor, cu conţinut tehnico-
organizatoric, juridic şi economic, 
fundamentat ecologic.

În elaborarea amenajamentului 
silvic este obligatorie parcurgerea 
următoarelor etape:

a) şedinţa de preavizare a temei de 
proiectare - Conferinţa I de amenajare, 
cu participarea:

1. şefului de proiect şi a expertului 
CTAP din partea unităţii specializate 
autorizate;

2. şefului ocolului silvic care asigură 
administrarea sau serviciile silvice şi, 
după caz, a proprietarului;

3. administratorului/custodelui ariei 
naturale protejate, în situaţia în care 
aceasta este constituită parţial sau total 
peste fondul forestier;

4. reprezentantului structurii judeţene 
sau regionale pentru protecţia mediului;

5. reprezentantului autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură 
sau, după caz, al structurii teritoriale de 
specialitate a acesteia;

b) recepţia lucrărilor de teren care 
se realizează în ultimul an de aplicare 
a amenajamentului silvic, premergător 
anului de organizare a şedinţei de 
preavizare a soluţiilor tehnice - 
Conferinţei a II-a de amenajare, cu 
participarea:

1. şefului de proiect şi a expertului 
CTAP din partea unităţii specializate 
autorizate;

2. şefului ocolului silvic care asigură 
administrarea sau serviciile silvice şi, 
după caz, a proprietarului;

3. reprezentantului autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură 
sau, după caz, al structurii teritoriale de 
specialitate a acesteia;

c) şedinţa de preavizare a soluţiilor 
tehnice - Conferinţa a II-a de amenajare 
se organizează în anul următor anului în 
care se realizează recepţia lucrărilor de 
teren, cu participarea:

1. şefului de proiect şi a expertului 
CTAP din partea unităţii specializate 
autorizate;

2. şefului ocolului silvic care asigură 
administrarea sau serviciile silvice şi, 
după caz, a proprietarului;

3. administratorului/custodelui ariei 
naturale protejate, în situaţia în care 
aceasta este constituită parţial sau total 
peste fondul forestier;

4. reprezentantului structurii judeţene 
sau regionale pentru protecţia mediului;

5. reprezentantului autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură 
sau, după caz, al structurii teritoriale de 
specialitate a acesteia;

d) analiza şi avizarea în Comisia 
tehnică de avizare pentru silvicultură din 
cadrul autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură.

Până la aprobarea amenajamentului 
silvic, elaborat în condiţiile prezentei 
legi, se aplică prevederile şedinţei 
de preavizare a soluţiilor tehnice. 
Neavizarea amenajamentului silvic în 
Comisia de avizare pentru silvicultură 
în acelaşi an în care se organizează 
şedinţa de preavizare a soluţiilor 
tehnice determină suspendarea aplicării 
prevederilor amenajamentului silvic până 
la data la care acesta este avizat.

Este obligatorie verificarea modului de 
aplicare a prevederilor amenajamentelor 
silvice cel puţin o dată la jumătatea 

Legislaţie A. Apariţii noi :
Monitorul Oficial al României, partea I, 

nr. 318 bis / 11.05.2015
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice
Ordin
pentru aprobarea reglementării 

tehnice “Specificaţie tehnică privind 
protecţia elementelor de construcţii 
din lemn împotriva agenţilor agresivi. 
Cerinţe, criterii de performanţă și măsuri 
de prevenire și combatere - Indicativ ST 
049-2014”*)

Ordinul nr. 1330/2015, Ministerul 
Mediului, Apelor şi Pădurilor

Ordinul nr. 1330/2015 pentru 
aprobarea Regulamentului privind 

organizarea, funcţionarea şi componenţa 
Comisiei de atestare a operatorilor 
economici pentru activitatea de 
exploatare forestieră, precum şi criteriile 
de atestare pentru activitatea de 
exploatare forestieră

Regulamentul din 01.09.2015, 
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Regulamentul privind organizarea, 
funcţionarea şi componenţa Comisiei de 
atestare a operatorilor economici pentru 
activitatea de exploatare forestieră, 
precum şi criteriile de atestare pentru 
activitatea de exploatare forestieră din 
01.09.2015

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 175 din 
15.09.2015
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perioadei de valabilitate a acestora, 
conform metodologiei aprobate prin 
ordin al conducătorului autorităţii 
publice centrale care răspunde de 
silvicultură.

3. Amenajarea pădurilor
• ansamblul de preocupări şi măsuri 

menite să asigure aducerea şi păstrarea 
pădurilor în stare corespunzătoare din 
punctul de vedere al funcţiilor ecologice, 
economice şi sociale pe care acestea 
le îndeplinesc şi este activitate de 
dezvoltare tehnologică

4. Amenajările necesare
pentru realizarea pădurilor-parc
• Amenajările permise în pădurile-parc 

sunt:
a) alei realizate din materiale 

ecologice, cu lăţimea de maximum 2 m 
sau piste pentru biciclete;

b) bănci;
c) iluminat;
d) puncte de informare;
e) toalete ecologice;
f) construcţii provizorii din lemn cu 

suprafaţa construită de maximum 15 m2. 
În pădurile-parc se pot realiza împăduriri 
cu specii care nu sunt din tipul natural 
fundamental în locul arborilor extraşi.

Pădurile-parc se vor constitui 
la solicitarea proprietarului/
administratorului, în baza unor studii de 
specialitate, cu avizul Comisiei tehnice 
de avizare pentru silvicultură.

5. Arboret
• porţiunea omogenă de teren 

forestier, atât din punctul de vedere al 
fitocenozei de arbori, cât şi al condiţiilor 
staţionale, în care se aplică aceeaşi 
lucrare silviculturală.

6. Arboretum
• suprafaţa de teren pe care 

este cultivată, în scop ştiinţific sau 
educaţional, o colecţie de arbori şi 
arbuşti

7.  Beneficiari direcţi ai serviciilor
ecosistemelor forestiere
• persoanele care beneficiază 

nemijlocit de efectele de protecţie pe 
care le generează ecosistemele forestiere

8. Beneficiari indirecţi ai serviciilor
ecosistemelor forestiere
•  persoanele care beneficiază în mod 

indirect de efectele de protecţie pe care 
le generează ecosistemele forestiere, 
prin întreruperea unui beneficiar direct

9. Circulaţia materialelor lemnoase
• acţiunea de transport al materialelor 

lemnoase între două locaţii, folosindu-se 
în acest scop orice mijloc de transport, 
şi/sau transmiterea proprietăţii asupra 
materialelor lemnoase.

10. Compoziţie-ţel
• combinaţia de specii urmărită a se 

realiza de un arboret care îmbină în mod 
optim, atât prin proporţie, cât şi prin 
gruparea lor, exigenţele biologice cu 
obiectivele multiple, social-economice 
ori ecologice.

11. Consistenţa
• gradul de spaţiere a arborilor în 

cadrul arboretului. Consistenţa se 
exprimă prin următorii indici:

a) indicele de desime;
b) indicele de densitate;
c) indicele de închidere a 

coronamentului;
d) indicele de acoperire.

12. Control de fond
• totalitatea acţiunilor efectuate în 

fondul forestier, în condiţiile legii, de 
către personalul silvic care asigură 
administrarea pădurilor sau controlul 
regimului silvic, în scopul:

a) verificării stării limitelor şi bornelor 
amenajistice;

b) verificării suprafeţei de pădure 
în scopul identificării, inventarierii şi 
evaluării valorice a arborilor tăiaţi în 
delict, a seminţişurilor utilizabile distruse 
sau vătămate, a oricăror altor pagube 
aduse pădurii, precum şi stabilirii 
cauzelor care le-au produs;

c) verificării oportunităţii şi calităţii 
lucrărilor silvice executate;

d) identificării lucrărilor silvice 
necesare;

e) verificării stării bunurilor mobile şi 
imobile aferente pădurii respective;

f) inventarierii stocurilor de produse 
ale pădurii existente pe suprafaţa 
acesteia;

g) stabilirii pagubelor şi/sau daunelor 
aduse pădurii, precum şi propuneri de 
recuperare a acestora.

Controlul de fond devine titlu 
executoriu, după comunicare şi 
necontestarea acestuia în termen de 15 
zile.

13. Defrişare
• acţiunea de înlăturare completă a 

vegetaţiei forestiere, fără a fi urmată 
de regenerarea acesteia, cu schimbarea 
folosinţei şi/sau a destinaţiei terenului.

14. Deţinător
• proprietarul, administratorul, 

prestatorul de servicii silvice, 
transportatorul, depozitarul, custodele, 
precum şi orice altă persoană fizică 
sau juridică în temeiul unui titlu legal 
de fond forestier sau de materiale 
lemnoase.

15. Dispozitiv special de marcat
• ciocanele silvice de marcat, 

instrumentele folosite de personalul 
silvic pentru marcarea arborilor, a 
cioatelor şi a materialului lemnos.

16. Ecosistem forestier
• unitatea funcţională a biosferei, 

constituită din biocenoză, în care rolul 
predominant îl au populaţia de arbori şi 
staţiunea în care se află aceasta.

17. Exploatare forestieră
• procesul de producţie prin care 

se extrage din păduri lemnul brut în 
condiţiile prevăzute de regimul silvic.

18. Gestionarea durabilă a pădurilor
• administrarea şi utilizarea 

pădurilor astfel încât să îşi menţină 
şi să îşi amelioreze biodiversitatea, 
productivitatea, capacitatea de 
regenerare, vitalitatea, sănătatea, în 
aşa fel încât să asigure, în prezent şi în 
viitor, capacitatea de a exercita funcţiile 
multiple ecologice, economice şi sociale 
permanente la nivel local, regional, 
naţional şi global fără a crea prejudicii 
altor ecosisteme.

19. Management forestier durabil
• administrarea şi utilizarea pădurilor şi 

terenurilor cu vegetaţie forestieră astfel 
încât să îşi menţină şi să îşi amelioreze 
biodiversitatea, productivitatea, 
capacitatea de regenerare, vitalitatea, 
sănătatea, în aşa fel încât să asigure, 
în prezent şi în viitor, capacitatea de a 
exercita funcţiile multiple ecologice, 
economice şi sociale permanente la nivel 
local, regional, naţional şi global fără a 
crea prejudicii altor ecosisteme.

20. Masă lemnoasă
• totalitatea arborilor pe picior şi/

sau doborâţi, întregi sau părţi din 
aceştia, inclusiv cei aflaţi în diferite stadii 
de transformare şi mişcare în cadrul 
procesului de exploatare forestieră.

21. Materiale lemnoase
• lemnul rotund sau despicat de lucru 

şi lemnul de foc, cheresteaua, flancurile, 
traversele, lemnul ecarisat - cu secţiune 
dreptunghiulară sau pătrată, precum 
şi lemnul cioplit. Această categorie 
cuprinde şi arbori şi arbuşti ornamentali, 
pomi de Crăciun, răchită şi puieţi; 
materialele lemnoase nu sunt bunuri 
divizibile.

22. Material forestier
de reproducere
• materialul biologic vegetal prin care 

se realizează reproducerea arborilor din 
speciile şi hibrizii artificiali, importanţi 
pentru scopuri forestiere; aceste specii 
şi aceşti hibrizi se stabilesc prin lege 
specială.

23. Ocol silvic
• unitatea silvică înfiinţată în scopul 

administrării sau asigurării serviciilor 
pentru fondul forestier naţional, având 
suprafaţa minimă de constituire după 
cum urmează:
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a) în regiunea de câmpie - 3.000 ha 
fond forestier;

b) în regiunea de deal - 5.000 ha fond 
forestier;

c) în regiunea de munte - 7.000 ha 
fond forestier.

Ocoalele silvice de regim pot fi 
înfiinţate de:

a) proprietari persoane fizice sau 
juridice sau de asociaţii ale acestora şi 
pot funcţiona ca asociaţii şi fundaţii sau 
ca societăţi comerciale;

b) de unităţi administrativ-teritoriale 
sau de asociaţii ale acestora şi pot 
funcţiona ca regii de interes local;

c) asociaţii între unităţi administrativ-
teritoriale şi/sau persoane fizice şi/sau 
juridice şi pot funcţiona ca asociaţii şi 
fundaţii sau ca societăţi comerciale; 
pentru proprietatea publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale, aceste ocoale 
silvice pot asigura numai servicii silvice.

La constituirea şi funcţionarea 
ocoalelor silvice se iau în calcul numai 
suprafeţele de fond forestier aflate 
în proprietate sau a proprietarilor/
asociaţiei de proprietari care au solicitat 
constituirea ocolului silvic.

Se exceptează de la condiţia minimă 
de suprafaţă prevăzută de prezenta lege 
ocolul silvic înfiinţat de Regia Autonomă 
Administraţia Patrimoniului Protocolului 
de Stat.

24. Ocupare temporară a terenului
• schimbarea temporară a folosinţei 

unui teren cu destinaţie forestieră 
în scopuri şi pe perioade stabilite în 
condiţiile legii.

25. Parchet
• suprafaţa de pădure în care se 

efectuează recoltări de masă lemnoasă 
în scopul realizării unei tăieri de îngrijire, 
a unui anumit tratament, a lucrărilor de 
conservare sau a extragerii produselor 
accidentale sau de igienă.

26. Parc recreativ / tematic /
educaţional
• amenajările cu caracter permanent 

sau nepermanent, care se execută 
în scopul desfăşurării activităţilor 
recreative, cu sau fără defrişarea 
vegetaţiei forestiere, de tipul:

a) pergole şi/sau locuri de joacă 
pentru copii;

b) aventura parc sau instalaţii pentru 
căţărare sau iniţiere în alpinism;

c) terenuri pentru paintball;
d) piste pentru biciclete sau pentru 

role;
e) căi de acces aferente;
f) acţiunile tematice şi educaţionale.
Parcurile recreative/tematice/

educaţionale se constituie, cu avizul 
Comisiei tehnice de avizare pentru 
silvicultură, la solicitarea proprietarului/
administratorului, în baza unor studii de 
specialitate realizate pentru păduri cu 

funcţii de recreere, zonate corespunzător 
prin amenajamentul silvic.

27. Precomptare
• acţiunea de înlocuire a volumului 

de lemn prevăzut a fi recoltat din 
arboretele incluse în planurile decenale 
de recoltare a produselor principale cu 
volume rezultate din exploatarea masei 
lemnoase din arborete afectate integral 
de factori biotici sau abiotici ori din 
arborete cu vârste mai mari de ½ din 
vârsta exploatabilităţii tehnice, afectate 
parţial de factori biotici sau abiotici ori 
provenite din defrişări legale şi tăieri 
ilegale.

28. Perdele forestiere de protecţie
• formaţiunile cu vegetaţie forestieră, 

amplasate la o anumită distanţă unele 
faţă de altele sau faţă de un obiectiv, cu 
scopul de a-l proteja împotriva efectelor 
unor factori dăunători şi/sau pentru 
ameliorarea climatică, economică şi 
estetico-sanitară a terenurilor.

29. Perimetru de ameliorare
• terenurile degradate sau 

neproductive agricol care pot fi 
ameliorate prin împădurire, a căror 
punere în valoare este necesară din 
punctul de vedere al protecţiei solului, 
al regimului apelor, al îmbunătăţirii 
condiţiilor de mediu şi al diversităţii 
biologice.

30. Plantaj
• cultura forestieră constituită din 

arbori proveniţi din mai multe clone sau 
familii, identificate, în proporţii definite, 
izolată faţă de surse de polen străin şi 
care este condusă astfel încât să producă 
în mod frecvent recolte abundente de 
seminţe, uşor de recoltat.

31. Posibilitate
• volumul de lemn care poate fi 

recoltat ca produse principale dintr-o 
unitate de gospodărire, în baza 
amenajamentului silvic, pe perioada de 
aplicare a acestuia.

32. Posibilitate anuală
• volumul de lemn care poate fi 

recoltat ca produse principale dintr-o 
gospodărire, rezultat ca raport între 
posibilitate şi numărul anilor de 
aplicabilitate a amenajamentului silvic.

33. Prejudiciu
•  efectul unei acţiuni umane, prin care 

este afectată integritatea pădurii şi/sau 
realizarea funcţiilor pe care aceasta ar 
trebui să le asigure. Aceste acţiuni pot 
afecta fondul forestier:

a) în mod direct, prin acţiuni 
desfăşurate ilegal;

b) în mod indirect, prin acţiuni al 
căror efect asupra pădurii poate fi 
cuantificat în timp. Se încadrează în 

acest tip efectele produse asupra 
acestora în urma poluării, realizării 
de construcţii, exploatării de resurse 
naturale, cu identificarea relaţiei cauză-
efect certificate prin studii realizate 
de organisme abilitate, neamenajarea 
zonelor de limitare a propagării 
incendiilor, precum şi neasigurarea 
dotării minime pentru intervenţie în caz 
de incendiu.

Prejudiciul produs prin lucrările de 
exploatare forestieră, stabilit conform 
instrucţiunilor tehnice, nu reprezintă 
prejudiciu adus pădurii.

34. Prestaţie silvică
• lucrări cu caracter tehnic silvic 

efectuate de ocoale silvice pe bază de 
contract.

35. Principiul teritorialităţii
• efectuarea administrării şi serviciilor 

silvice, după caz, pe bază de contract, 
pentru fondul forestier aparţinând 
persoanelor fizice, juridice şi unităţilor 
administrativ-teritoriale care nu şi-au 
constituit ocol silvic de regim, de către 
unul din ocoalele silvice autorizate care 
administrează fondul forestier aflat în 
limitele teritoriale ale judeţului sau în 
judeţele limitrofe în raza cărora se afla 
proprietatea.

36. Produse accidentale I
• arborii dintr-un arboret afectaţi 

integral de factori biotici şi/sau abiotici, 
arborii dintr-un arboret cu vârsta mai 
mare de ½ din vârsta exploatabilităţii 
tehnice, afectaţi parţial de factori biotici 
şi/sau abiotici sau arbori/arborete 
pentru care sunt aprobări legale de 
defrişare.

37. Produse accidentale II
• arborii dintr-un arboret cu vârsta 

mai mică sau egală cu ½ din vârsta 
exploatabilităţii tehnice, afectaţi parţial 
de factori biotici şi/sau abiotici.

38. Provenienţa materialelor lemnoase
• sursa localizată de unde acestea au 

fost obţinute în mod legal, respectiv:
a) parchetele autorizate şi predate spre 

exploatare, constituite în fondul forestier 
naţional sau în vegetaţia forestieră de pe 
terenuri din afara acestuia;

b) depozite, centre de sortare şi 
prelucrare a materialelor lemnoase;

c) pieţele, târgurile, oboarele şi 
altele asemenea, autorizate pentru 
comercializarea materialelor lemnoase;

d) statele membre ale Uniunii 
Europene;

e) statele din afara Uniunii Europene.

39. Preţul mediu al unui metru cub
de masă lemnoasă
• preţul mediu de vânzare a unui 

metru cub de masă lemnoasă pe picior, 
la nivel naţional, determinat pe baza 
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datelor statistice din anul anterior, 
comunicate de Institutul Naţional de 
Statistică.

40. Regimul codrului
• modul general de gospodărire a 

unei păduri, bazat pe regenerarea din 
sămânţă.

41. Regimul crângului
• modul general de gospodărire a unei 

păduri, bazat pe regenerarea vegetativă.

42. Regimul silvic
• sistemul unitar de norme tehnice 

silvice, economice şi juridice privind 
amenajarea, cultura, exploatarea, 
protecţia şi paza fondului forestier, în 
scopul asigurării gestionării durabile.

43. Schimbarea categoriei
de folosinţă
• schimbarea folosinţei terenului cu 

menţinerea destinaţiei forestiere, în 
scopul executării de lucrări şi realizării 
de obiective necesare administrării şi 
gestionării durabile a fondului forestier.

44. Scoaterea definitivă din fondul
forestier naţional
• schimbarea destinaţiei forestiere a 

unui teren din fondul forestier naţional 
în altă destinaţie, în condiţiile legii

45. Sezon de vegetaţie
• perioada din an cuprinsă între 

intrarea în vegetaţie şi repausul vegetativ 
al unui arboret.

46. Servicii silvice
•  activităţile cu caracter tehnic 

desfăşurate de ocoalele silvice de regim 
sau de Regia Naţională a Pădurilor 
- Romsilva în scopul asigurării pazei 
si supravegherii stării de sănătate a 
pădurilor şi stabilirii anuale a lucrărilor 
silvice prevăzute de amenajamentul 
silvic, cu respectarea regimului silvic; 
executarea lucrărilor silvice stabilite se 
face în regie proprie, de către ocoalele 
silvice care asigură administrarea sau 
serviciile silvice ori prin prestări de 
servicii, în condiţiile legii.

47. Silvicultura
• ansamblul de preocupări şi acţiuni 

privind cunoaşterea pădurii, crearea 
şi îngrijirea acesteia, recoltarea şi 
valorificarea raţională a produselor sale, 
precum şi organizarea şi conducerea 
întregului proces de gestionare durabilă 
a pădurii.

48. Spaţii de depozitare
a materialelor
• spaţiile delimitate, în care deţinătorul 

materialelor lemnoase are dreptul 
să realizeze depozitarea acestora în 
vederea expedierii pentru transport, 
a prelucrării primare şi industriale, a 

comercializării, precum şi platformele 
primare de la locul de recoltare a masei 
lemnoase pe picior.

49. Stare de masiv
• stadiul din care o regenerare se 

poate dezvolta independent, ca urmare a 
faptului că exemplarele componente ale 
acesteia realizează o desime care asigură 
condiţionarea lor reciprocă în creştere şi 
dezvoltare, fără a mai fi necesare lucrări 
de completări şi întreţineri.

50. Subunitate de gospodărire
• diviziunea unei unităţi de producţie/

protecţie, constituită ca urmare a 
grupării arboretelor din unitatea de 
producţie şi/sau protecţie în funcţie de 
ţelul de gospodărire.

51. Teren aferent activelor vândute
• suprafaţa de teren din documentaţia 

tehnică aprobată pentru vânzarea unui 
activ al Regiei Naţionale a Pădurilor - 
Romsilva, în condiţiile legii. Suprafaţa din 
documentaţia tehnică nu poate depăşi 
suprafaţa unităţii amenajistice pe care 
este amplasat activul.

52. Teren neproductiv
• terenul în suprafaţă de cel puţin 0,1 

ha, care nu prezintă condiţii staţionale 
care să permită instalarea şi dezvoltarea 
unei vegetaţii forestiere.

53. Terenuri degradate din afara
fondului forestier naţional
• terenurile care prin eroziune, 

poluare sau acţiunea distructivă a unor 
factori antropici şi-au pierdut definitiv 
capacitatea de producţie agricolă, dar 
pot fi ameliorate prin împădurire, şi 
anume:

a) terenurile cu eroziune de suprafaţă 
foarte puternică şi excesivă;

b) terenurile cu eroziune de adâncime 
- ogaşe, ravene, torenţi;

c) terenurile afectate de alunecări 
active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri 
noroioase;

d) terenurile nisipoase expuse erodării 
de către vânt sau apă;

e) terenurile cu aglomerări de pietriş, 
bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite 
de aluviuni torenţiale;

f) terenurile cu exces permanent de 
umiditate;

g) terenurile sărăturate sau puternic 
acide;

h) terenurile poluate cu substanţe 
chimice, petroliere sau noxe;

i) terenurile ocupate cu halde miniere, 
deşeuri industriale sau menajere, gropi 
de împrumut;

j) terenurile neproductive, dacă 
acestea nu se constituie ca habitate 
naturale;

k) terenurile cu nisipuri mişcătoare, 
care necesită lucrări de împădurire 
pentru fixarea acestora;

l) terenurile din oricare dintre 
categoriile menţionate la lit. a)-k), care 
au fost ameliorate prin plantaţii silvice şi 
de pe care vegetaţia a fost înlăturată.

54. Tip funcţional
• totalitatea categoriilor funcţionale 

care necesită acelaşi regim de 
gestionare.

55. Unitate de producţie/protecţie
• suprafaţa de fond forestier pentru 

care se elaborează un amenajament 
silvic. La constituirea unei unităţi de 
producţie/protecţie se au în vedere 
următoarele principii:

a) se pot constitui pe bazine sau pe 
bazinete hidrografice sau proprietăţi;

b) delimitarea se realizează prin limite 
naturale, artificiale permanente, pe 
limitele unităţilor administrativ-teritoriale 
sau pe limita proprietăţii forestiere, după 
caz;

c) suprafaţa minimă a unităţii de 
producţie/protecţie pentru care se 
elaborează un amenajament silvic este 
de 100 ha;

d) se includ într-o unitate de 
producţie şi/sau protecţie proprietăţi 
întregi, nefragmentate; proprietăţile se 
pot fragmenta numai dacă suprafaţa 
acestora este mai mare decât suprafaţa 
maximă stabilită de normele tehnice 
pentru o unitate de producţie/protecţie.

56. Vegetaţie forestieră din afara
fondului forestier naţional
• vegetaţia forestieră situată pe 

terenuri din afara fondului forestier 
naţional, care nu îndeplineşte unul sau 
mai multe criterii de definire a pădurii, 
fiind alcătuită din următoarele categorii:

a) plantaţiile cu specii forestiere de pe 
terenuri agricole;

b) vegetaţia forestieră de pe păşuni cu 
consistenţă mai mică de 0,4;

c) fâneţele împădurite: arbori situaţi în 
fâneţe;

d) arborii din zonele de protecţie a 
lucrărilor hidrotehnice şi de îmbunătăţiri 
funciare;

e) arborii situaţi de-a lungul cursurilor 
de apă şi a canalelor;

f) zonele verzi din intravilan, altele 
decât cele definite ca păduri;

g) arboretumurile, altele decât cele 
cuprinse în păduri;

h) aliniamentele de arbori situate de-a 
lungul căilor de transport şi comunicaţie.

57. Zonă deficitară în păduri
• judeţul în care suprafaţa fondului 

forestier reprezintă mai puţin de 30% din 
suprafaţa totală a acestuia.
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Nr. 
crt.

Indicativ EN Indicativ SR Titlu standard Produs PgEN

2 EN 73:2014 SR EN 73:2015 Produse de protecţie a lemnului. Încercări de îmbătrânire accelerată a 
lemnului tratat înainte de încercări biologice. Încercare de evaporare

TEVN 9

3 EN 152:2011 SR EN 152:2012 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii preventive a unui 
tratament de protecţie a lemnului prelucrat împotriva albăstrelii fungice. 
Metodă de laborator

TEVN 45

4 EN 252:2014 SR EN 252:2015 Încercare în poligon pentru determinarea eficacităţii de protecţie a unui 
produs de protecţie a lemnului în contact cu solul

TEVN 24

6 EN 330:2014 SR EN 330:2015 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii de protecţie a unui 
produs de protecţie a lemnului pentru utilizare sub o acoperire şi în afara 
contactului cu solul. Încercare în câmp: metodă cu îmbinare în L

TEVN 25

21 EN 839:2014 SR EN 839:2015 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii preventive faţă de 
ciuperci lignicole basidiomycete. Aplicare prin tratament de suprafaţă

TRN 29

46 EN 12490:2010 SR EN 12490:2010 Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Lemn masiv tratat 
cu produs de protecţie. Determinarea penetrării şi retenţiei creozotului în 
lemnul tratat

TRN 15

67 EN 15644:2008 SR EN 15644:2009 Scări prefabricate tradiţionale de lemn masiv. Specificaţii şi cerinţe TRN 46

68 CEN/TS 15912:2012 SR CEN/TS 15912:2013 Durabilitatea performanţelor reacţiei la foc. Clasificare a produselor pe bază 
de lemn, ignifugate, pentru utilizare finală în interior şi în exterior

TRN 30

EN 636:2012+A1:2015 SR EN 636+A1:2015 Placaj. Cerinţe TEVC 21

Din activitatea curentă a CT 118

Standarde în lucru
cu finanţare din partea ministerului MDRAP în 2015

În baza ordinii de zi stabilite, s-au 
luat următoarele hotărâri:

• membrii CT 118 vor transmite 
secretarului lista standardelor examinate 
/ anexa H completată, pe domenii 
de interes (silvicultură, lemn rotund, 
cherestea, plăci, produse pentru 
protecţia lemnului, mobilier, unelte şi 
maşini pentru prelucrarea lemnului) 
până la 15.11.2015;

• voturile pentru proiectele EN şi 
comentariile aferente se vor transmite 
de către membrii CT până la termenul 
solicitat, la faza de anchetă publică, 
vot formal şi CIB, pentru a fi luate 
în considerare; în cazul în care nu 
se transmit, expertul ASRO votează 
documentul “de acord”;

• orice membru al CT 118 care are 
comentarii la un proiect de standard 
european, internaţional sau naţional 
aflat în anchetă publică, poate solicita 

reunirea membrilor CT naţional în 
şedinţă, pentru discutarea acestora şi 
stabilirea punctului de vedere naţional 
dacă acest lucru nu s-a putut obţine 
în urma discuţiilor purtate pe cale 
electronică;

• din studierea programelor de lucru 
ale comitetelor CEN/TC ’’în oglindă’’ se 
va acorda o atenţie sporită proiectelor 
de standarde armonizate pentru a face 
observaţii în spiritul discuţiilor purtate în 
cadrul CT;

• dat fiind numărul mare de standarde 
europene din patrimoniul CT 118, care 
se revizuiesc şi care, potrivit cerinţelor 
ASRO, trebuie adoptate prin traducere, 
dacă ediţia anterioară a fost tradusă, 
înainte de introducerea temei în 
programul de lucru trebuie consultaţi 
membrii CT dacă există disponibilitate 
pentru traduceri şi dacă există fonduri 
deoarece membrii CT nu sunt disponibili 

pentru traducerea fără finanţare a acelor 
standarde care nu reprezintă interes 
pentru comitet;

• standardele SR EN 1156:2013, 
Plăci pe bază de lemn. Determinarea 
factorilor de durată a încărcării şi de 
fluaj şi SR EN 12871:2013, Plăci pe bază 
de lemn. Determinarea caracteristicilor 
de performanţǎ ale plăcilor portante 
utilizate în planşee, acoperişuri şi pereţi 
se definitivează conform exemplarelor 
de lucru în care s-au introdus toate 
modificările convenite în urma discuţiilor 
purtate în cadrul acestei reuniuni 
precum şi observaţiile transmise prin 
e-mail;

• următoarea reuniune a membrilor CT 
va avea loc la o dată stabilită cu membrii 
CT 118, pentru definitivarea examinării 
periodice a standardelor din patrimoniul 
CT 118.

Comitetul tehnic de standardizare CT 118 - Lemn şi produse finite şi semifinite de 
lemn, maşini şi utilaje pentru prelucrarea lemnului, având ca obiect standardizarea 
terminologiei, clasificării, metodelor de încercare pentru lemn rotund şi cherestea, 
plăci pe bază de lemn, mobilier, precum şi pentru plută şi produse de plută, ca 
şi pentru maşini şi scule destinate prelucrării materialelor, precum şi utilaje de 
condiţionare a lemnului se întruneşte periodic în şedinţe de lucru având ca 
principal scop îndeplinirea obiectivelor din planurile anuale de activitate. În data de 
21 septembrie 2015, comitetul a fost convocat pentru analiza ultimelor standarde 
din agenda sa de lucru.
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25 de ani de la înfiinţarea 
Federaţiei Sindicatelor Libere 
din Industria Lemnului

În perioada 1994-1998, odată cu 
aplicarea strategiei de restructurare, 
privatizare şi adaptare la rigorile 

economice de piaţă, s-a declanşat rapid 
procesul de descentralizare, astfel că în 
locul celor două Centrale de Prelucrare 
a Lemnului şi Exploatarea Lemnului, 
existente la începutul anilor 1990, apar 
3 Regii Naţionale (Vestrel, Sudrel şi 
Estrel, cu specific din profilul exploatări, 
prelucrarea primară a lemnului şi 
mic mobilier) şi circa 250 de societăţi 
comerciale de producţie mobilier. S-a 
ajuns în prezent la peste 15.000 de 
agenţi economici cu capital privat.

Primul Colegiu de Conducere, ales de 
Conferinţa Naţională din 19.04.1990, 
a fost format din 11 persoane, ţinând 
seama de o bună repartizare în teritoriu 
şi mai ales de calităţile profesionale 
şi dăruirea lor faţă de consolidarea 
mişcării sindicale. Au fost aleşi 
următorii:

Marian Sârbu - Lider
Alexandru Moşoiu - Vicelider

Vasile Bădica - Secretar
Eugen Covaci, Traian Ţurcan, 

Gheorghe Mareş, Paraschiv Prodan, 
Dan Ciobanu, Marian Lovin, Gheorghe 
Hotea, Nicolae Ciubotaru - membri ai 
Consiliului Federal.

Prin intrarea în politică a unor 
preşedinţi de federaţii şi confederaţii, 
printre care şi preşedintele FSLIL, dl. 
Sârbu Marian, a fost convocată, în 
Aprilie 1994, Conferinţa Extraordinară 
în vederea alegerii noilor organe de 
conducere, după cum urmează:

Gheorghe Mareş - Preşedinte
Vasile Bădica - Vicepreşedinte
Eugen Manu - Vicepreşedinte
Alexandru Moşoiu - Secretar
şi un nou Colegiu de Conducere, 

compus din Biroul Operativ şi 11 
membri: Mircea Petrariu, Ion Mărăscu, 
Vasile Tănase, Florin Moşescu, Toma 
Muşu, Nicolae Corban, Ion Vega, Ion 
Nilă, Petre Butaciu, Teodor Bondariu, 
Teodor Sasu.

În 1998, la Conferinţa a VI-a, a fost 
ales un nou Birou Operativ al FSLIL, 
format din:

Vasile Bădica - Preşedinte
Eugen Manu - Vicepreşedinte, înlocuit 

de Dan Anghel în Septembrie 1998
Mircea Petrariu - Vicepreşedinte, 

înlocuit de Vasile Mihăescu în 
Septembrie 1998

Alexandru Moşoiu - Secretar
şi un nou Colegiu de Conducere 

ales, format din Biroul Operativ şi 11 
membri: Florin Budea, Nicolae Corban, 
Virgil Culda, Marin Grigorie, Vasile 
Manciu, Ion Mărăscu,Toma Muşu, 
Mircea Petrariu, Ionel Radu, Sorin Piper, 
Ştefan Sacalâş.

În 2002, la Conferinţa a VII-a, s-a 
reales acelaşi Birou Operativ, respectiv:

Vasile Bădica - Preşedinte
Dan Anghel - Vicepreşedinte
Vasile Mihăescu - Vicepreşedinte
Toma Muşu - Secretar
şi Colegiul de Conducere compus din 

Scurt istoric
După anul 1990, în plină dorinţă de revenire la valorile economiei 
de piaţă, de asociere în organizaţii sindicale pe ramuri distincte 
de activitate, am intrat şi noi, FSLIL, într-un proces de formare şi 
implicare în viaţa socială, în conformitate cu statutele fiecărui sector 
de activitate. În acest context, în 1990, un grup de iniţiativă, format din 
noi lideri aleşi liber, din cele mai reprezentative societăţi comerciale 
din industria mobilei şi IFET-ul de exploatare şi prelucrare a lemnului, 
am hotărât crearea, în baza Legii 21/1924 şi a Decretului 31/1954, a 
unei federaţii profesionale sindicale, pe care am denumit-o Federaţia 
Sindicatelor Libere din Industria Lemnului. Confirmată prin Hotărârea 
Judecătorească nr. 940 / 26.03.1990, pronunţată de Judecătoria 
sector 1 Bucureşti. Amintim pe cei 8 fondatori: Întreprinderea de 
Casete Radio Bucureşti, Unitatea Forestieră de Exploatare şi Transport 
Prahova, Întreprinderea de Prelucrare a Lemnului Dej, Întreprinderile 
Forestiere de Exploatare si Transport Piatra Neamţ, Oradea, Nehoiu, 
Fabrica de Scaune Satu Mare, ulterior s-au afiliat şi alte 190 sindicate 
din toate ramurile industriei lemnului (mare parte dintre aceştia astăzi 
nu mai funcţionează).

Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 51



Biroul Operativ şi 11 membri: Budea 
Florin, Corban Nicolae, Culda Virgil, 
Grigore Marin, Manciu Vasile, Ion 
Mărăscu, Petrariu Mircea, Radu Ionel, 
Piper Sorin şi Sacalâş Ştefan.

În 2006, la Conferinţa a VIII-a, se 
confirmă, în mare parte, acelaşi Birou 
Operativ:

Vasile Bădica - Preşedinte
Dan Anghel - Vicepreşedinte
Virgil Culda - Vicepreşedinte 

neretribuit
Toma Muşu - Secretar
şi Colegiul de Conducere, format 

tot din Biroul Operativ şi 10 membri, 
unele persoane noi (Trofin Blajinschi, 
Mihai Ţiplea, Constantin Burducea, 
Iacob Drugus, Verginia Ţilică, Sorin 
Piper, Ştefan Sacalâş, Vasile Manciu, Ion 
Mărăscu, Nicolae Corban).

În 2010, Conferinţa Naţională a 
IX-a reconfirmă alegerea d-lui Vasile 
Bădica în funcţia de preşedinte, Dan 
Anghel - vicepreşedinte, alegerea unui 
nou secretar - Mihai Ţiplea şi a unui 
nou vicepreşedinte voluntar, a d-lui 
Ali Permin. Colegiul de Conducere, în 
număr de 13, prezintă unele modificări, 
fiind confirmaţi pe zone euroregionale 
şi cu nume noi: Gavril Moisian - Nord-
Est, Gheorghe Bogzoiu - Sud-Est, 
Nicolae Corban - Sud-Muntenia, Iustin 
Papavă - Sud-Vest-Oltenia, Alexandru 
Meşter - Vest, Ioan Cătinean - Nord-
Vest, Sorin Piper - Centru, Marin 
Ţandără - Bucureşti-Ilfov, Verginia Ţilică 
- Preşedinte Comisia de Femei.

În 2014, la a X-a Conferinţă Naţională, 
se alege un nou Birou Operativ:

Dan Anghel - Preşedinte
Mihai Ţiplea - Vicepreşedinte

şi o funcţie nouă de Secretar 
voluntar, în persoana d-lui Vasile 
Bădica, cu acceptul dânsului, şi un 
Colegiu de Conducere majorat la 17 
membri, format din Biroul Operativ şi 
14 membrii, după cum urmează: Ali 
Permin, Ioan Cătinean, Nicolae Corban, 
Gheorghe Bogzoiu, Ionel Lupu, Sorin 
Piper, Alexandru Meşter, Florin Budea, 
Iustin Papavă, Lena Popa, Octavian 
Cozac, Valentin Irimescu, Verginia Ţilică, 
Marin Ţandără.

În cei 25 de ani de activitate, FSLIL, în 
apărarea drepturilor salariaţilor membri 
de sindicat, a întreprins diverse acţiuni 
revendicative constând în mitinguri, 
marşuri, pichetări, atât la nivel naţional, 
în Bucureşti (Guvern, Piaţa Constituţiei, 
sediul RNP, Parlament, Banca Naţională, 
Ministerul Economiei şi Comerţului, 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale) 
cât şi în teritoriu în municipii de 
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Dezbateri şi colaborare la nivel de activ sindical:
dl. Nicolae Ţucunel, Preşedinte ASFOR, şi dl. Dan Anghel, 

Preşedinte FSLIL



judeţe ca: Ploieşti, Braşov, Satu Mare, 
Nehoiu, Târgu Mureş, Suceava, Bacău, 
Constanţa, Arad, Tg.Jiu, Tg.Mureş, Turnu 
Severin, Cluj, Piteşti, Baia Mare, Iaşi.

În această perioadă de activitate, 
Federaţia Sindicatelor Libere 
din Industria Lemnului (FSLIL), 
reprezentativă la nivel naţional, a avut 
relaţii permanente de colaborare şi 
conlucrare, benefice membrilor săi, cu 
partenerii de dialog social - asociaţiile 
patronale din industria lemnului: 
Asociaţia Producătorilor din România 
(APMR), Asociaţia Forestierilor din 
România (ASFOR), ministere: Ministerul 
Mediului, Apelor şi Pădurii, Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), 
instituţii publice: Casa Naţională de 
Pensii Publice (CNPP), Autoritatea 
Naţională pentru Calificări (ANC), Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate 
(CNAS), IMM-uri, şi unele instituţii 
şi organizaţii profesionale din profil 
şi silvicultură: Comitetul Sectorial 
Silvicultură, Exploatatrea şi Prelucrarea 
Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM), 
Regia Naţională a Pădurii (RNP), 
Institutul Naţional al Lemnului (INL) 
şi Asociaţia Naţională a Comitetelor 
Sectoriale din România (ANCSR).

Una din priorităţile federaţiei, în 
această perioadă, a fost încheierea 
Contractului Colectiv de Muncă la nivel 
de Ramură (CCMR), realizat împreună 
cu cele două asociaţii patronale: APMR 
şi ASFOR, începând cu anul 1991 până 
în 2012 când, datorită apariţiei Legii 
62/2011 - prin asumarea răspunderii 
Guvernului Boc, fără a ţine cont de 
opiniile partenerilor sociali, sindicate 
şi patronate, au eliminat Contractul 
Colectiv de Muncă la nivel Naţional 
(CCMN), iar cel la nivel de Ramură 
(CCMR) nu a mai fost posibil datorită 
neîndeplinirii criteriilor impuse de 
această lege.

Împreună cu cele două asociaţii 
patronale, APMR şi ASFOR, am 
participat la organizarea şi desfăşurarea 
unor activităţi specifice ramurii 
industriei lemnului, cum ar fi:

Târguri şi expoziţii interne şi 
internaţionale de mobilă, echipamente 
şi accesorii, maşini şi utilaje de 
prelucrarea şi exploatarea lemnului.

Concursuri naţionale şi internaţionale 
ale Fasonatorilor Mecanici cu ocazia 
Zilei Forestierului, în parteneriat cu 
ASFOR, firmele HUSQVARNA şi STIHL.

Constituirea şi funcţionarea 
Comitetului Sectorial din Silvicultură, 
Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, 
Industria Mobilei (CSSEPLIM), ca 
instituţie de dialog social, de utilitate 
publică, cu atribuţii de introducerea 

de noi calificări în COR, validarea 
standardelor ocupaţionale, validarea 
calificărilor, dezvoltarea Registrului 
Naţional al Calificărilor.

Participarea CSSEPLIM-ului la o 
serie de evenimente promovate de 
MMPSPV, MEN, prin organismele lor de 
implementare CNDIPT şi ANC.

Comisiile de dialog social la nivel de 
ministere (Ministerul Dezvoltării Rurale; 
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurii; 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale; 
Ministerul Economiei şi Comerţului, 
Ministerul Educaţiei Naţionale).

Comisiile de dialog social la nivel de 
instituţii de stat: CNPAS, CNAS, ANOFM, 
IMM-uri, Inspecţia Muncii.

Parlament şi Guvern (Comisia 
Economică a Senatului, Comisia de 
Abuzuri a Camerei Deputaţilor, Comisia 
de Dialog Social din cadrul Guvernului).

Parteneri în mai multe proiecte 
accesate şi aplicate prin Fondul Social 
European (FSE). 

Menţionăm colaborarea FSLIL cu 
organizaţiile sindicale de tip federativ, 
atât din alte ramuri (sticlă, construcţii 
de maşini, industrie alimentară, gaze, 
petrochimie, petrol, confecţii şi tricotaje, 
învăţământ, sanitas, şoferi, servicii 
publice etc.) cât şi cu confederatia 
CNSLR-Frăţia, în calitate de membri 
afiliaţi şi fondatori din 1990, cu o parte 
din Uniunile Judeţene CNSLR-Frăţia. 

FSLIL a fost şi este o federaţie care 
s-a implicat şi a participat activ la toate 
acţiunile organizate de CNSLR-Frăţia 
de-a lungul celor 25 de ani, şi la unele 
acţiuni comune de protest (mitinguri, 
marşuri şi pichetări) ale căror rezultate 
au favorizat şi sindicaliştii membri 
federaţiei noastre.

În ceea ce priveşte relaţia cu 
organizaţiile sindicale internaţionale 
menţionăm că FSLIL este afiliată 
la FETBB (Federaţia Europeană 
din Construcţii şi Lemn), cu sediul 
la Bruxelles şi la BWI (Federaţia 
Internaţională de Construcţii şi Lemn), 
cu sediul la Geneva - Elveţia. 

FSLIL a participat la diverse seminarii 
şi conferinţe internaţionale pe tema 
sănătăţii şi securităţii în muncă, la 
Congrese şi Comitete Executive, cât şi la 
alte proiecte desfăşurate de cele două 
organizaţii mai sus menţionate. 

Relaţiile cu cele două federaţii 
menţionate mai sus sunt dintre cele mai 
bune, din păcate, din lipsă de fonduri, 
nu putem răspunde la toate invitaţiile şi 
acţiunile întreprinse de către acestea.

Toţi paşii pe care i-am făcut şi toate 
acţiunile menite să apere angajaţii, au 
fost receptate, în parte, de guvernele de 
până acum, recunoscând că sindicatele 

trebuie să fie parteneri ai patronatelor 
şi ai Guvernului în cadrul instituţiilor 
de dialog social pentru reprezentarea 
intereselor salariaţilor membri de 
sindicat.

Amintim şi o pagină neagră a mişcării 
sindicale, în perioada 2010-2014, în 
care dialogul cu instituţiile statului 
a fost suspendat aproape la toate 
nivelurile, cu consecinţe dezastruoase 
în domeniul promovării şi promulgării 
mai multor acte normative, în special în 
domeniul muncii şi al dialogului social.

Apariţia Legii 62/2011, intitulată 
Legea Dialogului Social, fără 
consultarea sindicatelor şi a 
patronatelor, s-a dovedit a fi cea 
mai distrugătoare lege a relaţiilor 
dintre principalii parteneri sindicate - 
patronate, ce a dus la abrogarea CCM la 
nivel naţional şi condiţiile de nerealizat 
a CCM la nivel de ramură, fiind eliminat 
sistemul stabilirii relaţiilor de muncă.

Consultările din cadrul Consiliului 
Naţional Tripartit, cu privire la Legea 
Dialogului Social s-au întrerupt, fără 
ca reprezentanţii Guvernului să ia în 
considerare solicitarea părţii sindicale 
şi, după punctul de vedere exprimat de 
OIM, care coincide cu al nostru.

Am convingerea că cei 25 de ani 
care s-au scurs de la constituire nu 
au trecut degeaba, că împreună am 
reuşit să contribuim la constituirea 
şi consolidarea mişcării sindicale din 
România.

Nu putem să nu ne îndreptăm gândul 
către toţi acei membri de sindicat, zeci 
de mii la începutul anilor ’90, chiar de 
ordinul sutelor de mii, care ne-au fost 
alături în perioada 1990-2015, ne-au 
susţinut, ne-au dat putere prin unitate 
şi hotărârea lor.

Ne-am propus şi dorim în continuare 
să ne folosim întreaga energie pentru 
ca organizaţia noastră, FSLIL, să rămână 
puternică şi reprezentativă la nivel 
naţional.

Pentru ce a fost, pentru ce am făcut 
împreună, din 1990 până în prezent, 
trebuie să ne bucurăm, pentru că timpul 
a demonstrat că a meritat.

La 25 de ani, urăm liderilor şi 
membrilor de sindicat din federaţia 
noastră, şi nu numai, multă sănătate, 
să ajungem să sărbătorim tot împreună 
încă un deceniu, iar celor mai tineri 
decât noi să înveţe din experienţa 
noastră, să aibă puterea de a duce mai 
departe cartea de vizită a FSLIL.

Biroul Operativ FSLIL
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Competiţia: Premiile AGIR / 2014
Domeniul: Lucrări inginereşti 

deosebite (concepute, proiectate şi 
aplicate)

Secţiunea: Inginerie chimică

Rezumat

Proiectul propus pentru Competiţia 
Premiile AGIR/2014, cu titlul “Produse 
biocidate insectofungicide pentru 
protecţia integrală a lemnului pentru 
construcţii în scopul măririi semnificative 
a duratei de exploatare”, aşa cum 
menţioneaza şi titlul, se referă la 
punerea în funcţiune prin producţie 
de serie a unei game diversificate de 
produse de protecţia lemnului, biocidate 
şi hidrofugate, după caz, concepute 
în cadrul Institutului de Cercetări 
pentru Echipamente şi 
Tehnologii în Construcţii 
- ICECON SA Bucureşti, 
Departamentul 
Dezvoltare -Inovare - 
Agrementare Produse 
noi în Construcţii, 
Divizia Structuri din 
Lemn. 

În stadiul de 
concepere a produselor, 
s-au elaborat reţete 
pentru formulări 
chimice (modele 
conceptuale), care au 
fost testate în cadrul 
Departamentului 
Încercări de Laborator 
şi “in situ”, Laboratorul 
ICECON Test, Divizia 1 - 
Tehnologii în construcţii, 
materiale, sisteme şi elemente 
structurale, Gupa Produse şi Structuri 
din Lemn – PSL, prin încercari biologice, 
acreditate RENAR, prin expunere la 
ciuperci şi insecte care atacă lemnul din 
construcţii. În anul 2014, tehnologiile 
de fabricaţie au fost transferate în SC 
SORECON SRL, unde s-au fabricat şi 
vândut primele loturi de produse. 

Necesitatea realizării noilor produse 
a derivat din performanţele preconizate 
ale acestora, care să răspundă 
următoarelor cerinţe: toxicitate redusă 
pentru mediu, protecţie integrală, 
profilactică şi curativă, dezvoltarea 
pieţei de produse pentru construcţii şi 
patrimoniul cultural, scăderea riscului de 
atac biologic asupra lemnului tratat cu 
produse de protecţia lemnului, creşterea 
durabilităţii şi competitivităţii lemnului 

în dinamica economiei materialelor de 
construcţii. S-au desfăşurat activităţi de 
elaborare şi experimentare a modelului 
experimental în condiţii de laborator 
şi în condiţii de producţie. Caracterul 
inovativ constă în modalitatea în care 
s-a valorificat proiectul: produse şi 
pachet tehnico-informativ complet 
privind utilizarea produselor de protecţia 
lemnului. Complexitatea proiectului a 
determinat modalităţi de valorificare 
multiplă: 

1) industrializare prin introducere în 
fabricaţie şi comercializare; 2) abordare 
multidisciplinară (construcţii, industria 
lemnului, chimie, biologie), cercetare-
desfacere; 3) realizarea unui sistem de 
produse cu pachet tehnico-informativ de 
protecţia lemnului.

Exploatarea afacerii rezultată în 

urma dezvoltării proiectului şi-a atins 
scopul prin vânzarea produselor, din 
care s-au obtinut următoarele beneficii 
preconizate (profit estimat, rentabilitate): 

• dezvoltarea construcţiilor cu costuri 
minime;

• creşterea siguranţei construcţiilor 
cu lemn tratat împotriva agenţilor fizici, 
biologici şi la foc;

• mărirea durabilităţii naturale a 
lemnului de 2…5 ori, cu consecinţe 
directe asupra scăderii tăierilor 
neraţionale, conservării fondului 
forestier, reducerii poluării cu deşeuri 
de la demolări şi creşterii calităţii 
aerului, pădurile reprezentând cea mai 
importantă sursă de oxigen;

• reducerea costurilor unei case 
cu elemente din lemn cu cel puţin 
25%, comparativ cu alte materiale de 

construcţii decât lemnul;
• rentabilitatea fabricării (consum mic 

de energie, timp scurt de fabricaţie, cost 
de producţie scăzut);

• economisirea cu până la 30% 
materialelor şi forţei de muncă pentru 
reparaţii şi renovarea  construcţiilor din 
cauza atacului biologic; 

• realizarea unui profit din 
comercializare de 100%.

Produsele de protecţia lemnului 
realizate în proiect sunt produse 
cu spectru larg de acţiune, pentru 
următoarele utilizări preconizate: 

Sorexin super-soluţie insecticidă, 
produs de prevenirea şi combaterea 
atacului de insecte xilofage (inclusiv 
termite), pentru lemn de foioase 
şi răşinoase (buşteni, cherestea, 
semifabricate, frize, parchete, lemn 

de construcţii sau aflat în 
construcţii, bunuri culturale 
din patrimoniul mobil şi 
imobil, mobilier, etc.).

Sorexif super-soluţie 
insecto-fungicidă, produs 
de prevenirea şi combaterea 
atacului de insecte şi 
ciuperci xilofage, pentru 
lemn de foioase şi răşinoase.

Xylocon super-grund 
insecto-fungicid, produs 
de prevenirea atacului 
biologic asupra lemnului în 
construcţii şi a altor produse 
din lemn (uşi şi ferestre de 
exterior, obloane, elemente 
de rezistenţă şi şarpante, 
lambriuri, îmbrăcăminţi 
exterioare, mobilier de 
grădină, grajduri, grilaje, 

remize, şoproane etc.).
Xylocon super décor-produs 

de protecţie şi finisare decorativă 
semitransparentă a lemnului, 
destinat prevenirii atacului biologic 
şi hidrofobizării suprafeţei  lemnului, 
realizat în nuanţe diferite de culori, 
pentru construcţii şi în alte domenii 
unde acesta este expus riscului de 
biodegradare. 

Responsabil de proiect :
Chim. Mariana Prună,
cercetător ştiinţific CS3

Expert în Conservarea lemnului - 
investigaţii fizico-chimice şi biologice 

Şef Divizie Structuri din Lemn,
Şef Grupă Produse şi Structuri din Lemn

Premii AGIR pentru specialişti
din industria lemnului
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Congresul a devenit un eveniment 
cheie pentru comunitatea globală a 
pădurilor de-a lungul anilor. Condus 
de FAO şi ţara gazdă, congresul se 
reuneşte o dată la şase ani. Acesta 
este deschis pentru oamenii din 
toate ţările, regiunile şi sectoarele 
din care fac parte o organizaţie 

neguvernamentală, un ONG, o 
companie privată, un organism 
ştiinţific sau de specialitate la o 
companie de pădure sau pur şi 
simplu curios pentru persoane fizice 
pentru a afla mai multe despre 
problemele contemporane legate 
de păduri. 

Aşadar, al paisprezecelea 
World Congress forestier a avut 
loc la Durban, în perioada 7-11 
septembrie 2015, eveniment ce a 
evidenţiat necesitatea de a “investi 
în păduri ca un element-cheie al 
dezvoltării durabile”. Reuniunea 
s-a concentrat pe trei linii de 
gândire: exploatarea raţională 
a pădurilor într-o încercare de 
a extrage populaţia rurala din 
sărăcie, protecţia pădurilor în 
lupta împotriva încălzirii globale 
şi dezvoltarea de noi tehnologii şi 
produse din surse regenerabile.

În prezent, 1,6 miliarde de 
oameni depind direct de păduri 
pentru mijloacele de subzistenţă şi 
echilibrul lor este întotdeauna dificil 
de stabilit fiind un sector profitabil 
şi gestionarea raţională a acestui 
ecosistem esenţiale pentru a atenua 
încălzirea climatică globală .

Conform unui studiu recent 
elaborat de Institutul World 
Resources, planeta Pământ a pierdut 
18 milioane de hectare de pădure 
în 2014. Dintre cele zece ţări cu cel 
mai rapid ritm de pierdere, aproape 
jumătate se află în Africa vest. Astfel, 
utilizarea de ulei de palmier din 
ce în ce intens de catre ONG-uri şi 
persoane locale este una din cauze. 

Ritmul de pierderi de păduri, însă, 
a încetinit în ultimii 25 de ani.

“Rata de pierdere netă de pădure 
a scăzut cu peste 50% între 1990 şi 
2015”, spune documentul FAO. Rata 
anuală de pierdere netă de pădure, 
care ia în considerare plantarea de 

noi păduri a crescut de la 0,18% in 
90-0.08% în ultimii cinci ani.

În ciuda cifrelor încurajatoare din 
FAO, suprafaţa împădurită a scăzut 
cu 3,1% într-un sfert de secol, de 
la de la 4128 la 3999 milioane de 
hectare la nivel mondial. 

Principalele pierderi au avut loc la 
tropice, în special în America de 
Sud şi Africa, cu toate că rata 
de pierdere în aceste regiuni a 
scăzut considerabil în cinci ani, 
potrivit raportului.

Zona pădurilor naturale va 
mai continua probabil să scadă, 
potrivit FAO. Dar “din cauza 

cererii în creştere pentru produse 
forestiere şi servicii de mediu, zona 
pădurilor plantate ar trebui să 
continue să crească în următorii ani.”

Lucrările Congresului au acoperit 
asadar o arie vastă de discuţii 
precum integrarea pădurilor în 
conceptul general de utilizare 
a terenurilor sau creşterea 
semnificativă a rolului pădurilor în 
contextul schimbărilor climatice. 
De asemenea, un rol important de 
acţiune viitoare îl are dezvoltarea 
utilizării lemnului pentru energie, 
într-un mod sustenabil şi eficient, 
dar si dezvoltarea educaţiei şi a 
locurilor de muncă pentru tineri. 
Nu în ultimul rând, la Congres 
au avut loc discuţii referitoare la 
îmbunătăţirea securităţii alimentare 
prin sporirea rolului pădurilor.

Congresul a avut loc în contextul 
general al agendei de dezvoltare 
post-2015, fiind un eveniment 
major pentru sectorul forestier, 
bucurându-se de prezenţa a 
3.901 delegaţi, 530 de vorbitori 
şi peste 200 de evenimente şi 
sesiuni. În cadrul Congresului s-au 
furnizat oportunităţi care să fie 
luate în considerare la stabilirea 
şi implementarea noilor ţeluri de 
dezvoltare durabilă (SDG’s) şi la 
noile politici privind schimbările 
climatice.

România a fost prezentă la 
lucrările Congresului cu o delegaţie 
din care au făcut parte reprezentanţi 
ai Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor, Universităţii Transilvania 
din Braşov şi Regiei Romsilva.

Sursa:
Redacţia “Meridiane Forestiere”

Publicaţii şi evenimente ştiintifice de specialitate

Congresul forestier mondial

Comerţul, industria şi comunicaţiile 
sunt sectoarele care continuă să aibă cea 
mai importantă contribuţie la creşterea 
economiei româneşti după primul semestru 
din acest an. 

Potrivit datelor provizorii ale Institutului 
Naţional de Statistică, transmise vineri 
Agerpres, după primele şase luni ale 
acestui an, produsul intern brut a crescut, 
comparativ cu semestrul I 2014, cu 3,7%, 
pe seria brută şi cu 3,8% pe seria ajustată 
sezonier iar contribuţii semnificative la 
această evoluţie au avut sectoarele: comerţul 
cu ridicata, repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor, transport şi depozitare şi 
hoteluri şi restaurante (1%), informaţii şi 
comunicaţii (0,9%) şi industrie (0,5%). 

În acelaşi timp, ramurile menţionate 
au înregistrat şi creşteri semnificative ale 
volumului de activitate, respectiv 13,8% 
comunicaţiile, 5,6% comerţul şi 2,2% 
industria. 

Sectorul construcţiilor a avut o contribuţie 
de 0,2% la avansul PIB. 

Impozitele nete pe produs au avut o 
contribuţie de 0,5% la creşterea PIB, cu o 
pondere de 13,6% la formarea PIB şi al căror 
volum de activitate s-a majorat cu 4,2%, mai 
reiese din datele INS. 

“Din punctul de vedere al utilizării PIB, 
creşterea s-a datorat, în principal: cheltuielii 
pentru consum final al gospodăriilor 
populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 
5,4% contribuind cu 3,5% la creşterea PIB; 
formării brute de capital fix, cu o contribuţie 
de +1,5%, consecinţă a creşterii cu 8,1% 
a volumului său. O contribuţie negativă la 
creşterea PIB a avut-o exportul net (-1,5%), 
consecinţă a creşterii cu 6,3% a exporturilor 
de bunuri şi servicii corelată cu o creştere 
mai mare a volumului importurilor de bunuri 
şi servicii, cu 9,6%. Este de remarcat, însă, 
soldul uşor pozitiv al balanţei de plăţi”, 
precizează INS. 

În ceea ce priveşte evoluţia trimestrială a 
produsului intern brut, în trimestrul II 2015 
avansul PIB a încetinit la 0,1% comparativ 
cu trimestrul anterior în condiţiile în care, în 
primele trei luni ale acestui an, PIB a crescut 
cu 1,4% faţă de trimestrul IV 2014. 

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2014, 
produsul intern brut a înregistrat o creştere 
cu 3,3% pe seria brută şi cu 3,7% pe seria 
ajustată sezonier, în T2. 

Pentru acest an, Comisia Naţională de 
Prognoză (CNP) a revizuit în urcare la 
3,3% prognoza privind avansul economiei 
româneşti. Potrivit FMI, economia României 
va creşte cu 2,7%. 

Produsul intern brut a crescut, anul trecut, 
cu 2,8% faţă de 2013, peste nivelul prevăzut 
în buget de 2,2% şi peste estimările Comisiei 
Europene din toamna anului 2013, de 2,1%, 
reiese din Raportul privind Execuţia Bugetară 
finală pe anul 2014, publicat de Ministerul 
Finanţelor Publice.

Sursa: Agerpres

Economia
românească
în primele 6 luni
ale anului
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Multe personalităţi de prim rang, 
cu clarviziune şi ataşament faţă 
de valoarea inestimabilă a pădurii, 
militanţi pentru învăţământ, ştiinţă si 
producţie, dar în primul rând pentru 
unitatea silvicultorilor, nu mai sunt 
printre noi. 

În luna septembrie a acestui an, 
s-a stins din viaţă distinsul pofesor 
universitar, Rotislav Bereziuc.

Domnul profesor Rostislav Bereziuc 
s-a născut la 20 octombrie 1923, 
în comuna Briceni, din fostul judeţ 
Hotin, azi în Republica Moldova, 
într-o familie în care dragostea 
pentru natură se împletea cu cea 
pentru învăţătură, tatăl său fiind 
subinginer silvic, iar mama sa 
învăţătoare. A absolvit şcoala primară 
în comuna natală, după care a urmat 
cursurile liceului “Aron Pumnul” din 
Cernăuţi, clasele I-VII, şi ale liceului 
“Ion Creangă” din Bălţi, clasa a VIII-a. 
După obţinerea, în 1942, la Chişinău, 
a diplomei de bacalaureat, a fost 
admis prin concurs la Facultatea de 
Silvicultură a Şcolii Politehnice din 
Bucureşti, pe care a absolvit-o în 
mod remarcabil în 1947, cu nota 10 
la lucrarea de diplomă.

Imediat după absolvire, proaspătul 
inginer Rostislav Bereziuc a fost 
angajat la Societatea “Domeniile 
Bucovinei”, cu sediul în Câmpulung 
Moldovenesc. Aici, între anii 1947-
1949, a participat la campania de 
amenajare a pădurilor din ocoalele 
silvice Dorna Candreni şi Vatra 
Dornei, precum şi la amenajarea 
de drumuri necesare transportului 
lemnului, în cadrul Ocolului Silvic 
Argel.

După trecerea tuturor pădurilor 
în patrimoniul statului, devenind 
referent tehnic la Inspectoratul 
Silvic Suceava, a coordonat şi 
controlat efectuarea tuturor lucrărilor 
silviculturale din vechile judeţe 
Suceava, Câmpulung, Rădăuţi, 
Fălticeni, Botoşani şi Dorohoi, 
participând şi la amenajarea 
pădurilor din bazinul Bistriţa Aurie, 
ca şef de secţie.

În anul 1949, după desfiinţarea 
inspectoratelor silvice şi crearea 
direcţiilor silvice judeţene, Ministerul 
Gospodăriei Silvice de atunci a 
solicitat transferul la Institutul 
de Silvicultură din Câmpulung 
Moldovenesc, unde este încadrat 

In memoriam

Rostislav 
Bereziuc  
Prof. univ. dr. ing.

(1923 -2015)
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ca şef de lucrări la disciplina 
“Topografie”. Este începutul unei 
activităţi care a presupus, pentru 
tânărul inginer de atunci, un 
efort permanent de perfecţionare 
profesională pentru ca, în următorii 
22 de ani, să poată parcurge toate 
treptele ierarhiei didactice.

Odată cu comasarea întregului 
învăţământ silvic superior din ţară, 
în anul 1953 a fost transferat la 
Braşov şi încadrat ca lector la fostul 
Institut Forestier, la disciplinele “Rolul 
aviaţiei în silvicultură” şi “Topografie” 
(1953-1956). În continuare, a activat 
ca şef de lucrări în cadrul Facultăţii 
de Silvicultură la disciplinele de 
“Meteorologie” şi “Protecţia Muncii” 
(1957-1959), “Drumuri forestiere” 
şi “Protecţia Muncii” (19591962). 
Ocupă apoi prin concurs funcţiile 
de conferenţiar (1962-1971) şi de 
profesor (1972-1992) la disciplina 
“Drumuri forestiere”, iar din 1992 şi 
până în 2015 a desfăşurat  activitate 
de profesor consultant.

Activităţile didactice conduse 
direct sau coordonate de profesorul 
Rostislav Bereziuc s-au caracterizat 
prin claritatea expunerilor, prin 
spiritul ingineresc de selectare şi 
prezentare a noţiunilor, problemelor, 
aspectelor teoretice şi aplicative, 
prin rigurozitatea şi logica 
demonstraţiilor, prin eficienţa 
procesului didactic în ansamblul 
său. Generaţii întregi de absolvenţi 
ai Facultăţii de Silvicultură, deveniţi, 
în timp, specialişti renumiţi în 
proiectarea, cercetarea, execuţia, 
întreţinerea şi exploatarea 
drumurilor forestiere, îşi amintesc 
cu recunoştinţă şi emoţie pasiunea 
cu care dânsul şi-a expus şi a trăit, 
în acelaşi timp, lecţiile de curs, 
aplicaţiile dezbătute şi rezolvate 
la seminarii, preocuparea pentru 
cultivarea calităţilor profesionale şi a 
rigurozităţii, calităţi indispensabile în 
activitatea inginerească de proiectare 
şi execuţie.

În decembrie 1969 şi-a susţinut 
teza de doctorat în specialitatea 
“Exploatări şi transporturi forestiere”, 
obţinând titlul ştiinţific de doctor 
inginer, iar în anul 1974 a fost numit 
conducător de doctoranzi pentru 
specialitatea “Drumuri forestiere”, 
ulterior “Exploatări şi Transporturi 
Forestiere”.

A fost şef al Catedrei de 
Transporturi Forestiere în perioada 
1963-1972, calitate în care s-a 
ocupat de realizarea unui sediu 
pentru catedră şi a unui laborator 
de drumuri forestiere. Pe lângă 
obligaţiile specifice activităţii de 
cadru didactic a mai îndeplinit o 
serie întreagă de atribuţii ştiinţifico-
metodologice, precum: membru 
în Consiliul Profesoral al facultăţii 
(1952-1956 şi 1963-1989), membru 
în consiliul profesoral al Institutului 
Politehnic Braşov (1964-1970) şi al 
Senatului Universităţii din Braşov 
(1971 -1980), secretar ştiinţific al 
Consiliului Profesoral al facultăţii 
(1963-1968 şi 1977-1980), membru 
şi preşedinte în Comisia de Examen 
de Stat, referent oficial la peste 20 de 
teze de doctorat etc.

În paralel cu activitatea didactică, 
a desfăşurat o amplă şi fructuoasă 
activitate ştiinţifică, concretizată 
în 108 lucrări ştiinţifice, publicate 
în buletine ştiinţifice şi reviste de 
specialitate.

Rezultatele cercetărilor s-au 
aplicat, în cea mai mare parte, în 
activitatea de producţie, iar unele 
au fost preluate de normativele de 
proiectare, execuţie şi întreţinere a 
drumurilor forestiere. De menţionat 
este şi faptul că unele lucrări au 
fost semnalate în publicaţii de 
peste hotare, din Franţa, Anglia, 
fosta U.R.S.S. şi Germania. Unele 
din relaţiile matematice propuse 
de dânsul au fost apreciate şi 
preluate de specialiştii din Institutul 
de Cercetări din Zvolen, unde a 
participat şi cu lucrări, în 1977, la 
Sesiunea Ştiinţifică Internaţională 
organizată de Şcoala Superioară 
de Silvicultură şi Industria Lemnului 
precum şi la “Consfătuirea privind 
construcţia drumurilor forestiere în 
Munţii Carpaţi” (Kosiče, 1977).

Pe linia colaborării externe 
se menţionează şi elaborarea 
unor materiale individual sau în 
colaborare pentru simpozioanele 
internaţionale în probleme de 
transporturi forestiere de la 
Münchehof (Reinbek, 1973) şi 
Scezecin (Polonia), precum şi pentru 
congresele forestiere mondiale de 
la Ciudad de Mexico (1985) şi Paris 
(1991).

Rezultatele activităţii ştiinţifice, 

precum şi experienţa sa didactică 
şi inginerească se reflectă, de 
asemenea, într-o bogată activitate 
publicistică. Pe lângă studiile, 
articolele şi comunicările ştiinţifice, 
apărute şi prezentate în diverse 
publicaţii de specialitate, Profesorul 
Rostislav Bereziuc a elaborat şi 
publicat 13 lucrări de sinteză (tratate, 
cursuri, îndrumare), din care şapte 
au fost tipărite în edituri centrale: 
Editura Didactică şi Pedagogică, 
Editura Ceres, Editura Tehnică, iar 
restul litografiate sau xerografiate pe 
plan local. Lucrările s-au bucurat de 
recenzii favorabile Revista Pădurilor, 
fiind de asemenea semnalate şi 
peste hotare.

Realizările sale ştiinţifice, tehnice şi 
didactice îl atestă ca o personalitate 
de seamă în munca universitară, 
cu contribuţii teoretice şi aplicative 
care au îmbogăţit ştiinţa şi tehnica 
forestieră.

Apreciind meritele şi calităţile sale, 
Consiliul Profesoral al Facultăţii de 
Silvicultură şi Exploatări Forestiere 
şi Senatul Universităţii Transilvania 
din Braşov i-au conferit calitatea 
de profesor consultant, înţelegând 
prin aceasta să-l menţină în 
activitate efectivă, valorificând astfel 
capacitatea profesională, experienţa 
didactică şi ştiinţifică ale acestui 
slujitor al şcolii superioare forestiere.

Din anul 1991 este membru 
corespondent, iar din anul 2000 
membru titular al Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe 
Ionescu Siseşti”.

Această succintă prezentare a 
personalităţii tehnico-ştiinţifice a 
Profesorului Rostislav Bereziuc nu 
poate fi încheiată fără a menţiona 
că excepţionalele sale calităţi de 
dascăl, om de ştiinţă şi inginer  au 
fost însoţite de calităţi sufleteşti 
remarcabile: generozitate, modestie, 
disponibilitate la dialog, gentileţe 
înnăscută, blândeţe, putere de 
adaptare la nou, exigenţă.

Foştii studenţi, astăzi reputaţi 
specialişti sau oameni de succes în 
afaceri, îi vor cinsti opera remarcabilă 
care i-a inspirat ca devotaţi slujitori 
ai destinelor pădurii româneşti.

Înmormantarea a avut loc pe 24 
septembrie 2015, la Braşov.  

Redacţia ASFOR
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În perioada 19-23 septembrie 
a.c., s-a desfăşurat, la Romexpo, 
târgul internaţional de mobilă, 
echipamente şi accesorii BIFE-
SIM 2015. Rezultat prin fuziunea 
celor mai importante evenimente 
dedicate industriei de mobilă din 
România, BIFE şi SIM, evenimentul, 
organizat de Romexpo, în 
parteneriat cu Camerele de 
Comerţ şi Industrie din România, 
Asociaţia Producătorilor de 
Mobilă din România şi Eurexpo, 
a reunit, sub un singur concept, 
cele mai importante branduri de 
mobilă din ţară şi străinătate.

Timp de cinci zile, BIFE-SIM 
2015 a “spus povestea” mobilei, 
începând de la forma brută a 
materialului, proces tehnologic 
şi până la forma sa finită, gata 
să iasă din fabrică. Peste 300 
de producători, importatori şi 
distribuitori de profil din România 
şi din străinătate (Austria, Bulgaria, 
Danemarca, Elveţia, Germania, 
Italia, Polonia, Taiwan, Thailanda 
şi Turcia) au expus mii de modele, 
de serie sau unicat, produse 
realizate în stiluri dintre cele 
mai diverse şi spectaculoase – 
contemporan, vintage, art deco, 
minimalist, baroc, rococo, rustic, 
neo clasic, eclectic, art nouveau, 
arts & crafts, glamour.

Târgul internaţional de mobilă, 
echipamente şi accesorii s-a 

desfăşurat pe o suprafaţă de 
peste 30.000 metri pătraţi şi a 
reunit mii de oferte din România, 
dar şi din China, Danemarca, 
Germania, Italia, Republica 
Moldova, Polonia, Spania, Turcia şi 
Ucraina. Evenimentul a înregistrat 
o creştere cu 10% faţă de 2014 
din punct de vedere al numărului 
de expozanţi.

A fost o premieră ca zi de start 
pentru cel mai cunoscut târg de 
mobilă de la noi, respectiv începe 
sâmbăta şi ţine până miercuri. 
Am aflat că cei mai importanţi 
producători de mobilă de la noi 
au venit în acest an cu noutăţi 
pe care le-au expus în standuri 
arătoase. De asemenea, s-au 
găsit nu doar piese de mobilă, 
dar la multe standuri s-au aflat 
designerii care le-au conceput 
şi se putea consulta si discuta 
cu ei, cere detalii sau li s-a putut 
spune franc şi deschis părerea ta 
despre produsele pe care le-au 
creat. La secţiunea de bucătării, 
au fost surprize culinare preparate 
de chefi cunoscuţi, iar la multe 
standuri s-a putut participa la 
tombole ori concursuri. Desigur, 
au existat şi reduceri şi promoţii 
pe perioada târgului, aşa că din 
19 septembrie până miercuri 23 
septembrie a meritat să mergi 
între orele 10-18 (sâmbătă şi 
duminică) şi între 10-19,30 (luni, 
marţi, miercuri) la târg. Intrarea 
a costat 10 lei de persoană, iar 
parcarea 3 lei pe oră.

În cadrul propriu- zis al targului, 
au fost expuse produse şi 
decoraţiuni interioare şi exterioare 
din lemn, piese şi accesorii de 
mobilier, utilaje şi echipamente 
pentru exploatări forestiere şi 
prelucrarea lemnului. Vizitatorii 
specialişti, dar şi publicul larg, au 
putut alege între clasic şi modern, 

între decoraţiuni cu design 
tradiţional şi futurist, între articole 
de mobilier atât confortabile, dar 
şi funcţionale. BIFE-SIM reprezintă 
platforma care reflectă cel mai 
bine modul în care producatorii 
şi distribuitorii îşi adaptează 
ofertele la schimbările apărute 
în atitudinea de cumpărare a 
consumatorilor.

Cu ocazia conferinţelor, 
arhitecţi, designeri şi profesori 
universitari au susţinut 
prezentări în cadrul cărora au 
abordat subiecte inspiratoare şi 
provocatoare.

Decernarea premiilor 
Concursului Naţional de Design 
de Mobilier, ediţia a XII-a, a adus 
în lumina reflectoarelor proiectele 
îndrăzneţe propuse de tinerii 
creatori români.

În cadrul evenimentelor, ASFOR 
a fost prezent cu un stand (C6. 
poz. 27a) şi a participat activ la 
popularizarea şi diseminarea 
specificului activităţii de 
exploatare şi prelucrare a 
lemnului, precum şi la crearea 
unei imagini publice pozitive.

Vizitatorii au avut acces gratuit 
şi la o serie de evenimente şi 
programe specifice.

Dintre membrii ASFOR, cu o 
experienţă de peste 15 ani în 
producţia de uşi de interior şi 
exterior, firma Alpa Prest SRL a 
prezentat un stand cu o suprafaţă 
de peste 50 mp, în cadrul căruia, 
în afara de produsul de bază (uşi-
ferestre), a expus cu mult succes 
o serie de produse din salcâm, 
cum ar fi: balustrade, pervazuri, 
obloane, parchet, plinte, lambriuri, 
pergole etc.

Sursa: Petru Boghean,
Consilier ASFOR
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Vedere exterioară a standului Alpa Prest SRL 
la târgul BIFE-SIM 2015
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Energie + Eficienţă la cea de-a VIII-a 
ediţie a Târgului şi Conferinţelor

RENEXPO® South-East Europe
A devenit deja o tradiţie ca în luna 

noiembrie toţi jucătorii cheie să îşi dea 
întâlnire la RENEXPO® South-East 
Europe, platforma României pentru 
energie regenerabilă şi eficienţă 
energetică. Evenimentul va reveni în 
2015 cu cea de-a VIII-a ediţie, între 
18-20 noiembrie, la Sala Palatului din 
Bucureşti.

Ediţia din acest an îşi propune să 
abordeze tematici pentru un viitor 
sustenabil, să concentreze într-un 
singur loc factori de decizie, investitori 
şi beneficiari şi să faciliteze transferul 
de know-how. O atenţie deosebită 
va fi acordată tematicii de eficienţă 
energetică, dat fiind impactului pe care 
acest domeniu îl are asupra economiei, 
mediului, securităţii energetice naţionale 
, precum şi beneficiilor sociale ale 
acestuia asupra României.

 Partea de expoziţie a evenimentului 
va găzdui companii din domenii 
ca: energie solară fotovoltaică, 
hidroenergie, eficienţă energetică, 
biomasă, biogaz, cogenerare, 

consultanţă energetică, servicii de 
finanţare şi altele. Printre expozanţii 
care şi-au rezervat deja spaţiul la târg 
se numără: Caleffi România, C Geangu 
Consulting S.R.L., CINK Hydro-Energy 
k.s., Global Hydro Energy GmbH, 
Superlit România S.A., Voith Hydro S.R.L. 
şi alţii.

În paralel cu târgul vor avea loc o serie 
de conferinţe naţionale şi internaţionale, 
dublate de alte evenimente conexe, 
iar noutatea acestei ediţii va fi adusă 
de Primul Summit Internaţional pe 
Eficienţă Energetică, organizat de 
compania REECO în România. Summitul 
va trata două mari tematici şi anume: 
Eficienţa Energetică în Clădiri şi Eficienţa 
Energetică în Industrie. Alte tematici de 
conferinţă vor fi: bioenergia cu accent 
biomasă şi biogaz, energia solară, 
hidroenergia, energia din deşeuri şi 
cogenerarea.

Tot pentru prima oară, în paralel cu 
târgul vor fi organizate workshop-uri 
care vor dezbate probleme de finanţare 
a proiectelor în domeniu şi subiecte 
legate de iniţiativa României de a 
exporta energie.

18-20 nov.2015
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Orange Wood, Ukraina
Produse din stejar, pin, mesteacăn, arin
• Colaborare tehnico-comercială
Alyona Kutanova
• http://orange-wood.co.ua/about/

Forst Garten, Germania
• mangal (cerere) • contract până în 2019
Max Reichpietscs - Weg 11, D - 23968 Wismar
• an.kurtz@web.de

Retif, Franţa
• mobilier MDF (spaţii comerciale)
• neasamblat, comenzi mari
Christophe Larive • tel.: 0033.067.800.34.92
clarive@optimcle.com

Komimex, Franţa
• lemn de stejar şi de fag
• prelucrare şi colaborare în comun
Jean Paul Capiaux • Komimex, Paris

Metropolight, Franţa
• lemn inferior (la cerere)
• prelucrat artizanal pentru corpuri de iluminat
Angelique Chaumont • 8 avenue Pierre Blanck
Z.I. La Voivre, CS 50035, 88026 Epinal

Youngwon, Coreea de Sud
• cherestea de fag (cerere) • 4 containere pe lună
Mr. Kyun Chul Lee • tel.: 008225886781
• caseylee629@naver.com

D&R International Group, Spania
• cherestea răşinoase
• produse certificate sau standardizate
Danilo Garcia • C / Entrada Masia Roda No. 3, 
suite  11, Betera Valencia

Vorlicek & Partners Spol sro, Cehoslovacia
• comerţ internaţional cu lemn (plăci, panouri etc)
• colaborare cu furnizori importanţi
Jan Vorlicek • Prusinovskéso 820,
664 42 Modrice

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

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

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

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

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

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

Ofertă de certificare a filierei produselor
Diplomat ing. Ştefan M. Teuşan din Germania,
certific filiera produselor lemnoase (chain-of-custody)
conform sistemelor FSC sau PEFC.
Cei interesaţi sunt rugaţi să contacteze
la e-mail: teusan@scscertified.eu

Bucureşti, Şoseaua Panduri 94
manager tehnic ing. Ene Neagu
tel.: 0744.974.774

prin Laboratorul 
Naţional pentru 
Industria Lemnului 
şi Mobilă, execută 
testarea produselor 
din lemn, uşi, ferestre, 
mobilier.

testarea
produselor

Quality
Cert S.A.

din lemn, uşi, ferestre, 
mobilier.
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