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EDITORIAL

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR

Astfel, preţurile de pornire ale masei lemnoase pe picior pentru licitaţia 
principală din luna decembrie 2015 au fost stabilite la nivelul mediu al 
preţurilor de adjudecare de la precedenta licitaţie principală, fapt care a 

diminuat posibilitatea agenţilor economici de a face oferte la acest nivel, care obligă 
adjudecarea la minimum doi “paşi de licitare” oferiţi în plus.

Neadjudecarea, decât în foarte mică măsură, de masă lemnoasă, la licitaţia 
principală din decembrie, a declanşat un lung proces de discuţii şi negocieri între 
administratori, pe de o parte, şi reprezentanţii agenţilor economici din exploatări 
şi prelucrarea primară a lemnului - ASFOR, reprezentanţii producătorilor de mobilă 
- APMR, precum şi a altor organizaţii de tip neguvernamental, pe de altă parte, cu 
arbitrajul Departamentului Păduri, din cadrul MMAP.

De la HG 924/2015,
la OUG 51/2016, sau

Anul de Foc
al Domeniului 
Forestier
La începutul lunii noiembrie 2015, în ultima 
şedinţă de Guvern din timpul guvernării Ponta, 
a fost aprobată HG 924 privind “Regulamentul 
de valorificare masă lemnoasă din fondul 
forestier proprietate publică”. Regia Naţională 
a Pădurilor, RNP - Romsilva, cel mai important 
furnizor de masă lemnoasă, a contestat 
prevederile acesteia şi a întreprins, unilateral, 
prin interpretarea proprie a legii, unele măsuri 
care aveau să-i afecteze grav nu numai pe 
agenţii economici din exploatări forestiere 
şi prelucrarea primară a lemnului, dar şi pe 
producătorii de mobilă, precum şi pe înşişi 
iniţiatorii măsurilor respective - administratorii 
fondului forestier proprietate publică a statului. 
Fără să ţină seama de realitatea economică, 
RNP - Romsilva a stabilit un nivel ridicat 
al “preţurilor de referinţă” pentru calculul 
preţurilor de pornire la licitaţia principală de 
masă lemnoasă - producţia anului 2016.



Cu o întârziere de trei luni, a avut loc, în condiţii de preţuri 
diferite, o nouă licitaţie principală, în luna martie 2016.

Această întârziere face din anul 2016 cel mai dificil an, 
atât pentru agenţii economici din domeniu, cât şi pentru 
administratorii fondului forestier. Departamentul Păduri din 
cadrul MMAP a iniţiat mai multe întâlniri cu reprezentanţii  
celor implicaţi în activităţile domeniului forestier, în vederea 
elaborării actelor normative necesare modificării unor 
reglementări anterioare.

Astfel, în şedinţa Guvernului României din data de 31 august 
2016, au fost aprobate trei acte normative de o deosebită 
importanţă pentru domeniul forestier:

• HG nr. 617/2016 privind Regulamentul de valorificare masă 
lemnoasă din fondul forestier proprietate publică,

• OUG nr. 50/2016 pentru modificarea Legii 289/2002 
privind perdelele forestiere de protecţie, şi

• OUG nr. 51/2016 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice.

Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR a fost o 
prezenţă activă şi a avut o contribuţie importantă la elaborarea 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, aprobat prin HG nr. 617/2016.

Din păcate, însă, nu am fost consultaţi în calitatea noastră de 

reprezentanţi ai agenţilor economici din domeniul exploatărilor 
forestiere, asupra modificărilor aduse Legii nr. 171/2010, privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.

Aplicarea unor prevederi ale OUG nr. 51/2016 îi pune pe 
administratorii fondului forestier şi pe agenţii economici din 
exploatări forestiere în postura de contravenienţi, în multe 
cazuri, fără vinovăţie.

În susţinerea afirmaţiilor noastre, enumerăm o serie de 
măsuri sancţionatorii introduse prin OUG nr. 51/2016, care 
transformă întreg sectorul forestier într-un posibil infractor:

• orice diferenţă de cubaj, chiar la nivel de zecimale, 
rezultată în urma verificării volumului transportat, este 
sancţionată prin confiscarea autovehicolului şi a încărcăturii 
acestuia, deşi acceptarea toleranţelor este o practică 
susţinută atât prin Norma de Metrologie Legală (NML 082-
13), cât şi de standardele în vigoare - STAS 6455-71 si STAS 
13569-13, care prevăd toleranţe la măsurarea diametrului 
lemnului rotund şi a lungimii acestuia, în procente de 3-5%.

  Măsurarea cherestelei în stare verde necesită, de asemenea, 
acordarea de toleranţe la grosime şi lăţime, pentru că 
procesul de uscare naturală produce contrageri. 

  Din cercetările ştiinţifice în domeniu şi STAS 6455-71, 
utilizat şi de organele vamale, diferenţa de volum, în 
situaţia cherestelelor, se încadrează între 7-11%.
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  Prevederea din OUG nr. 51/2016 privind confiscarea 
mijlocului de transport, dacă se găsesc diferenţe de volum, 
devine - ţinând seama de cele arătate anterior - un abuz 
care încalcă un drept garantat de Constituţie şi care ar 
conduce la sancţiuni fără vinovăţie.

O altă categorie de sancţiuni nu este corelată cu realitatea 
obiectivă, ajungându-se la situaţii absurde:

• lăsarea în parchet a unui arbore neexploatat este 
sancţionată mai drastic decât furtul acestuia;

• organizatorul licitaţiilor de masă lemnoasă este sancţionat 
în situaţia în care acceptă participarea la licitaţie a firmelor 
aflate în insolvenţă, fiind astfel forţat falimentul acestor 
firme;

• toate prejudiciile de exploatare sunt sancţionate în acelaşi 
fel, neţinându-se seama de situaţiile de forţă majoră;

• formulările care descriu fapta care trebuie sancţionată 
sunt ambigue, lăsând libera interpretare a situaţiei la mâna 
agentului constatator, ceea ce poate reprezenta un posibil 
factor de corupţie.

Considerăm că promovarea Ordonanţei de Urgenţă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea 
şi sancţionarea contravenţiilor silvice, a fost făcută fără 
transparenţă.

Considerăm, de asemenea, că nu au fost întrunite condiţiile 
de urgenţă necesare promulgării modificărilor şi completărilor 
Legii nr. 171/2010.

Invocarea “tăierilor ilegale” este insuficient motivată. 
Având în vedere controlul pe care sistemul SUMAL îl exercită, 
prevederile HG 470/2014 de urmărire a trasabilităţii lemnului 
(Wood Tracking), precum şi aplicaţia “Inspectorul Pădurii”, 
însăşi Comisia Europeană a constatat că nu sunt întrunite 
condiţiile de declarare a stării de infringement pentru tăieri 
ilegale în România, prin clasarea cauzei 2015/2152, în data de 
29 septembrie 2016.

Singura posibilitate pentru corectarea inadvertenţelor din 
acest act normativ, care produce deja efecte începând cu 20 
octombrie 2016, rămâne dezbaterea publică în cadrul Comisiei 
pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară şi 
Servicii Specifice a Camerei Deputaţilor, care va întocmi 
Raportul final pentru amendarea Legii nr. 171/2010, astfel 
încât să rezulte o lege care să fie aplicabilă şi echitabilă, iar 
domeniul căruia i se adresează să poată funcţiona.

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR

EDITORIAL

Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 7



8 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro

O mare reuşită:

Reghin, 2016



Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 9

Rezumat
Ediţia a IV-a, în vari-
anta reluată de ASFOR 
a Zilei Forestierului, 
prin desfăşurarea sa şi 
prin şirul de evenimente 
descrise, cu accente 
pe nuanţa festivă şi 
pe mesajul transmis,  
reprezintă subiectul arti-
colului prezent. 

A huge success 
- Forester’s 
Day, Reghin, 
2016
Synopsis
The article presents the 
fourth edition of the 
Forester’s Day, which 
resumed the festive tone 
and the message of the 
main events that were 
carried on during the 
celebration activities.

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

Joi, 8 septembrie 
2016, platforma 
fabricii IRUM 
Reghin a 
găzduit Ziua 
Forestierului,  
obicei tradiţional 
aflat la a patra 
ediţie, după 
repunerea sa 
în drepturi, 
acum patru ani, 
de  Adunarea 
generala ASFOR 
din 17 iunie 
2012.
Asociaţia 
Forestierilor 
din România - 
ASFOR, alături 
de IRUM Reghin 
şi de Federaţia 
Sindicatelor 
Libere din 
Industria 
Lemnului - FSLIL, 
a avut onoarea 
să reunească 
într-o zi festivă 
elita domeniului 
forestier.Reghin, 2016
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Ziua Forestierului reprezintă un 
eveniment dedicat forestierilor din 
România, se află la a patra ediţie 

modernă, pentru că s-a sărbătorit şi 
înainte de Revoluţie. L-am reluat noi, ca 
organizaţie patronală a forestierilor din 
România, obiectiv justificat de cinci mii 
de societăţi comerciale şi circa 45.000 
de lucrători care activează în domeniul 
exploatării şi prelucrării primare a 
lemnului.

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

bogate ediţii sărbătoresti dedicate Zilei 
Forestierului. 

Plecând de la aceste realităţi, Asociaţia 
Forestierilor din România - ASFOR a 
instituit prin Hotarârea Adunării generale 
din 17 iunie 2012, în semn de preţuire 
şi sustinere a lucrătorilor din acest 
domeniu, Ziua Forestierului, zi care, 
an de an, în luna septembrie, la o dată 
stabilită consensual, este consacrată 
acestui segment social de elită.

Ziua Forestierului s-a desfăşurat, 
asadar, în acest an, pe 8 septembrie, 
în oraşul Reghin, având ca “epicentru”  
pajiştea şi incinta fabricii IRUM, suprafaţa 
pajiştii fiind dedicată expoziţiei şi 
demonstaţiilor de utilaje şi concursului 

fasonatorilor mecanici. 
Programul s-a desfăşurat, pe de o 

parte, în sala de conferinţe a fabricii, şi 
în paralel, în exterior (pajişte şi fabrică), 
prin concursul fasonatorilor mecanici şi 
vizitarea fabricii.

Programul propriu-zis s-a structurat in 
următoarele: • primirea si înregistrarea 
participanţilor; • deschiderea oficială a 
evenimentului (sala de conferinţe IRUM); 
• concursul fasonatorilor mecanici, 
probe de poligon (pajiştea IRUM); • 
turul fabricii (în compania ghidului 
IRUM); • conferinţa de presă (sala de 
conferinţe IRUM) • bufet în aer liber; • 
show demonstrativ STIHL Timbersports; 
• demo MAVI-IRUM: simulare încărcare 
/ descărcare lemn; • şedinţa festivă 
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dedicată Zilei Forestierului, ediţia 2016, 
cu participarea delegaţilor şi invitaţilor 
ASFOR (sala de conferinţe IRUM); • cina 
câmpenească (pajiştea IRUM - centrul de 
evenimente).

Invitaţiilor lansate au răspuns toate 
instituţiile şi asociaţiile reprezentative din 
sector: ministerul, prin Departamentul 
Ape, Păduri şi Piscicultură, Romsilva, 
Primăria oraşului Reghin, Consiliul 
Concurenţei, Asociaţia Proprietarilor 
de Păduri şi Păşuni, Asociaţia 
Administratorilor de Păduri, Institutul de 
Cercetări şi Amenajări Silvice, Federaţia 
Sindicatelor Libere din Industria 
Lemnului, Universitatea Transilvania 
din Braşov, Asociaţia Producătorilor de 
Mobilă şi, nu în ultimul rând, distinşi 

reprezentanţi ai presei şi ai domeniului 
de specialitate.

Momentele semnificative ale întrunirii 
dedicate acestui eveniment au fost :

• vizitarea în grup a fabricii IRUM 
Reghin;

• desfăşurarea concursului 
fasonatorilor mecanici şi premierea 
câştigătorilor, atât de către ASFOR, cât şi 
de către FSLIL, STIHL şi IRUM Reghin.

• conferinţa de presă cu participarea 
MMP, RNP - Romsilva, Asociaţiei 
Proprietarilor de Păduri, Universităţii 
Transilvania din Braşov, ASFOR; 

• cina festivă, cu participarea 
organizatorilor şi a invitaţilor, alocuţiuni 
ale oficialităţilor prezente la festivităţi.

De asemenea, în această zi festivă 
s-a conferit titlul de membru de onoare 
unor personalităţi implicate în activităţile 
domeniului forestier, respectiv domnilor 
ing. Vasile Herţa si ing. Mircea Oltean.

Concursul fasonatorilor mecanici, 
desfăşurat în prima parte a zilei (este, ca 
orice sărbătoare, şi una în care probăm 
abilităţi profesionale şi asistăm la ceea ce 
înseamnă  măiestria în a utiliza ferăstrăul 
mecanic, unealta de bază a forestierului, 
cea cu care se doboară arborii şi se fac 
primele operaţiuni de fasonare), a atras, 
ca şi asistenţă, un număr remarcabil de 
spectatori.

ACTUALITATE / IN THE NEWS
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Câstigătorii din acest an ai concursului, 
în ordinea clasării, au fost:

• Tudosia Constantin - DS Neamţ, 
• Negru Statone - DS Buzău
• Buhuşanu Marius - Dacforest Tarcău
Menţiuni au primit Bâzu Petru, 

Macsek Francisc şi Mocănaşu Adrian. 
De menţionat şi rezultatele remarcabile 
obţinute de elevii Colegiului Silvic 
Giurgiu, Man Adelin şi Szasz Laszlo.

Trebuie să mulţumim gazdelor de 
la IRUM Reghin, personal d-lui Mircea 
Oltean, amfitrionul manifestării, pentru 
ospitalitate şi buna organizare, şi să îi 
felicităm înainte de toate pentru faptul 
că au reuşit să adauge acestui eveniment 
elemente tehnice şi de  recreere care 

trebuie să rămână repere în demersurile 
ulterioare.

Într-un alt plan, sărbătoarea noastră îşi 
susţine importanţa şi semnificatia prin 
sarcina profesională majoră, aceea de 
exploatare anuală a circa 18 milioane 
de metri cubi de lemn, si de procesare 
a acestuia în semifabricate, sau chiar 
produse finite.

În general, vorbitorii, relativ mulţi la 
număr, referindu-se la aceste lucruri şi  

la starea din momentul de faţă a 
sectorului în care, sub o formă sau alta, 
activăm cu toţii, au felicitat Asociaţia 
Forestierilor din România - ASFOR şi 
pe gazda evenimentului atât pentru 
organizarea Zilei Forestierului, cât şi 

pentru contribuţia directă pe care o au 
în realizările şi împlinirile prezentate.

Principalele declaraţii şi puncte de 
vedere care s-au exprimat au fost:

• nevoia de “iniţiative şi reglementări” 
prin care sectoarele de exploatare şi 
prelucrare a lemnului să fie mai bine 
apărate;

• sprijinirea unui program de investiţii, 
necesar atât creşterii gradului de 
accesibilizare, cât şi retehnologizării 
sectorului; 

• investiţiile în lemn ca resursă 
energetică vor pune presiune pe masa 
lemnoasă şi vor crea concurenţă cu 
lemnul destinat prelucrării industriale;

• preocuparea majoră a ASFOR în 
schimbarea imaginii şi percepţiei actuale 

ACTUALITATE / IN THE NEWS
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a sectorului. 

Mesajul doamnei Cristiana Paşca 
Palmer, ministrul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor, transmis Asociaţiei Forestierilor 
din România - ASFOR prin intermediul 
Domnului Dan Achim - Director MMAP, 
cu ocazia Zilei Forestierului 2016, este 
prezentat distinct in paginile revistei.

Luările de cuvânt ale celorlalţi  invitaţi 
au transmis, direct sau indirect, mesajul 
şi angajamentul ca împreună cu ceilalţi 
reprezentanţi din mediul forestier 
românesc să identifice paşii necesari 
pentru dezvoltarea şi modernizarea 
continuă a acestui sector din punct de 
vedere ecologic, social şi economic.

Din luările de cuvânt, s-a configurat 

şi conceptul, dealtfel cunoscut, ce 
se bazează pe gestionarea pădurilor 
în angrenajul bioeconomiei, care 
presupune “procesarea, consumul 
şi reciclarea resurselor naturale 
regenerabile şi a serviciilor bazate pe 
ele”.

Dar, în toate aceste abordări, 
se resimte lipsa unei strategii 
consensualizate în contextul factorilor de 
decizie din palierele politice, ale puterii 
legislative, executive şi ale societăţii 
civile, decuplate într-un anumit fel de 
mandate şi conjuncturi politice. Evident 
că nu este uşor de realizat un astfel 
de document care să satisfacă toate 
interesele şi nuanţele actorilor implicaţi. 

Cu toată starea temperamentală a  

momentului, dorim ca, de la an la an, 
această zi de  sărbătoare să adune la un 
loc tot mai multe instituţii şi autorităţi, să 
aibă tot mai mult fast şi tot mai mulţi să 
se bucure de ea.

Promovarea unor asemenea 
evenimente va aduce, mai devreme sau 
mai târziu, schimbare, în sensul trezirii 
interesului celor ce deţin potenţial de 
a gospodări, şi chiar investi, în spiritul 
respectului pentru pădure şi pentru 
resursa naţională de lemn.

Petru Boghean,
Consilier ASFOR
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Născut la data de 9 octombrie 1929, 
în localitatea Războieni, din judeţul 
Alba, a urmat primele 4 clase primare 

şi şi-a continuat studiile liceale la liceul 
“Regele Ferdinand” din Turda, judeţul Cluj. 
Şi-a continuat studiile universitare la Institutul 
Politehnic din Iaşi, Facultatea de maşini unelte 
şi scule pentru prelucrarea metalelor prin 
aşchiere.

A absolvit facultatea în anul 1953, obţinând 
repartizarea la întreprinderea de reparaţii 
locomotive şi vagoane de cale ferata îngustă 
din Reghin, întreprindere care luase fiinţă 
la 1 ianuarie 1953. La început, ca şef birou 
mecanic, întreprinderea având, la data 
respectivă, doar trei ingineri şi 193 muncitori. 
La începutul anului 1956, a fost numit şef al 
biroului de proiectare, iar la finele anului 1956 
a fost promovat ca şef de secţie la atelierele 
de reparaţii locomotive şi prelucrări mecanice 
prin aşchiere, coordonând în continuare 
şi biroul de proiectare. La data respectivă, 
întreprinderile forestiere din România aveau 
în dotare circa 500 locomotive de cale ferată 
îngustă şi, conform normativelor tehnice de 
exploatare a locomotivelor, anual, la peste 100 
de bucăţi se executau RGI (reparaţii generale 
cu revizie interioară) şi RK-uri.

La începutul anului 1961, a fost numit 
şef al serviciului organizarea producţiei, 
întreprinderea având la acea dată peste 1600 
angajaţi.

La începutul anului 1967, a fost numit 
tehnolog şef şi constructor şef, iar mai apoi, 
inginer şef adjunct.

În anii 1967-1970, a demarat asimilarea, 
proiectarea şi execuţia, pentru început, a 
IFRON-ului, apoi a TAF-ului şi a funicularelor 
FP-2 şi FPU-500, domnia sa având un rol 
hotărâtor în toată această acţiune. 

 
În anul 1970, a fost numit inginer şef, iar în 

1972 a fost numit director general de grup 
uzine - GUPUS - cu statut de centrală, având 
în subordine 3 uzine, la Cluj, la Miercurea Ciuc 
şi la Reghin, formă de organizare care s-a 
mentinut până în 1974, când s-a desfiinţat, 
dânsul rămânând director al întreprinderii din 
Reghin, iar din 1992, ca director general până 
la pensionare, în 1998, după 45 de ani de 
activitate prestigioasă la aceeaşi întreprindere 
IUPS-IRUM Reghin.

Dl. Vasile Herţa, în cei 45 de ani, dintre 
care peste 26 de ani ca director, în care şi-a 
desfăşurat activitatea la singura întreprindere 
din România specializată pe realizarea de 
utilaje pentru colectarea şi manipularea 
lemnului din exploatările forestiere, a 
contribuit la dotarea sectorului forestier 
din România cu circa 11.000 de bucăţi de 
tractoare forestiere, 4.700 funiculare FP-2 şi 
FPU-500, precum şi peste 1.500 IFRON-uri. De 
menţionat că 500 de bucăţi de TAF-650 au fost 
livrate şi la export, în Iran, Bulgaria, Ungaria, 
Mongolia, Germania, Polonia, Guatemala.

Producţia IRUM, pe parcurs, s-a diversificat, 
realizând şi instalaţii şi utilaje pentru fabricile 
de mobilă de PAL-PFL şi furnire.

Produsele IRUM Reghin au fost pe deplin 
apreciate la târgurile internaţionale la care 
întreprinderea românească a participat. Astfel, 
în 1977, la târgul internaţional de la Zagreb, 
s-a acordat tractorului TAF-650 medalia de 
aur, iar la Paris, pentru calitatea produselor 
realizate, trofeul “Golden Europe Award for 
Quality”.

Dl. ing. Vasile Herţa a contribuit în mod 
substanţial la evoluţia întreprinderii, prin dotări 
cu maşini unelte, prin crearea unor noi spaţii 
de producţie, prin pregătirea personalului 
muncitor şi îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă şi de viaţă a angajaţiilor întreprinderii. 
A pus bazele creării brandului IRUM Reghin, 
recunoscut atât pe plan naţional cât şi pe plan 
internaţional.

Prin întreaga sa activitate profesională 
desfăşurată la IRUM Reghin, precum şi prin 
contribuţia adusă dezvoltării oraşului Reghin, 
dl. ing. Vasile Herţa poate fi considerat o 
personalitate marcantă a acestei comunităţi.

În semn de profundă recunoştinţă pentru 
contribuţiile de excepţie aduse de domnia 
sa sectorului forestier din România, putând 
fi considerat printre părinţii mecanizării 
colectării lemnului din exploatările forestiere, 
pentru toată această impresionantă activitate, 
Asociaţia Forestierilor din România i-a conferit 
domnului ing. Vasile Herţa titlul de “Membru 
de Onoare” al ASFOR.

Ing. Vasile Herţa
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Ing. Mircea
Eugen Oltean

Născut la data de 22 mai 1958, în 
comuna Jabeniţa, judeţul Mureş, 
urmează şcoala primară în comuna 

natală, continuându-şi apoi studiile la Şcoala 
gimnazială “August Maior” din Târgu Mureş 
şi la Liceul Industrial Nr. 3 din Târgu Mureş.

Dragostea şi pasiunea pentru construcţia 
de maşini, şi în special pentru utilajele 
specifice sectorului forestier, o dobândeşte 
după terminarea studiilor liceale, când, 
înainte de a începe studiile universitare, 
ia contact direct cu IUPS Reghin, pentru o 
perioadă de timp, perioadă care a contribuit 
hotărâtor la devenirea profesională a 
d-lui. ing. Mircea Oltean, cu menţiunea 
că la acea dată societatea IUPS Reghin 
era condusă de către dl. ing. Vasile Herţa. 
Studiile universitare le face la Universitatea 
Transilvania din Braşov, Facultatea de 
tehnologia construcţiilor de maşini, 
specializarea maşini-unelte, în intervalul de 
timp 1980-1985.

După absolvirea facultăţii, este repartizat 
la IUPS Gheorghieni, unde activează până în 
anul 1989, începând ca inginer, apoi, datorită 
calităţilor profesionale de care dă dovadă, 
fiind promovat şef de secţie, iar mai apoi sef 
al atelierului de proiectare.

În iulie 1989, se transferă la IRUM 
Reghin, pentru început ca şef al biroului 
aprovizionare, iar din martie 1995, până în 
septembrie 1997, este numit şef de secţie.

În anul 1993, înfiinţează SC MAVIPROD 
SRL, ca o societate de familie, răspunzând 
astfel necesităţii asigurării pieselor de 
schimb pentru utilajele forestiere şi agricole 
fabricate la IRUM Reghin, dânsul fiind 
administratorul acestei societăţi.

În anul 1998, SC MAVIPROD SRL cumpără 
de la FPS pachetul majoritar de acţiuni al 
SC IRUM SA Reghin, transformând astfel SC 
IRUM SA într-o companie cu capital 100% 
privat românesc.

De la data de 1 aprilie 1999, este director 
general şi preşedinte al consiliului de 
administraţie al SC IRUM SA Reghin. După 
privatizarea integrală, IRUM, sub conducerea 
domnului inginer Mircea Oltean, a trecut 
prin faze succesive de modernizare, 

retehnologizare, extindere a capacităţilor de 
producţie şi de calificare a forţei de muncă.

În prezent, IRUM Reghin dispune de 
tehnologii şi dotări de ultimă oră, iar 
aspectul societăţii impune respect şi 
apreciere şi prin modul în care se prezintă, 
în care este administrată, pe lângă calitatea 
şi diversitatea produselor pe care le 
realizează, fiind un model de întreprindere 
constructoare de maşini.

Forestierii români apreciează evoluţia, 
preocupările şi realizările SC IRUM SA 
Reghin, ca principali beneficiari ai utilajelor 
produse, utilaje care asigură colectarea 
mecanizată a lemnului din pădure. Merită să 
subliniem că suntem aproape singurul sector 
de activitate al economiei naţionale care 
beneficiază de utilajele de bază, necesare 
colectării lemnului, care continuă să se 
fabrice în România. 

În anul 2015, IRUM Reghin inaugurează 
Centrul de cercetare şi dezvoltare pentru 
utilaje agricole şi forestiere IFOR, un etalon 
pentru relansarea cercetării în producţia de 
utilaje agricole şi forestiere, şi prima entitate 
de acest gen înfiinţată de un antreprenor 
român, după anul 1990.

În semn de profundă recunoştinţă 
pentru contribuţiile de excepţie aduse de 
domnia sa sectorului forestier din România, 
pentru impresionanta preocupare dedicată 
dezvoltării capitalului autohton în economia 
românească, Asociaţia Forestierilor din 
România i-a conferit domnului ing. Mircea 
Eugen Oltean titlul de “Membru de Onoare” 
al ASFOR.
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“Doamnelor şi domnilor,
Îmi face o deosebită plăcere 

să vă felicit, cu ocazia celei de a 
cincea ediţii a Zilei Forestierului, 
pentru contribuţia importantă pe 
care dumneavoastră - operatorii 
economici din sectorul de 
exploatare şi prelucrare primară a 
lemnului - o aduceţi permanent 
şi constant la dezvoltarea 
economiei naţionale.

Am remarcat cu mândrie că 
v-aţi construit un brand solid 
şi aţi contribuit în mod real la 
scrierea unei pagini importante 
în cartea de istorie a uneia dintre 
industriile care au făcut România 
cunoscută în lume.

Monopolul statului din 
întreprinderile forestiere în 
perioada comunistă, pe care 
autorităţile vremii le-au controlat 
destul de bine, a fost înlocuit cu 
succes, după anul 1990, de către 
operatorii economici cu capital 
privat. Retragerea statului dintr-o 
mulţime de domenii, printre 
care şi exploatările forestiere şi 
prelucrarea primară a lemnului, 
a creat aberaţiile economice ale 
anilor ’90, care au condus pe 
unii dintre dumneavoastră spre 
afaceri de succes, iar pe alţii 
la limita dezastrului. Pe fondul 
egalităţii economice din acea 
perioadă, s-a înfiinţat Asociaţia 
Forestierilor din România, 
care a reuşit în scurt timp să 
preia doleanţele şi sugestiile 
dumneavoastră, să le armonizeze 
şi să le susţină pe cele mai bune 
dintre ele în discuţiile cu factorii 

de decizie de la nivel central. 
Este meritul dumneavoastră, al 
tuturor membrilor ASFOR, dar şi 
al conducerii asociaţiei, pentru 
faptul că aţi devenit un partener 
serios, credibil şi respectat de 
către autorităţile statului.

Ministerul a colaborat foarte 
bine în ultimele luni cu ASFOR, 
care a participat în mod activ la 
elaborarea de acte normative 
importante pentru sectorul 
forestier, iar atunci când s-au 
constatat inadvertenţe legislative, 
am susţinut împreună corectarea 
lor. Totodată, ne-am asumat rolul 
de mediator între RNP Romsilva 
şi dumneavoastră. Sperăm că am 
reuşit să contribuim la asigurarea 
unui comportament corect şi 
responsabil din partea ambelor 
părţi.

Apreciez că s-au făcut paşi 
importanţi către normalizarea 
relaţiilor comerciale dintre 
dumneavoastră şi RNP Romsilva, 
iar acest lucru îmi dă speranţa că 
în următoarea perioadă acestea 
vor fi consolidate.

Este o zi festivă pentru 
dumneavoastră, lucrătorii din 
domeniul forestier, dar şi un 
moment de bilanţ, ocazie cu care 
vreau să vă aduc la cunoştinţă că 
în şedinţa de săptămâna trecută 
a guvernului s-au adoptat trei 
acte normative importante: 
Regulamentul de vânzare a masei 
lemnoase, Ordonanţa de urgenţă 
a guvernului privind stabilirea 
şi sancţionarea contravenţiilor 

silvice şi Ordonanţa de urgenţă 
a guvernului privind perdelele 
forestiere de protecţie.

Mulţumim pentru contribuţia 
avută la elaborarea Hotărârii 
de guvern pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase. Am convingerea 
că forma actuală poate corecta 
problemele apărute prin HG nr. 
924/2015, care a produs iarna 
trecută blocajul grav pe piaţa 
lemnului, ale cărui efecte se 
resimt încă.

În ce priveşte modificările la 
Legea contravenţiilor, vă rog să le 
priviţi din perspectiva prevenirii 
activităţilor ilegale din pădure. 
Sunt convinsă că înţelegeţi 
pe deplin faptul că acest act 
normativ trebuie să contribuie 
în mod real la responsabilizarea 
tuturor celor ce au activităţi 
legate de fondul forestier. Ele nu 
vi se adresează dumneavoastră, 
care sunteţi prieteni ai pădurii, ci 
duşmanilor pădurii.

În final, doresc să vă urez 
un călduros “La mulţi ani!”, 
să aveţi putere de muncă şi 
să faceţi tot ceea ce depinde 
de dumneavoastră pentru ca 
împreună cu noi, ministerul, şi cu 
administratorii de fond forestier 
să îmbunătăţim imaginea 
sectorului forestier.”

Cristiana Paşca Palmer,
Ministrul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor

Mesajul
ministrului Mediului
cu prilejul
Zilei Forestierului
Mesajul doamnei Cristiana Paşca Palmer - ministrul 
Mediului, Apelor şi Pădurilor, transmis Asociaţiei Forestierilor 
din România - ASFOR prin intermediul domnului Dan 
Achim - director MMAP, cu ocazia Zilei Forestierului 2016:
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Ordinul 1540/ 2011 pentru 
aprobarea instrucţiunilor 
privind termenele, modalităţile 

şi perioadele de colectare, scoatere şi 
transport al materialului lemnos, după 
cum a fost intitulat mai sus, necesită 
chiar de la început unele modificări.

a) Instrucţiunile nu conţin în titlu nici 
un fel de referire la procesul tehnologic 
de doborâre (recoltare) a lemnului, 
respectiv la tăierea arborilor şi apare, 
astfel, intrebarea firească:

• Termenele, modalităţile şi perioadele 
de colectare, scoatere şi transport al 
materialului lemnos includ şi perioadele 
necesare pentru doborâre (tăiere) a 
arborilor şi transformarea acestora în 
material lemnos?

b) Noţiunea de scoatere include 
termenul de colectare a lemnului, astfel 
încât acesta din urmă nu îşi mai găseşte 
locul în titulatura Instrucţiunilor. Astfel, 
prin colectare a lemnului se înţelege 
acea operaţiune tehnologică prin 

care materialul lemnos, aşa cum este 
definit în Codul Silvic, este deplasat 
de la locul de doborâre a arborelui, 
până la platforma primară amenajată 
la marginea unei căi de transport 
permanente.

În concluzie, folosirea în sens larg 
a termenului de scoatere în definirea 
instrucţiunilor este suficientă.

c) Instrucţiunile nu fac nici un fel 
de referire la materialul lemnos după 
provenienţă adică dacă provine din 
păduri sau din vegetaţia forestieră din 
afara fondului forestier naţional. În 
ideea că odată cu actualizarea Codului 
Silvic (Legea 46/2008 actualizată) se 
vor elabora noi instrucţiuni, propunem 
reformularea definirii acestora sub 
urmatoarea formă:

• Instrucţiuni privind perioadele, 
termenele şi modalităţile de exploatare 
şi transport al materialului lemnos din 
păduri şi din vegetaţia forestieră din 
afara fondului forestier naţional.

Aprecieri 
critice
la aplicarea 
Ordinului 
1540/2011

Rezumat
Ca orice reglementare juridică, 
chiar şi după faza de dezbatere 

publică, în aplicare apar o serie de 
dificultăţi, atât de implementare 

propriu-zisă, cât şi de interpretare 
a unor prevederi, astfel incât, 

ulterior, se fac necesare reformulări 
sau clarificări suplimentare.

Critical views on 
Order 1540/2011

Synopsis
Like any other legal regulation 

which follows a public debate, the 
law has met a series of obstacles 

related to the implementation 
itself and the interpretation of 

certain provisions. Subsequently, 
a series of reformulations or 

supplemental clarifications are 
dued to public debate.

Court expert,
Gafiţa Chiruţa Gheorghe
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Operaţia de recoltare a lemnului, faza de doborâre

După această nouă reformulare a 
denumirii instrucţiunilor, vom face 
unele corecţii necesare la definirea unor 
articole din norme. Astfel, art.14, al. 3 
arată că drumurile de scos - apropiat, 
se pot realiza şi pe versanţi cu pantă 
de până la 25°, neprecizând care este 
distanţa între aceste drumuri. În aceste 
condiţii, distanţa între drumuri poate fi 
oricât. Considerăm că o reţea completă 
de colectare (adunat - apropiat) 
presupune o distanţă între drumuri de 
minimum dublul distanţei de adunat, 
adică dacă folosim un cablu pe troliu 
cu diametrul maxim de 14 mm şi 
capacitatea de înfăşurare pe tambur de 
50 m, distanţa între drumuri să fie de 
minimum 100 m. Construirea de drumuri 
de tractor la o distanţă mai mică de 100 
m nu se justifică din punct de vedere 
silvicultural şi nu îşi are locul nici din 
punct de vedere tehnologic.

În cele ce urmează, propunem 
reformularea art. 14, al. 3 astfel :

• Drumurile de scos - apropiat se pot 
realiza si pe versanţi cu pante de până la 

25°, cu condiţia ca distanţa între drumuri 
să nu fie mai mare de 100 m.

În continuare, vom analiza critic 
articolul 16, al. 1 din norme. Astfel, 
instrucţiunile precizează:

“În parchetele aflate în curs de 
exploatare, aşezarea grămezilor de crăci 
şi a resturilor de exploatare se face, 
de regulă, pe cioate, sau în locuri fără 
seminţiş.”

Aşezarea grămezilor de crăci şi a 
resturilor de exploatare să se facă pe 
locuri fără seminţis şi este absolut 
justificat. Dar aşezarea grămezilor de 
crăci pe cioate este contraindicată 
atunci când este vorba de ultima tăiere, 
aceste grămezi acoperind cioatele 
arborilor tăiaţi ilegal. Propun următoarea 
formulare a articolului menţionat.

• În parchetele aflate în curs de 
exploatare, aşezarea grămezilor de crăci 
şi a resturilor de exploatare se va face 
lângă cioată, pe locuri fără seminţiş.”

Analizând apoi art. 17, constatăm că 

este interzisă la terminarea exploatării 
tăierea de arbori marcaţi şi netăiaţi. 
Într-adevăr, lăsarea de arbori marcaţi 
şi netăiaţi este interzisă, dar Legea 
171/2010 nu sancţionează acest lucru. 
Este necesară, aşadar, corelarea acestui 
articol cu prevederea din instrucţiuni.

Cât priveşte art.20 din instrucţiuni, 
prin care controalele de exploatare 
se efectuează în baza unui grafic de 
controale stabilite de comun acord la 
emiterea autorizaţiei de exploatare, 
considerăm că partea care nu respectă 
acest grafic rămâne fără nici un fel de 
pretenţie şi în culpă.

Consider că cele câteva aspecte 
comentate mai sus vor putea contribui 
concret şi punctual la îmbunătăţirea 
instrucţiunilor de exploatare menţionate.

Expert judiciar,
Gafiţa Chiruţa Gheorghe



ACTUALITATE / IN THE NEWS

26 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro

Accesul
la resursele forestiere 

din zonele umede
şi impactul asupra 

mediului

Culturi de arbori în zona inundabilă
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Industria forestieră din Canada a devenit tot 
mai interesată de rolul hidrologic al regiunilor 
de intersecţie cu arealele mlăştinoase, de 
aceea numeroase instituţii de profil continuă 
să se concentreze asupra acestor zone 
specifice.

Arborii morţi, alături de lacuri, bălţi, 
heleştee, sunt elemente vizuale comune ce 
demonstrează că reţeaua de ape a unui sit din 
fondul forestier poate fi afectată de un drum 
ce a blocat un curs de apă existent la suprafaţă 
sau potenţial subteran. Menţinerea cursurilor 
de apă de pe acest tip de terenuri este critică 
pentru aspectele multiple ale unei zone umede 
ce funcţionează corect.

Un drum de acces forestier poate fi localizat 
cu scopul de a minimiza impactul asupra 
zonelor cu nivel crescut de umiditate, întrunind 
în acelaşi timp cerinţele minime operaţionale, 
economice şi de siguranţă. Deşi numeroase 
asociaţii forestiere şi proprietari de păduri 
preferă evitarea ariilor predominant umede 
din Canada, acest scenariu nu este deloc 
realist având în vedere vastitatea importantă a 
acestor terenuri pe întreg teritoriul ţării.

În acest sens, se încearcă implementarea 
celor mai bune tehnici administrative menite 
să reducă impactul negativ al lucrărilor 
forestiere asupra zonelor mlăştinoase spre 
exemplu, dar şi asupra celorlalte suprafeţe 
cu nivel sporit de umiditate. O planificare 
minuţioasă, cunoaşterea diverselor regiuni 
şi rolurile asociate ale acestora, precum 
şi dezvoltarea celor mai adecvate practici 
forestiere în domeniu vor putea conduce la 
o funcţionare simultană şi corectă a arealelor 
incluse în zonele umede în raport cu căile de 
acces la resursele lemnoase. Rezultatele vor 
fi eficiente din punct de vedere al costurilor, 
sustenabile ecologic şi nu excesiv de restrictive 
faţă de operaţiunile forestiere.

Necesitatea elaborării unui ghid specializat 
în construcţia drumurilor forestiere cu acces la 
resursele disponibile de pe terenurile de baltă 
sau lunci devine aşadar tot mai stringentă 

pe plan internaţional şi cu atât mai mult pe 
teritoriul nord-american unde zonele în cauză 
predomină.

Planificarea managementului surselor de 
apă acolo unde drumurile forestiere întretaie 
regiunile cu grad important de umiditate a 
reintrat în atenţia administratorilor de drum, 
care recomandă utilizarea unor secţiuni din 
bârne ce dispun buştenii în mod paralel, 
aliniaţi astfel cursului de apă. Acest fapt 
permite apei să traverseze numeroasele spaţii 
libere dintre buşteni, asigurând conectivitatea 
hidrologică a terenurilor umede. Suplimentar, 
există şi alte practici forestiere ce includ 
folosirea unor canale de scurgere, având 
spaţii distanţate corelate tipului de teren 
mlăştinos şi a cerinţelor fiecărui curs de apă în 
parte. De asemenea, construirea unor saltele 
antierozionale care să transporte cursul de apă 
printr-un canal desemnat special în acest sens 
reprezintă o altă metodă eficientă de protecţie 
a solurilor umede.

Ca un corolar al acestor preocupări şi acţiuni 
noi în sectorul forestier, centrele de cercetare 
FP Innovations şi Ducks Unlimited Canada 
au emis un ghid pentru toţi specialiştii ce 
operează pe teren. Acest raport discută două 
chestiuni primare: asigurarea funcţionării 
adecvate a drumurilor forestiere care conduc 
la resursele utilizate în industrie şi sprijinirea 
unor niveluri de performanţă ce permit 
accesul în pădure prin operaţiuni de transport 
la costuri economice scăzute. Diminuarea 
impactului construirii drumurilor de 
importanţă forestieră asupra surselor de apă 
de pe traseu şi a debitelor acestora rămâne 
aşadar o cerinţă primordială a noilor politici 
din sectorul silvic.

Sursă:
BC Forest Professional,

Iulie-August 2016

Rezumat
Ţara noastră se numără, 
regional, şi ea printre 
zonele în care se 
regăsesc semnificativ 
specii forestiere cu 
valoare economică 
importantă şi unde se 
încearcă implementarea 
celor mai bune tehnici 
silviculturale menite să 
reducă impactul negativ 
asupra mediului.

Assessing
the access 
to forest 
resources 
across
wet areas 
and their 
impact on 
environment
Synopsis
Our country is one 
of the areas in the 
region which shelters a 
significant amount of 
forest species with a high 
economical value. The 
most adequate forestry 
management techniques 
designed to reduce the 
negative impact on the 
environment have thus 
been implemented here.

Source:
BC Forest Professional, 
July-August 2016

Regiunile cu umiditate ridicată, în care 
predomină terenurile mlăştinoase, bălţile, 
zonele de luncă, reprezintă o parte integrală a 
peisajului forestier. Acestea furnizează o serie 
de funcţii ecologice vitale, jucând astfel un rol-
cheie în regularizarea reţelei hidrografice locale 
sau regionale. De cele mai multe ori, accesul la 
resursele lemnoase traversează zonele amintite 
mai sus, devenind o provocare reală pentru 
administratorii acestor drumuri.
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Preţul
lemnului

de răşinoase
pe piaţa

europeană

Pădure de răşinoase în Masivul Jura
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Preţurile pentru lemnul de răşinoase îşi 
continuă cursul descendent din acest 
an pe plan european.  Această evoluţie 

este cauzată şi de diminuarea activităţilor din 
sectorul construcţiilor, având în vedere faptul 
că în cursul anului 2015 tarifele cerute pentru 
şarpantele standard din lemn de brad şi molid 
standard au scăzut deja cu 3%. Încă de la 
începutul anului 2016, marile reţele comerciale 
îi obligă pe producătorii de cherestea să 
accepte ofertele promoţionale, respectiv să 
permită scăderea preţului general, în schimbul 
unei garanţii asupra volumelor livrate. În 
consecinţă, fenomenul regresiv înregistrat anul 
trecut în domeniul cherestelei de răşinoase s-a 
accentuat tot mai mult în această primăvară.

O altă chestiune care îi nelinişteşte pe 
producători este reprezentată de preţul 
produselor conexe. Astfel, într-un singur an, 
o tonă de rumeguş verde a scăzut de la 55 
euro la 33 euro, în timp ce marea majoritate 
a reprezentanţilor acestui sector consideră că 
efectele negative ale acestui proces urmează a 
fi resimţite în curând.

Cu toate acestea, putem întâlni un adevărat 
bastion al rezistenţei preţurilor la nivel 
european, şi anume regiunea masivului Jura 
din Franţa. Evident, unde se înregistrează o 
diminuare a tarifelor generale pentru lemnul 
de brad spre exemplu, însă este vorba de un 
curs mai puţin brutal decât cel constatat în 
celelalte zone ale continentului. Cu şase luni în 
urmă, tariful mediu pentru lemnul de brad şi 
molid culmina cu valoarea de 62 euro/mc pe 
picior. În aprilie anul curent, licitaţia de vânzare 
a acestui tip de lemn a cunoscut o scădere 
importantă, preţul ajungând la doar 56,70 

euro/mc, adică o scădere efectivă de 5 - 6 
euro/mc. 

Celelalte regiuni ale Franţei se confruntă 
cu o situaţie mult mai gravă din acest punct 
de vedere. Până la mijlocul lunii martie, o 
fabrică de cherestea opera timp de 40 ore pe 
săptămână. În prezent, s-a trecut la numai 35 
ore săptămânal, din cauza prăbuşirii pieţei 
lemnului de răşinoase. Este estimată, prin 
urmare, o diminuare excesivă a preţurilor la 
această categorie de lemn şi pentru anul 2016.

Pentru cel de-al doilea semestru, 
producătorii speră ca cele mai recente cifre 
ale activităţilor din sectorul construcţiilor 
să demonstreze o ameliorare a planului de 
comenzi. Numărul autorizaţiilor de construcţii 
din lemn în Franţa a progresat la 5,2% în 
primul trimestru al anului 2016 şi cu 7,7% pe 
întreg anul.

Calculele actuale confirmă analiza 
producătorilor de cherestea francezi (tabelul 
de mai jos), care au arătat că indiferent de 
efectul pe care calitatea îl poate avea asupra 
anumitor aspecte ale masei lemnoase, preţul 
lemnului brut este în scădere. Astfel, 1 mc de 
lemn de brad pe picior pierde 12% începând 
cu luna octombrie a anului 2015; lemnul de 2 
mc scade cu 10% şi cu 8,4% pentru cel de 3 
mc. Pe întreg anul, scăderea medie a cursului 
atinge 13% la lemnul de 2 mc. Simultan, 
cantitatea masei lemnoase nevândută continuă 
să crească, de la 2% în toamna lui 2014 la 13% 
în octombrie 2015, şi  23% în luna aprilie a 
anului în curs.

Sursa:  La Forêt, Nr 5/2016,
prelucrare Lavinia Marcu

Rezumat
Statisticile actuale 
confirmă analiza 
producătorilor francezi 
de cherestea (tabelul de 
mai jos), care arată că 
indiferent de calitate şi 
influenţa asupra anumi-
tor aspecte ale masei 
lemnoase, preţul lemnu-
lui brut este în scădere.

Softwood price 
on the euro-
pean market
Synopsis
The present statistics 
confirms the analysis 
conveyed by the timber 
producers in France (see 
the table below) which 
shows us a declining level 
of prices for raw wood 
regardless its quality or 
other influences upon the 
wood mass.

Source:
La Forêt, No 5/2016, 
adapted by
Lavinia Marcu
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Preţul lemnului de brad pe picior, în regiunea Masivului Jura, Franţa
septembrie

2014
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octombrie
2015

aprilie
2016

Evoluţia
pe 1 an

Evoluţia
pe 6 luni

metri cubi euro/mc fără coajă %

Preţurile pentru lemnul de răşinoase îşi continuă cursul descendent 
din acest an pe plan european.  Această evoluţie este cauzată şi de 
diminuarea activităţilor din sectorul construcţiilor, având în vedere faptul 
că în cursul anului 2015 tarifele cerute pentru şarpantele standard din 
lemn de brad şi molid standard au scăzut deja cu 3%. Încă de la începutul 
anului 2016, marile reţele comerciale îi obligă pe producătorii de 
cherestea să accepte ofertele promoţionale, respectiv să permită scăderea 
preţului general, în schimbul unei garanţii asupra volumelor livrate. 
În consecinţă, fenomenul regresiv înregistrat anul trecut în domeniul 
cherestelei de răşinoase s-a accentuat tot mai mult în această primăvară.
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De ce
vorbim

atât de puţin
despre resursa privată

de lemn?

Rezumat
În mediul de afaceri, în ultimii ani, se 

discută cu mult interes şi implicare 
despre resursa publică de lemn (oferită de 

Romsilva), pe marginea căreia s-a construit 
inclusiv o salbă de reglementari legislative, 

ignorând-o, din motive discutabile, pe 
cea obţinută din categoria altor forme 

de proprietate. În articol se fac o serie de 
remarci care vizează în primul rând nevoia 

unei transparenţe pe întreg circuitul de 
valorificare a lemnului provenit din alte 

surse decât proprietatea publică a statului. 

Why do people overlook 
the private resource of 

wood?
Synopsis

The business environment has known 
a growing involvement and interest 

regarding the public resource of wood 
(delivered by Romsilva) over the recent 
years. A slew of legal regulations have 
been established so far, ignoring those 

resources obtained through other forms of 
ownerships. A series of remarks covered 

mainly the need for a total transparency 
over the whole process of wood processing 

arising from types of sources other than 
those belonging to the public estate.

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor
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De ce
vorbim

atât de puţin
despre resursa privată

de lemn?

Aproape jumătate din pădurile României, respectiv 
peste 3 milioane de hectare, se află în proprietate 
privată. Statisticile arată că 1,5% din fondul forestier 
autohton se află în proprietatea unor investitori 
străini. Judeţele în care firmele din afara ţării au 
cumpărat cele mai însemnate întinderi din fondul 
forestier sunt Vrancea, Buzău, Bacău, Neamţ, 
Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Timiş şi Bihor. 
Restituirea pădurilor şi diversificarea formelor de 
proprietate rezultând din acest proces au provocat, 
în ultimii ani, numeroase discuţii cu privire la 
conţinutul dreptului de proprietate privată asupra 
pădurii. Deşi forma de proprietate privată asupra 
terenurilor forestiere are o definiţie legală clară, o 
serie de decizii sugerează faptul că proprietatea 
asupra terenurilor forestiere prezintă particularităţi 
care justifică excepţii importante. 
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le îndeplinească pentru a recolta masa 
lemnoasă din pădurea pe care o deţine 
sunt următoarele:

• să deţină documentele legale 
de proprietate şi pădurea să fie 
corespunzător delimitată şi materializată 
pe teren;

• să aibă în vigoare contract de 
administrare sau de servicii silvice 
încheiat cu un ocol silvic autorizat si 
sa respecte prevederile contractului 
respectiv;

• să solicite marcarea de masă 
lemnoasă;

• pădurea să dispună de amenajament 
silvic în vigoare şi amenajamentul silvic 
să prevadă recoltarea de masă lemnoasă 
prin tăieri de produse principale, 
secundare sau de igienă;

• volumul ce poate fi exploatat să 
se încadreze în posibilitatea anuală 
prevăzută de amenajament şi în 
prevederile Codului Silvic;

• din punct de vedere silvicultural, 
să existe condiţiile necesare efectuării 
tăierilor (de exemplu, să fie respectate 
perioadele de restricţie a tăierilor, să 
fie îndeplinite condiţiile de regenerare 

naturală, cele de alăturare a parchetelor 
etc).

Apreciind cantitatea anuală de lemn 
exploatat din păduri private (5.378 mii 
mc în 2015), comparativ cu cele de pe 
terenurile din afara fondului forestier sau 
ale unitatilor administrativ-teritoriale, 
aceasta se situează la mai mult de 
jumatătea  pe care o oferă proprietatea 
publică a statului.

 
Pe de alta parte, regulile de gestionare 

a pădurilor private şi respectarea 

Reintroducerea formei de 
proprietate privată asupra 
pădurilor a fost făcută prin legile 

fondului funciar din 1991, 2000 şi 2005. 
Aplicarea legilor restituirii terenurilor 
forestiere nu a determinat, aşa cum ar fi 
fost de aşteptat, crearea unui puternic 
sector forestier privat.

 
Mai nou, dintre prevederile care privesc 

proprietatea privată forestieră, ce se 
regăsesc în modificările Codului Silvic, 
evidenţiem o serie de nuanţări, cum ar fi:

Art 128 (3): dreptul de proprietate 
asupra terenurilor forestiere se exercită 
de la data emiterii procesului-verbal de 
punere în posesie a acestora, dată la 

care noii proprietari sunt obligaţi să-şi 
asigure administrarea / serviciile silvice în 
condiţiile prezentei legi;

Art. 95 (2): proprietatea formelor 
asociative prevăzute la alin. (1) este 
garantată, indivizibilă şi inalienabilă, 
acesteia fiindu-i aplicabile dispoziţiile 
art. 27 din Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate 
(…);

Art. 97 (1):  în scopul gestionării 
durabile a fondului forestier proprietate 
privată a persoanelor fizice şi juridice şi 
a celui proprietate publică şi privată a 
unităţilor administrativ-teritoriale, statul 
alocă anual de la buget, prin bugetul 
autorităţilor publice centrale care răspund 

de silvicultură, sume pentru:
Art. 20 (2): întocmirea de 

amenajamente silvice este obligatorie 
pentru proprietăţile de fond forestier mai 
mari de 10 ha;

Art. 20 (3): proprietarul care are 
încheiat contract de administrare sau de 
servicii silvice pe o perioadă de minimum 
10 ani pentru fondul forestier al unei 
proprietăţi cu suprafaţa de maximum 10 
ha poate recolta un volum de maximum 
3 mc/an/ha de pe această proprietate 
forestieră, în funcţie de caracteristicile 
structurale ale arboretului.

În principiu, condiţiile minimale pe 
care un proprietar de pădure trebuie să 
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2015

18.705
9.762
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3.010
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Forme de proprietate

Volumul de masă lemnoasă recoltată,
pe forme de proprietate, în perioada 2011-2015

2011 2012 2013 2014

mii metri cubi - volum brut

Total volum de masă lemnoasă recoltată
• din păduri proprietate publică a statului

• din păduri proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale

• din păduri proprietate privată

• din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier
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6.175

1.747

1.946

1.316

19.081
7.615

6.332

1.687

2.014

1.433
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7.922

6.226

1.742

1.969

1.423

17.889
7.225

5.836

1.664

1.876

1.228

18.133
6.782

6.215

1.769

1.951

1.416

Forme de proprietate

Volumul de masă lemnoasă recoltată,
pe principalele specii, în perioada 2011-2015

2011 2012 2013 2014

mii metri cubi - volum brut

Total volum de masă lemnoasă recoltată
• răşinoase

• fag

• stejar

• diverse specii tari

• diverse specii moi

regimului silvic sunt obligatorii pentru toţi 
deţinătorii de fond forestier. Proprietarii 
de fond forestier au obligaţii în aplicarea 
regimului silvic, cum ar fi:

a) să asigure întocmirea şi respectarea 
amenajamentelor silvice; 

b) să asigure paza şi integritatea 
fondului forestier; 

c) să realizeze lucrările de regenerare a 
pădurii; 

d) să realizeze lucrările de îngrijire şi 
conducere a arboretelor; 

e) să execute lucrările necesare pentru 
prevenirea şi combaterea bolilor şi 
dăunătorilor pădurilor; 

f) să asigure respectarea măsurilor de 
prevenire şi stingere a incendiilor; 

g) să exploateze masa lemnoasă numai 
după punerea în valoare, autorizarea 
parchetelor şi eliberarea documentelor 
specifice de către personalul abilitat; 

h) să asigure întreţinerea şi repararea 
drumurilor forestiere pe care le au în 
administrare sau în proprietate; 

i) să delimiteze proprietatea forestieră 
în conformitate cu actele de proprietate.

Toate aceste sarcini înseamnă potenţial 
financiar, tehnic, constrângeri şi timp.

Suprafaţa fondului forestier, analizată 
pe forme de proprietate în perioada 
2010-2014, a persoanelor fizice si juridice 
şi a unităţilor administrativ-teritoriale 
însumează, în medie, cca. 2.300 mii 
hectare şi are tendinţă crescătoare, în 
defavoarea suprafeţei în proprietate 
publică.

Deşi Codul Silvic prevedea, încă din 
2008, ca statul să asigure fondurile 

necesare pentru paza şi administrarea 
pădurilor private de până la 30 hectare, 
acestea nu au fost niciodată prinse în 
bugetul de stat. În total, aproximativ 
587.000 hectare la nivelul întregii ţări sunt 
în această situaţie, respectiv nu au paza 
asigurată şi au fost lăsate în ultimii ani în 
voia sorţii, proprietarii neavând resurse 
proprii pentru a le apăra, întreţine şi păzi.

Totuşi, alocarea fondurilor a fost 
decisă anul acesta în cadrul rectificării 
bugetare aprobate de Guvernul României 
la propunerea ministrului Mediului, 
Cristiana Paşca Palmer. 

Decizia luată de guvern este o dublă 
premieră: pe de-o parte, este pentru 
prima dată în ultimii 2-3 ani când 
Ministerul Mediului beneficiază de o 
rectificare pozitivă a bugetului; pe de 
altă parte, este pentru prima dată când 
un guvern respectă şi pune în aplicare 
prevederea Codului Silvic de asigurare a 
pazei pădurilor mici. 

Ocoalele silvice vor asigura, astfel, 
paza pădurilor private mici şi lucrările de 
întreţinere şi conservare a acestora. 

Gestionarea, aşa cum se deduce, şi 
in cazul proprietăţii private este strict 
încadrată într-un complex de norme 
alcătuind aşa-zisul regim silvic. Existenţa 
acestor norme defineşte şi explică, pe de 
o parte, conceptul unitarităţii gospodăririi 
fondului naţional forestier, iar pe de 
altă parte, marile dificultăţi materiale şi 
financiare pe care trebuie să le suporte 
proprietarul privat.

Valorificarea integrală şi superioară a 
masei lemnoase a necesitat continuarea 

instalaţiilor de transport, perfecţionarea 
tehnologiilor de exploatare şi extinderea 
mecanizării lucrărilor grele şi cu volum 
mare de muncă, specifice acestui sector 
de activitate.

Admiţând o proporţionalitate raportată 
la fondul naţional, a suprafeţei şi 
volumului mediu anual exploatat de pe 
proprietatea privată, reies, din speciile 
valoroase exploatate, cantităţi anuale 
apreciabile, cum ar fi: răşinoase - 2.074 
mii mc, stejar -541 mii mc, diverse specii 
tari - 597 mii mc.

Exploatarea raţională a pădurilor 
impune elaborarea unei politici 
corespunzătoare de valorificare a 
resurselor, indiferent de forma de 
proprietate.

Valorificarea superioară a lemnului 
rezidă în obţinerea, printr-o sortare 
judicioasă, a celor mai valoroase 
sortimente de lemn brut. Din acest 
punct de vedere, realizarea sortimentelor 
de lemn brut trebuie să fie rezultatul 
optimizării raportului dintre însuşirile 
naturale ale lemnului şi cerinţele 
diferitelor posibilităţi de utilizare. 
Fondul forestier national privat trebuie, 
din aceste considerente, să se supună 
unei  transparenţe pe întreg circuitul 
de valorificare a lemnului, într-un mod 
identic cu cel provenit, ca sursă, din 
proprietatea publică a statului. 

Petru Boghean,
Consilier ASFOR
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Mai aproape de natură
Bourne Lane
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Lemnul poate ajuta la obţinerea acestui echilibru: din 
punct de vedere al preţului, lemnul este un material 
de construcţie competitiv, care combină frumuseţea 

şi versatilitatea cu impactul redus pe care îl are asupra 
mediului. Fiind un material flexibil şi modern, care poate 
fi uşor prelucrat şi modelat, lemnul oferă oportunităţi 
nelimitate atât pentru construcţiile noi, cât şi pentru cele 
vechi. 

Aceste avantaje au fost avute în vedere şi de către 
arhitecţii biroului londonez de arhitectură Nash Baker 
Architects, când au proiectat spaţiul rezidenţial din micuţul 
orăşel Tonbridge, situat în Kent, Marea Britanie. Proiectată 
pentru un cuplu de viitori pensionari, care după ce au 
locuit 25 de ani într-o casă construită în secolul al XIX-lea 
(o fostă uscătorie de hamei care presupunea costuri mari 
de întreţinere datorită spaţiului foarte larg), şi-au dorit 
o locuinţă nouă, durabilă, suficient de flexibilă pentru a 
putea fi adaptată unor evenimente de socializare (vizite ale 
nepoţilor, sărbători într-un cadru mai extins, etc.), dar care să 
le ofere în acelaşi timp şi un spaţiu intim.

Concepută ca o interpretare contemporană a vechilor şuri 
din regiunea Kent, construcţia păstrează la exterior structura 
caracteristică de placare cu lemn negru. Cele două aripi 
asimetrice ale clădirii, care amintesc de un hambar, prezintă 
un acoperiş verde cu pantă abruptă (tradiţionalul unghi 
de înclinare de 55°) acoperit cu diferite specii de sedum, 
şi streşini care coboară în pantă spre limitele proprietăţii, 
astfel încât construcţia să se integreze cât mai bine în mediul 
înconjurător.

Toate spaţiile interioare au fost orientate astfel încât 
să capteze cât mai multă lumină naturală. Ca material de 
construcţie, arhitecţii au ales panourile din lemn stratificat 
(CLT – Cross Laminated Timber), atât datorită proprietăţilor 
estetice, structurale, acustice şi de izolaţie ale acestora, cât şi 
pentru crearea unor deschideri mari cu continuitate vizuală. 
De asemenea, graţie utilizării profilelor CLT, s-au diminuat 
considerabil timpul de construcţie, nivelul de zgomot 
(aspect important pentru o zonă rezidenţială) şi cantitatea 
materialelor de construcţie livrate la locaţie. Atât panourile 
din CLT utilizate pentru tavan, cât şi cele folosite pentru 
pardoseală (din lemn de brad duglas), au fost spoite cu var, 
pentru a se evita îngălbenirea lemnului în timp. Totodată, 
culoarea pereţilor (un alb vechi) echilibrează cromatic 
utilizarea exstinsă a lemnului, contrastând armonios cu 
mobilierul în stil eclectic. Rezultatul final este o celebrare a 
lemnului ca material vizual şi structural.

Sursa: Woodtoolbox.net,
Fotografii: Will Layzell

Adaptare: Rosana Cozma,
Consilier ASFOR

Mai aproape de natură
Bourne Lane

Rezumat
Lemnul este singura 
materie primă de bază în 
domeniul construcţiilor 
care creşte în mod 
natural şi care este 
regenerabilă. Dioxidul 
de carbon înmagazinat 
de arbori rămâne stocat 
în produsele din lemn, 
arborii tineri ajungând 
la maturitate într-un 
timp considerabil mai 
scurt decât durata de 
viaţă a unui produs 
din lemn. Prin urmare, 
utilizarea lemnului 
(provenit din păduri 
administrate durabil) la 
scară largă în construcţii, 
va reduce atât consumul 
resurselor de materiale 
ne-regenerablie, cât şi 
consumul de energie şi 
emisiile de carbon.

Bourne Lane - 
Closer to nature
Synopsis
Wood is the only major 
building material that 
grows naturally and 
is fully renewable. 
The carbon dioxide 
captured by trees 
remains stored in wood 
products, while new trees 
grow to maturity in a 
considerably shorter time 
than the wood products’ 
lifespan. Therefore, 
increased use of wood 
(from sustainably 
managed forests) 
in constructions will 
reduce consumption of 
non-renewable natural 
resources, carbon dioxide 
emissions and energy 
consumption.

Oraşele continuă să se dezvolte 
ca mărime şi densitate, ceea ce 
determină atât creşterea consumului 
de energie, cât şi creşterea emisiilor 
de gaze cu efect de seră. Prin 
urmare, arhitecţii caută să răspundă 
provocării de a crea un echilibru între 
funcţionalitate, costuri şi impactul 
asupra mediului.
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Casă cu exteriorul
placat cu lemn finisat
Yakisugi
Trecutul este un izvor nesecat de 

cunoştinţe, şi e păcat că se pierd. Le 
apreciem cel mai mult prin prisma 
utilităţii lor directe, sunt accesibile 
oricui, chiar şi fără utilaje sofisticate 
sau cunoştinţe tehnice. Oricine putea 
face mai demult ceva ce astăzi necesită 
bani şi angajarea unei echipe de oameni 
specializaţi, cu materiale şi scule pe care 
nu ne-am permite să le cumpărăm.

Ne referim la lemnul de răşinoase, 
care, fiind folosit de multă vreme în 
construcţiile civile, a trebuit protejat 
de intemperii, iar una dintre metode, 
care conferă totodată şi un aspect unic, 
este arderea lemnului la suprafaţă. 
Carbonizarea conferă o rezistenţă 
suplimentară naturală lemnului, fiind 
folosită de pe vremurile epocii de piatră, 
când omul primitiv îşi întărea vârful 
suliţei de lemn prin ardere. Suprafaţa 
lemnului cu care se fac placările 

exterioare se carbonizează printr-o 
ardere cu flacără puternică, rapidă, 
apoi se curăţă funinginea de suprafaţă 
şi se aplică ulei de tung. Acesta are 
proprietatea de a se întări în contact 
cu aerul, fiind primul lac natural folosit 
vreodată. Cu cât se aplică mai multe 
straturi, cu atât pelicula de contact cu 
exteriorul se îngroaşă şi creşte rezistenţa 
în timp.

Tehnica aplicării acestui finisaj 
presupune arderea fie individual, cu 
o torţă pe gaz, fie în pachet a unei 
suprafeţe a scândurii. Experienţa şi 
practica vor fi cele mai bune sfătuitoare 
privitor la gradul de insistare cu flacăra, 
nivelul satisfăcător de pătrundere a 
carbonizării în profunzime sau viteza de 
producţie a acestor elemente. Uleiul de 
tung este stratul final ce desăvârşeşte 
protecţia la intemperii, iar cei ce 
apreciază utilizarea materialelor eco/bio/
naturale vor fi încântaţi să găsească la 
acest procedeu o soluţie pe gustul lor.

Sursă: John Neeman Toolssa

Finisare
şi protejare japoneză
a lemnului

Rezumat      
Shou Sugi Ban este un 

mod ecologic pentru 
păstrarea lemnului şi 

(paradoxal) de creştere 
a  rezistenţei  la foc. 

Conservanţii chimici, 
vopselele şi materialele 
de întreţinere sunt, prin 
urmare, inutile. În plus, 

deşi concepută iniţial 
pentru utilizări exte-

rioare, această tehnică 
populară se foloseşte 

acum în camere interio-
are, la mobilier şi opere 

de artă.

Wood finishes 
and protection 

in Japan
Synopsis

Shou Sugi Ban represents 
an ecological modal-

ity of preserving wood 
and (paradoxically) of 

increasing the fire resist-
ance of wood. Chemical 

preservatives, paints and 
various maintenance 

materials are therefore 
useless. In addition, 

this popular technique 
can now be noticed in 

interior spaces, furniture 
and art works, while 

once it was mainly used 
outdoors. 

Source:
John Neeman Toolssa

Shou Sugi Ban (sau Yakisugi) este o tehnică japoneză 
străveche, care conservă lemnul prin carbonizare 
cu foc. În mod tradiţional, a fost folosit lemnul Sugi 
(Cryptomeria japonica Lf, numit cedru japonez). 
Procesul constă în carbonizarea lemnului, răcire, 
curăţare şi finisare cu un ulei natural.

Facem referire, aşadar la o tehnică simplă, veche, 
folosită de meşterii japonezi pentru finisarea şi 
protejarea suprafeţei exterioare a lemnului în aplicaţiile 
exterioare. Yakisugi sau Shou Sugi Ban sunt termenii 
folosiţi ca denumire pentru acest procedeu.
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Finisare
şi protejare japoneză
a lemnului

Tonosho

Shou Sugi Ban

焼
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Bazându-ne pe rădăcinile noastre şi 
pe vasta experienţă, afacerea s-a 
extins rapid, IRUM devenind un 

furnizor de top pentru o gamă largă de 
utilaje forestiere şi piese de schimb pe 
piaţa românească şi nu numai.

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

Fondată în 1953, IRUM este 
o companie specializată 

în construcţii de maşini şi 
utilaje. Funcţionând iniţial ca 

şi companie de stat, IRUM 
devine o societate cu capital 
complet privat în anul 1999, 
cu Maviprod ca şi principal 
acţionar, dedicându-se de 

atunci în principal industriei 
forestiere. Astăzi, după 60 de 

ani, avem peste 400 de angajaţi, 
iar fabrica de 175.000 mp din 

Reghin, judeţul Mureş, o numim 
în continuare “acasă”.

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

Vorbind despre trecut, funcţionând 
iniţial ca şi companie de stat, primele 
studii privind utilajele forestiere sunt 

realizate în 1968, iar primele TAF-uri sunt 
construite doar un an mai târziu.

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

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

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

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

În 2011, IRUM face următorul pas în 

modernizarea produselor, prin lansarea 
modelului TAF.

În 2010, primul nostru utilaj în care 
ergonomia şi confortul în utilizare 
primesc o atenţie deosebită.

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

În 2013, IRUM celebrează a 60-a 
aniversare.

În 2015, se inaugureaza singurul Centru 
de cercetare şi dezvoltare a utilajelor 
agricole şi forestiere cu capital românesc 
din ţară, locul unde se formează şi 
lucrează peste 40 de  specialişti
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În sectorul foioaselor, întâlnim o situaţie 
oarecum similară celei din domeniul 
răşinoaselor, întrucât preţul lemnului de stejar 
şi-a încetinit creşterea înregistrată până în anul 
2013. Prin urmare, în cadrul licitaţiilor pentru 
lemnul la drum, diminuarea tarifelor este cu 
8,5% pe an, valoarea medie coborând de la 
159 euro/mc la 146 euro/mc. 

Sezonul de iarnă a fost blând pentru piaţa 
foioaselor din Franţa, astfel încât producătorii 
de cherestea şi-au putut asigura stocurile 
necesare pentru cherestea. De aceea, se 
estimează o scădere a preţului de achiziţionare 
a lemnului provenit din stejar în această vară.

În cazul fagului, la fel ca în Elveţia, piaţa 
franceză a înregistrat o scădere importantă 
a preţurilor. Lemnul scos la drum auto s-a 
vândut cu doar 47euro/mc în prezent faţă de 
nivelul de 56 euro/mc în aprilie 2015, adică o 
scădere de 16%. O piaţă de nişă subzistă încă 
în Franţa şi în ţările vecine pentru produsele 
de calitate destinate fabricării scărilor în 
construcţii. Cu toate acestea, grosul volumelor 

de sortimente de bază este expediat către 
piaţa Orientului Mijlociu, în Asia şi zona 
Magrebului.

Lemnul de frasin pare a fi unul dintre 
puţinele sortimente care a rezistat presiunii 
tarifelor în scădere. Stagnarea cererii de pe 
piaţa chineză a afectat sortimentele de calitate 
C şi D (o diminuare de cel puţin 20%  într-un 
singur an şi cantităţi cu 30% sau mai mult 
chiar de produse rămase nevândute). Piaţa 
europeană rămâne însă adepta lemnului 
de calitate A, B şi B/C, fapt ce reprezintă un 
adevărat balon de oxigen pentru proprietarii 
forestieri.

În final, trebuie remarcată excelenta evoluţie 
a lemnului de salcâm, care depăşeşte în mod 
regulat bariera de 100 euro/mc scos la drum 
forestier. Un singur lot a atins chiar 124 euro/
mc în regiunea masivului Jura, în luna martie.

Sursă: La Forêt, Nr 5/2016
Prelucrare: Lavinia Marcu

Lemnul
de foioase
în Franţa  

Rezumat
Este surprinsă dinamica 

preţurilor la lemnul 
de foioase, cu referire 

directă la speciile 
valoroase (stejar, fag 

etc.), în care se remarcă o 
încetinire a creşterilor în 

raport cu anul 2013.

Hardwood in 
France

Synopsis
This article catches 

the dynamics of prices 
for hardwood, directly 

related to valuable 
species (like oak, beech 

etc.). In this case, one 
may notice a price 

downturn in comparison 
with 2013.

Arboret de stejar, resursă de lemn 
care rămâne de actualitate pe piaţă
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1 44.01.0000-total        Lemn de foc Milioane euro 20,759 30,213 13,148 5,614

  Diferenţa %       - 31,3 + 6,1

2 44.02.0000-total        Cărbune de lemn Milioane euro 1,691 1,347 0,987       0,384

  Diferenţa   %      + 25,5 + 58,7

3 44.03.0000-total    Lemn brut cojit simplu fasonat sau chiar cioplit Milioane euro 6,178 14,818 0,847 41,157

 Diferenţa   % - 58,3 + 80,9

4 44.04.0000-total  Lemn despicat, prăjini, ţăruşi Milioane euro 2,551 2,562 9,896 0,242

 Diferenţa   % - 0,4         + 32,4

5 44.05.0000-total  Lână de lemn; făină de lemn Milioane euro 0,100 0,135 0,335 0,040

 Diferenţa   % - 26,0 + 2,4

6 44.06.0000-total  Traverse de cale ferată Milioane euro 2,012 1,790 0,521 0,336

 Diferenţa   % + 12,4 + 18,1

7 44.07.0000-total  Cherestea (lemn tăiat longitudinal, spintecat,….) Milioane euro 220,617 300,721 32,906 14,548

 Diferenţa   % - 26,6 + 18,0

8 44.08.0000-total  Foi placaj  - furnire Milioane euro 40,105 40,770 1,238 13,669

 Diferenţa   % - 1,6 + 16,4

9 44.09.0000-total     Lemn fasonat Milioane euro 9,089 8,959 0,949 6,254

 Diferenţa   % + 1,4 + 5,8

10 44.10.0000-total     Panouri din particule şi panouri similare (PAL; OSB) Milioane euro 156,088 160,015 6,492 12,654

 Diferenţa   % - 2,5 + 5,7

11 44.11.0000-total   Panouri din fibre de lemn (MDF) Milioane euro 46,019 50,358 256,932 40,847

 Diferenţa   % - 8,6 + 32,9

12 44.12.0000-total Placaje, lemn furniruit Milioane euro 34,771 35,163 7,388 12,386

 Diferenţa   % -1,2 + 0,06

13 44.13.0000-total Lemn densificat în blocuri Milioane euro 2,393 3,566 0,392 0,622

 Diferenţa   % - 32,9 + 9,2

14 44.14.0000-total  Rame pentru tablouri Milioane euro 0,875 2,403 0,619 0,468

 Diferenţa   % - 63,6 + 2,0 ori

15 44.15.0000-total   Lăzi, lădiţe, coşuri, diverse ambalaje Milioane euro 14,853         14,526 5,980          7,472

Diferenţa % + 2,3 + 38,2

16 44.16.0000-total    Butoaie Milioane euro 2,196           2,635 0,264         0,136

 Diferenţa   % - 16,7 + 2,3 ori

17 44.17.0000-total   Unelte Milioane euro 1,012           1,117 0,305         0,441

 Diferenţa   % - 9,4 + 1,0

18 44.18.0000-total    Binale Milioane euro 71,630         53,372 18,029       27,888

 Diferenţa   % + 34,2 + 9,7

19 44.19.0000-total   Articole de masă sau de bucătărie Milioane euro 6,651           6,735 0,690         1,064

 Diferenţa   % -1,2 + 4,7

20 44.20.0000-total     Lemn marchetat, incrustat… Milioane euro 4,167          2,923 0,558         0,897

 Diferenţa   % + 42,6 - 2,8

21 44.21.0000-total  Alte articole din lemn Milioane euro 61,908       56,348 3,600         6,141

 Diferenţa   % + 9,9 + 16,1

 Total  Prelucrarea lemnului (exclusiv mobila) Milioane euro 705,665      790,476 146,425 193,260

 Diferenţa   % - 10,7 + 30,7

Cod produs comercializat

Export 5 luni Import 5 luni

2016 2015 20152016
Unitate
de măsură

Realizările comerţului cu produse lemnoase
date cumulate pe 5 luni în 2016

 Sursa: MEC
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Învăţământul 
dual

şi vocaţional
în România

Atelier de lucru în domeniul prelucrării lemnului
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În partea noastră de Europa, 
respectiv în macroregiunea Dunării, 
învăţământul dual este consacrat 

drept un pilon strategic al dezvoltarii în 
obiectivele SUERD, fapt ce manifestă un 
consens general în această direcţie.

De asemenea, problema vizează 
şi învăţământul vocaţional, care, 
conform ISCED (International Standard 
Classification of Education), este acel tip 
de educatie ce are ca scop dobândirea 
de aptitudini practice şi know how-ul 
necesare pentru angajarea ulterioară 

în câmpul muncii, pentru a practica o 
anumită meserie sau profesie.

Oportunităţi legate de acest domeniu 
a oferit evenimentul “Învăţământul 
dual şi vocaţional în România - forţa 
necunoscută a succesului firmelor”, 
eveniment care, cu certitudine, a 
oferit şansa de a dezvolta proiecte de 
învăţământ dual cu beneficii clare, atât 
pentru mediul de afaceri, cât şi pentru 
instituţiile de învăţământ.

Au participat factori de conducere 
din mediul preuniversitar şi universitar, 

precum şi reprezentanţi ai mediului de 
afaceri, firme şi asociaţii.

Scopul acestui eveniment a fost de 
a pune în legătură nevoile mediului de 
afaceri cu oferta educaţională, dar şi 
de a identifica proiecte în care USH Pro 
Business oferă soluţii de dezvoltare.

Acţiunea a avut loc in data de 7 
septembrie 2016, orele 10:00, la sediul 
USH Pro Business, în strada Nicolae 
Iorga din Bucureşti.

Este puţin cunoscut faptul că un motor al dezvoltării şi 
succesului firmelor este legat de calificarea forţei de muncă la 
costuri cât mai avantajoase pentru oamenii de afaceri.
Germania, Austria şi alte ţări din UE au descoperit şi aplicat de 
mult timp combinarea formelor de învăţământ cu activităţi 
practice, în folosul viitorilor angajatori. Majoritatea liceelor şi 
o mare parte a universităţilor din ţările enumerate mai sus 
practică aceste forme combinative sub denumirea generică de 
învăţământ dual.
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România a înregistrat, în trimestrul al II-
lea al anului 2016, cea mai mare creştere 
a PIB din Uniunea Europeană, atât faţă 
de aceeaşi perioadă a anului trecut, cât şi 
faţă de primul trimestru din 2016.

Produsul intern brut a crescut cu 6% 
pe seria brută şi cu 5,9% pe seria ajustată 
sezonier, în trimestrul al II-lea din 2016, 
faţă de perioada similară din 2015. 
România se clasează, la acest capitol, pe 
primul loc între cele 28 de state membre 
ale Uniunii Europene. Pe locul doi este 
Slovacia, cu 3,7%, şi pe trei, Spania cu 
3,2%.

Şi în ceea ce priveşte creşterea 
economică în trimestrul al doilea din 
2016 faţă de primul trimestru al anului, 
ţara noastră s-a situat pe primul loc în UE. 
PIB a fost, în termeni reali, cu 1,5% mai 
mare în trimestrul al II-lea din 2016, faţă 
de trimestrul I din 2016, fiind o creştere 
economică sustenabilă.

Rezultate bune au mai înregistrat 
Ungaria, cu 1,1%, şi Polonia şi Slovacia, 
cu 0,9%.

Cifrele furnizate de INS confirmă şi 

chiar depăşesc estimările. Creşterea 
economică este una sustenabilă, bazată 
pe un avans de 15% al cheltuielilor cu 
investiţiile, de 9% al construcţiilor în 
trimestrul al II-lea şi realizată în condiţiile 
unei reduceri a creşterii comerţului cu 
amănuntul. Serviciile pentru întreprinderi 
şi-au amplificat creşterea, de la 7,8% în 
trimestrul I, la 9,5% în trimestrul al II-lea.

Asta arată că nu e o creştere bazată 
doar pe consum, ci şi pe investiţii, şi că 
temerile legate de o posibilă revenire 
la perioada anterioară crizei nu sunt 
întemeiate. 

Creşterea economică trimestrială 
este semnificativ mai mare decât cea 
aşteptată de analiştii economici, de 
4,1% /an în trimestrul al II-lea. Aceasta 
a fost influenţată de producţie - creşteri 
importante le-au avut serviciile, 
construcţiile şi agricultura, dar şi de 
dinamica consumului privat, susţinută de 
reducerea TVA şi de creşterea câştigului 
salarial mediu brut pe economie.

Sursa: Curierul Naţional

Produsul intern brut
în trimestrul al II-lea, 2016

Creşterea economică va încetini în 
2017. Consumul se va tempera, iar 
preţurile vor începe să urce, estimează 
Guvernul. Comisia Naţională de 
Prognoză (CNP) şi-a anunţat estimările 
de toamnă referitoare la mersul 
economiei româneşti în următorii 
ani, revizuind anticipaţia pentru 2016 
a avansului PIB în urcare la +4,8% şi 
menţinând-o pe cea despre anul 2017 la 
+4,3%. Potrivit CNP, produsul intern brut 
(PIB) va avea în 2016 o valoare de 758,5 
miliarde de lei, iar în 2017, de 807,4 
miliarde de lei.

Asta înseamnă că, dacă s-ar menţine 
veniturile bugetare de 30% din PIB, 
acestea ar urca, în 2017, la 242,2 miliarde 
de lei, iar deficitul bugetar - dacă ar fi 
limitat de 3% din PIB - ar însuma 24,2 
miliarde de lei.

Pentru următorii ani, CNP a menţinut 
prognozele privind avansul PIB la +4,5% 
în 2018 şi, respectiv +4,7% în 2019.

Instituţia a publicat şi estimări privind 
evoluţia economiei româneşti în 2020, 

indicând un avans de 4,2% pentru acel 
an. PIB / locuitor urmează să crească 
constant în următorii patru ani, de la 
8.581 de euro (35.928 de lei) în 2016 la 
10.587 de euro (46.795 de lei) în 2019.

Aceeaşi prognoză mai arată că 
cererea internă îşi va încetini creşterea în 
următorii ani, de la 6,8% în 2016, la 5,2% 
în 2017, 5,1% în 2018, 5,2% în 2019 şi 
4,8% în 2020. Tendinţa se va manifesta 
şi în ceea ce priveşte consumul final al 
gospodăriilor, care va încetini la 4,1% în 
2020 de la 7,7% în acest an.

În fine, CNP a revizuit în scădere 
proiecţia privind inflaţia pentru acest 
an de la +0,9% în primăvară la minus 
0,5% în prognoza preliminară de toamnă 
2016. Prognoza pentru anul viitor a fost 
menţinută la 2,5%. Pentru acest an, CNP 
estimează un curs de schimb de 4,48 lei/
euro, în creştere faţă de 4,46 lei/euro în 
proiecţia de primăvară, iar pentru anul 
viitor

Sursă:  INS şi CNP

Estimările Comisiei 
Naţionale de Prognoză 
pentru 2017
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Din anul 2012, absolvenţii au hotărât 
să se întâlnească an de an, în localităţi 
de reşedinţă, urmând ca la aniversări 
rotunde să se întâlnească la Braşov. 
Astfel, în anul 2013, întâlnirea a avut loc 
la Piatra Neamţ, în anul 2014, la Şuior- 
Maramureş, în 2015, la Curtea de Argeş, 
iar în acest an, la Alba Iulia.

Colegii din Alba Iulia au fixat întâlnirea 
pe 23 septembrie 2016, la Hotel Cetate. 
Câţiva colegi, majoritatea de grupă, 
au devansat evenimentul, întâlnindu-
se la Mănăstirea Râmeţ, în ziua de 
22 septembrie 2016. După vizitarea 
mânăstirii, am descins în satul Cetea, 
localitatea de naştere şi de domiciliu 
semipermanent a colegului Nicolae 
Dărămuş.

Am fost întâmpinaţi de gazda Elena 
Dărămuş, soţia colegului parlamentar, cu 
îmbrăţişări de revedere şi cu o melodie 
cântată din inimă de un localnic. De 
menţionat că judeţul Alba are pe harta 
României configuraţie de inimă, formă 
probabil dată de inimoşii săi locuitori. 
După un sejur de câteva ore la gazda 
noastră, ne-am deplasat la Alba Iulia, 
Hotel Cetate, unde am fost găzduiţi 
peste noapte şi unde urmau să se 
desfăşoare evenimentele specifice: 
întâlnirea colegilor, cine festive, vizitarea 
obiectivelor specifice zonei, depănarea 
amintirilor precum şi a realizărilor din 
ultimul an.

La efectuarea prezenţei de către 
colegul Nicu Dărămuş, am constatat că 
erau prezenţi un număr de 45 colegi cu 
soţii, soţi şi copii, iar unii chiar cu nepoţi. 

Timp de 4 ore, a fost vizitată Cetatea 
Alba Carolina, conduşi fiind de un ghid 
foarte documentat, ghid care nu a omis 
să ne facă să fim punctuali la ceremonia 
de schimbare a gărzii.

Muzeul Unirii şi Sala Unirii, care se află 
în clădirea Babilon, ne-au fost prezentate 
în încheiere, după ce, mai înainte, cele 
două catedrale, Romano-Catolică şi 
Catedrala Ortodoxă a Încoronării, ne-au 
răpit privirea îndelung cu exterioarele şi 
mai ales cu interioarele lor.

După aceste momente de istorie 
antică, istorie a Evului Mediu şi în final 

La 39 ani de la absolvire,

Promoţia 1977
a Facultăţii de Silvicultură
Absolvenţii promoţiei 1977 a Facultăţii de Silvicultură şi 
Exploatări Forestiere din Braşov s-au reîntâlnit, în zilele de 22-25 
septembrie 2016, la Alba Iulia.

de istorie aproape contemporană, 
organizatorii ne-au condus la realizări 
recente ale colegilor silvicultori din zonă.

Astfel, am vizitat Parcul Dendrologic 
“Dr. Ioan Vlad” din Alba Iulia, unde şeful 
de parc, domnul inginer silvic Nicolae 
Pătrânjan, ne-a fost gazdă, prezentându-
ne principalele specii de arbori şi 
arbuşti, din cele peste 1200 existente în 
parc. Răspunzând realizărilor colegului 
Pătrânjan (promoţia 1966), colegul 
Neluţ Cârnariu ne-a prezentat locul 
de agrement şi accesul până la acesta, 
pe un drum modern, dotat şi cu piste 
pentru biciclişti, ambele proiectate de el, 
amplasate pe Dealul Mamut, unde avea 
să aibă loc o serbare câmpenească de 
neuitat. 

Seara, la restaurantul din Hotel Cetate, 
a avut loc cina festivă, de la care nu au 
lipsit tradiţionalele bucate ardeleneşti 
din zona Mureşului şi a Târnavelor, 
precum şi ansamblul de dansatori din 
localitatea Mihalţ, sponsorizat (în lei) de 

colegul organizator Spiridon Răuţă, zis 
Spirache.

Melodiile populare zonale, palinca 
de Cetea precum şi vinul de Jidvei 
au deschis glasul unor colegi care au 
interpretat melodii populare româneşti şi 
nu numai, în stil propriu.

De apreciat efortul depus de soţia 
colegului nostru Nicu Dărămuş, doamna 
Elena Dărămuş, care, pe lângă faptul de 
a avea grijă ca toţi colegii să se simtă cât 
mai bine, a efectuat şi fotografia de grup 
alăturată.

În numele colegilor participanţi, 
mulţumiri organizatorilor Nicu Dărămuş, 
Neluţ Cârnariu şi Spiridon Răuţă 
pentru ospitalitate şi vă aşteptăm în 
2017 la Braşov, la jubileu:  “40 ani de la 
absolvire”.

Dipl. ing. Gafiţa Chiruţă Gheorghe

Promoţia 1977 de ingineri silvici
absolvenţi ai Facultăţii din Braşov
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Ordonanţa
de urgenţă
nr. 51/2016
pentru modificarea
şi completarea
Legii nr. 171/2010
privind stabilirea
şi sancţionarea
contravenţiilor
silvice
În vigoare de la 20.10.2016

Ordonanţa de urgenţă privind 
modificarea Legii contravenţiilor 
silvice a fost publicată. Intră în 
vigoare la 20 octombrie 2016. 

Câteva dintre prevederi:

2. La articolul 1, alineatul (2), litera b) 
se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) sancţiunea contravenţională 
complementară - reţinerea sau 
confiscarea bunurilor destinate, folosite 
sau rezultate din săvârşirea contravenţiei 
silvice şi/sau retragerea autorizaţiei/ 
atestatului/acordului, după caz.

(8) Personalul silvic care a autorizat 
spre exploatare masă lemnoasă în 
condiţiile alin. 6 lit. b), după efectuarea 
precomptărilor, pe lângă plata amenzii, 
are obligaţia achitării unei sume egale cu 
suma rezultată ca produs dintre volumul 

cu care s-a depăşit posibilitatea anuală 
de produse principale, inclusiv ca urmare 
a recoltării produselor accidentale I, 
şi/sau volumul anual din lucrări de 
conservare şi preţul mediu al unui metru 
cub de masă lemnoasă pe picior, în 
vigoare la data producerii faptei. Suma 
se depune în fondul de ameliorare a 
fondului funciar cu destinaţie silvică.

[...] (4) Personalul silvic care a autorizat 
spre exploatare masă lemnoasă în 
condiţiile alin. (1), după efectuarea 
precomptărilor, pe lângă plata amenzii, 
are obligaţia achitării unei sume egale cu 
suma rezultată ca produs dintre volumul 
cu care s-a depăşit posibilitatea decenală 
de produse principale, inclusiv ca urmare 
a recoltării produselor accidentale I, 
şi/sau volumul decenal din lucrări de 
conservare şi preţul mediu al unui metru 
cub de masă lemnoasă pe picior, în 
vigoare la data producerii faptei. Suma 
se depune în fondul de ameliorare a 
fondului funciar cu destinaţie silvică.

 (5) Constituie contravenţie silvică şi 
se sancţionează cu amendă de la 5.000 
lei până la 8.000 lei aprobarea actului 
de punere în valoare sau autorizarea 
spre exploatare a produselor accidentale 
I, în situaţiile în care reglementările 
specifice stabilesc obligativitatea 
aprobării modificării prevederilor 
amenajamentului silvic şi pentru care nu 
există această aprobare. Sancţiunea se 
aplică persoanelor care au aprobat sau 
au autorizat spre exploatare produse 
accidentale I.

În şedinţa de Guvern din 31 august n.r., 
au fost adoptate trei acte normative la 
propunerea ministrul Mediului, Apelor 
şi Pădurilor, toate acestea reprezentând 
o îmbunătăţire vitală pentru domeniul 
forestier. Este vorba despre ordonanţa de 
urgenţă privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice, ordonanţa de 
urgenţă privind perdelele forestiere de 
protecţie şi hotărârea de Guvern pentru 
aprobarea Regulamentului de valorificare 
a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică.

BULETIN INFORMATIV / INFO BULLETIN
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 [...] c) punerea în valoare, ca produse 
de igienă sau produse accidentale, a 
arborilor care nu sunt afectaţi de factori 
abiotici sau biotici. Sancţiunea se aplică 
persoanelor care au pus în valoare astfel 
de produse lemnoase.

 [...] a) tăierea, ruperea sau scoaterea 
din rădăcini a arborilor, fără drept, 
precum şi distrugerea ori vătămarea 
de arbori, puieţi, pomi de Crăciun ori 
lăstari din fondul forestier naţional 
sau tăierea, ruperea sau scoaterea 
din rădăcini a arborilor, fără drept, 
precum şi distrugerea ori vătămarea 
de arbori de pe terenurile cu vegetaţie 
forestieră din afara fondului forestier 
naţional, dacă valoarea prejudiciului, 
stabilită potrivit legii, este de până la 
de 5 ori preţul mediu al unui metru 
cub de masă lemnoasă pe picior. Se 
exceptează seminţişul utilizabil vătămat 
în parchetele autorizate la exploatare în 
limitele de suprafaţă admise, prevăzute 
în instrucţiunile privind termenele, 
modalităţile şi perioadele de colectare, 
scoatere şi transport al materialului 
lemnos;

 [...] c) lăsarea în parchet, la expirarea 
termenului de reprimire prevăzut în 
autorizaţia de exploatare, de material 
lemnos arbori destinaţi exploatării şi/
sau resturi de exploatare pe văi sau de-a 
lungul instalaţiilor de scos-apropiat şi 
transport.

[...] d) aplicarea indescifrabilă, ilizibilă 
sau necorespunzătoare a dispozitivelor 
speciale de marcat;

 [...] (2) Constituie contravenţie silvică 
şi se sancţionează cu amendă de la 
3.000 lei până la 6.000 lei neluarea de 
către comisia de preselecţie a măsurii de 
respingere a participării la licitaţia pentru 
masa lemnoasă din fondul forestier 
proprietate publică pentru următoarele 
fapte ale operatorilor economici:

a) nedepunerea documentelor 
prevăzute în Regulamentul de 
valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică 
sau dacă documentele depuse sunt 
incomplete ori nu sunt certificate pentru 
conformitate cu originalul;

b) dacă au datorii restante faţă 
de administratorii fondului forestier 
proprietate publică;

[...] a) deţinerea de material lemnos 
fără documente legale de provenienţă 
de către persoanele fizice sau juridice;

[...] c) transportul materialelor 
lemnoase care nu corespund din punctul 

de vedere al volumului, al speciei, al 
numărului de piese sau al diametrului 
acestora cu datele înscrise în avizul de 
însoţire.

.
[...] d) expedierea şi/sau transportul 

materialelor lemnoase din locaţii 
identificate prin coordonate geografice, 
altele decât cele corespunzătoare 
provenienţei legale, cu excepţia 
situaţiilor generate de erori de localizare 
justificate obiectiv;

[...] (8) Agenţii constatatori prevăzuţi 
la alin. (7) au drept de interogare a 
aplicaţiei SUMAL, în baza unor proceduri 
de acces la SUMAL stabilite prin ordin 
al conducătorului autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură.

Comentariu: personalul din Poliţie şi 
Jandarmerie primeşte acces în SUMAL!

(9) Personalul silvic din cadrul Regiei 
Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi din 
unităţile şi subunităţile acesteia, precum 
şi din cadrul ocoalelor silvice de regim 
au drept de interogare a SUMAL numai 
în ceea ce priveşte validitatea codului 
unic şi a existenţei codului offline.

(10) Populaţia are drept de vizualizare 
a unor informaţii din sistemul SUMAL în 
baza unei proceduri stabilite prin ordin 
al conducătorului autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură.

.
[...] (13) Mijloacele de transport cu 

care s-a realizat transportul materialelor 
lemnoase care nu au provenienţă 
legală conform normelor referitoare la 
provenienţa, circulaţia şi comercializarea 
materialelor lemnoase, la regimul 
spaţiilor de depozitare a materialelor 
lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat 
lemn rotund se confiscă.

Art. 16.
(1) Constituie contravenţii silvice şi se 

sancţionează cu amendă de la 6.000 lei 
până la 10.000 lei următoarele fapte:

a) exploatarea masei lemnoase din 
parchete fără autorizaţie de exploatare 
şi proces-verbal de predare-primire a 
parchetului. Dacă fapta contravenţională 
este săvârşită de către operatori 
economici atestaţi pentru exploatări 
forestiere, instituţia din care face parte 
agentul constatator care a constatat 
fapta solicită Comisiei de atestare a 
operatorilor economici pentru lucrări 
de exploatare forestieră sancţiunea 
retragerii certificatului de atestare, în 
condiţiile legii. Materialele lemnoase 
rezultate în urma exploatării se confiscă.

b) exploatarea masei lemnoase din 

parchete în afara termenelor prevăzute 
în autorizaţia de exploatare;

c) lăsarea în parchet, la expirarea 
termenului de reprimire prevăzut în 
autorizaţia de exploatare, de material 
lemnos arbori destinaţi exploatării şi/
sau resturi de exploatare pe văi sau de-a 
lungul instalaţiilor de scos-apropiat 
şi transport. Dacă fapta se săvârşeşte 
în mod repetat, se solicită comisiei 
emitente anularea certificatului de 
atestare pentru lucrări de exploatare 
forestieră. Sancţiunea se aplică atât 
operatorului economic deţinător 
al autorizaţiei de exploatare, cât şi 
personalului silvic care a făcut reprimirea 
parchetului;

d) autorizarea spre exploatare de către 
ocoalele silvice a partizilor constituite 
în păduri ai căror proprietari nu au 
încheiat contracte de prestări servicii 
silvice/administrare în condiţiile legii 
ori ale căror astfel de contracte au 
fost suspendate sau au încetat fără 
asigurarea continuităţii;

e) exploatarea masei lemnoase de 
către persoane fizice în alte condiţii 
decât cele prevăzute la art. 62 alin. (3) 
din Legea nr. 46/2008, republicată, cu 
modificările ulterioare;

f) cesionarea contractelor de vânzare-
cumpărare a masei lemnoase, încheiate 
în urma licitaţiilor/negocierilor, în alte 
condiţii decât cele prevăzute în caietul 
de sarcini;

g) amorsarea neautorizată a arborilor 
cu nade feromonale sau cu alţi atractanţi 
pentru inducerea atacului de gândaci 
de scoarţă. Valoarea arborilor afectaţi 
de atacuri de gândaci în urma amorsării 
neautorizate cu nade feromonale se 
asimilează cu valoarea arborilor tăiaţi 
ilegal.

(2) Constituie contravenţie silvică şi 
se sancţionează cu amendă de la 3.000 
lei până la 6.000 lei neluarea de către 
comisia de preselecţie a măsurii de 
respingere a participării la licitaţia pentru 
masa lemnoasă din fondul forestier 
proprietate publică pentru următoarele 
fapte ale operatorilor economici:

a) nedepunerea documentelor 
prevăzute în Regulamentul de 
valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică 
sau dacă documentele depuse sunt 
incomplete ori nu sunt certificate pentru 
conformitate cu originalul;
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b) dacă au datorii restante faţă 
de administratorii fondului forestier 
proprietate publică;

c) dacă nu au capacitate de exploatare 
disponibilă, conform certificatului de 
atestare pentru lucrări de exploatare 
forestieră şi anexei la acesta;

d) dacă se află în una dintre 
procedurile prevăzute de Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire 
a insolvenţei şi de insolvenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
conform certificatului constatator 
eliberat de oficiul registrului comerţului 
prin serviciul online Info Cert;

e) dacă nu s-a încadrat în procentul 
prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din 
Legea nr. 46/2008, republicată, cu 
modificările ulterioare;

f) dacă a depăşit procentul prevăzut 
la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 
46/2008, republicată, cu modificările 
ulterioare;

g) dacă producătorii din industria 
mobilei, care au drept de preempţiune la 
cumpărarea de masă lemnoasă, la oferta 
de preţ şi în condiţii egale de vânzare, 
nu deţin atestatul referitor la capacitatea 
de industrializare a lemnului fasonat 
provenit din fondul forestier proprietate 
publică a statului.

(3) Constituie contravenţie silvică şi se 
sancţionează cu amendă de la 1.000 lei 
până la 3.000 lei necompletarea anexei 
certificatului de atestare a operatorilor 
economici de către emitentul autorizaţiei 
de exploatare a masei lemnoase pe 
picior.

23. La articolul 17, partea introductivă 
se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 17.
Constituie contravenţii silvice şi se 

sancţionează cu amendă de la 2.000 lei 
până la 5.000 lei următoarele fapte:”

24. La articolul 17, după litera e) se 
introduce o nouă literă, litera f), cu 
următorul cuprins:

f) nerespectarea obligaţiei de 
a amplasa panoul cu principalele 
date referitoare la parchetul aflat în 
exploatare, de către titularul autorizaţiei 
de exploatare conform prevederilor şi 
specificaţiilor prevăzute în instrucţiunile 
privind termenele, modalităţile şi 
perioadele de colectare, scoatere şi 
transport al materialului lemnos.”

25. Articolul 18 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

Art. 18.
Constituie contravenţie silvică şi se 

sancţionează cu amendă de la 1.000 
lei până la 3.000 lei menţinerea în 
pădure şi în depozite pe o perioadă de 
peste 30 de zile, în intervalul 1 aprilie 
- 1 octombrie, a lemnului de răşinoase 
necojit, cu excepţia arborilor-cursă 
folosiţi la combaterea dăunătorilor 
şi a lemnului provenit din rupturi şi 
doborâturi în masă.”

26. Articolul 19 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

Art. 19.
(1) Constituie contravenţii silvice şi 

se sancţionează cu amendă de la 5.000 
lei până la 10.000 lei şi confiscarea 
materialelor lemnoase în cauză 
următoarele fapte:

a) expedierea, transportul, primirea, 
depozitarea şi/sau prelucrarea de 
către deţinătorii depozitelor, ai altor 
spaţii destinate depozitării temporare 
şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a 
materialelor lemnoase fără provenienţă 
legală, aşa cum este stabilită de normele 
referitoare la provenienţa, circulaţia şi 
comercializarea materialelor lemnoase, 
la regimul spaţiilor de depozitare a 
materialelor lemnoase şi al instalaţiilor 
de prelucrat lemn rotund;

b) expedierea, transportul, primirea, 
depozitarea pomilor de Crăciun fără 
provenienţă legală, aşa cum este stabilită 
de normele referitoare la provenienţa, 
circulaţia şi comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaţiilor de 
depozitare a materialelor lemnoase şi al 
instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;

c) primirea de către personalul 
operatorului de transport feroviar, al 
administratorului şi/sau gestionarului 
infrastructurii căii ferate în vederea 
expedierii şi/sau expedierea materialelor 
lemnoase fără avizele de însoţire valabile 
ori fără documentele comunitare 
echivalente acestora, prevăzute de 
normele referitoare la provenienţa, 
circulaţia şi comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaţiilor de 
depozitare a materialelor lemnoase şi al 
instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;

d) primirea de către operatorii portuari 
a materialelor lemnoase fără avizele de 
însoţire valabile ori fără documentele 
comunitare echivalente acestora, 
prevăzute de normele referitoare la 

provenienţa, circulaţia şi comercializarea 
materialelor lemnoase, la regimul 
spaţiilor de depozitare a materialelor 
lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat 
lemn rotund;

e) primirea, depozitarea şi/sau 
prelucrarea materialelor lemnoase de 
către deţinătorii depozitelor, pieţelor, 
târgurilor, oboarelor şi altele asemenea, 
ai altor spaţii destinate depozitării 
temporare şi/sau ai instalaţiilor de 
prelucrare a materialelor lemnoase fără 
provenienţă legală, aşa cum este stabilită 
de normele referitoare la provenienţa, 
circulaţia şi comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaţiilor de 
depozitare a materialelor lemnoase şi al 
instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;

f) depunerea/acceptarea declaraţiei 
vamale de export pentru materiale 
lemnoase fără avizul de însoţire 
valabil sau, după caz, fără documentul 
comunitar echivalent 

Art. 43. - (1) În scopul urmăririi 
modului de soluţionare a contravenţiilor 
silvice şi pentru a asigura posibilitatea 
identificării de către agenţii constatatori 
prevăzuţi la art. 24 alin. (1) a situaţiilor 
de repetare a aceleiaşi fapte de 
către contravenient, pentru aplicarea 
sancţiunilor majorate/complementare, 
după caz, autoritatea publică centrală 
care răspunde de silvicultură asigură, în 
cadrul SUMAL, realizarea şi funcţionarea 
Sistemului naţional de evidenţă 
informatizată a contravenţiilor silvice, 
denumit în continuare SNEICS.

40. La articolul 43, după alineatul (1) 
se introduc două noi alineate, alineatele 
(11) si (12), cu următorul cuprins:

“(11) Agenţii constatatori prevăzuţi la 
art. 24 alin. (1) au drept de interogare a 
SNEICS.

(12) Implementarea datelor 
referitoare la contravenţiile constatate 
şi sancţionate se face de către 
reprezentanţii instituţiilor din care fac 
parte agenţii constatatori prevăzuţi la 
art. 24 alin. (1); sancţiunile de natură 
contravenţională se transpun în puncte 
de penalizare; punctele de penalizare 
stabilite în funcţie de cuantumul cu 
care se sancţionează fapta şi procedura 
de calcul al acestora sunt prevăzute în 
anexa nr. 5.”
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Informare
Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor, cu sediul în B-dul Libertăţii 
nr. 12, sector 5, Bucureşti, incheie 
dezbaterea publică referitoare la 
proiectul de Ordin privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru îngrijirea şi 
conducerea arboretelor

Anunţul cu privire la dezbaterea 
publică, iniţiată de MMAP, a fost făcut 
pe site-ul MMAP pe 23 august 2016.

OMFP nr. 1938
din 17 august 2016
(noi reguli contabile
pentru companii)
 
În Monitorul Oficial nr. 0680 din 02 

septembrie 2016 a fost publicat OMFP 
nr. 1938 din 17 August 2016, care 
transpune în legislaţia contabilă din 
România o prevedere din Directiva 
nr. 95/2015 privind obligaţia de a 
declara informaţii nefinanciare sau 
informaţii diversificate, ce instituie în 
seama unor întreprinderi sau grupuri 
de întreprinderi mari, obligaţia de 
a depune declaraţii nefinanciare. 
Cu această ocazie, se modifică 
următoarele acte normative:

a) OMFP nr. 1802/2014 privind 
contabilitatea conformă cu directivele 
comunitare;

b) OMFP nr. 1286/2012 privind 
contabilitatea conformă cu Standardele 
Internaţionale de Raportare Financiară 
IFRS.

Modificările sunt similare pentru 
ambele moduri de conducere a 
contabilităţii, iar acestea se adresează 
entităţilor de interes public care la 
data bilanţului, depăşesc în acest 
exerciţiu financiar un număr de 500 
salariaţi, scriu consultanţii de la Benţa 
Consult. Aceste entităţi au obligaţia 
ca pe lângă situaţiile financiare anuale 
întocmite conform formatului deja 
reglementat, să întocmească şi să 
depună o ”declaraţie nefinanciară”. 
Această declaraţie nefinanciară se 
include în raportul administratorului, 
având drept scop descrierea activităţii 
societăţii din perspectiva problemelor 
de mediu, a situaţiilor sociale şi de 
personal, respectarea drepturilor omului, 
combaterea corupţiei şi a dării de mită. 
Această declaraţie trebuie să cuprindă 
cel puţin următoarele elemente:

• descrierea modelului de afaceri al 
entităţii;

• descrierea politicilor adoptate de 
entitate în legătură cu situaţiile amintite;

• rezultatul politicilor respective;
• principalele riscuri legate de 

operaţiunile entităţii, inclusiv relaţii 
de afaceri, produse sau servicii ce pot 
avea impact negativ faţă de obiectivele 
amintite, modul în care entitatea 
gestionează aceste riscuri;

• indicatori cheie de performanţă 
nefinanciară relevanţi pentru activitatea 
entităţii.

Reglementarea dezvoltă mai multe 
situaţii ce trebuie prezentate în 
Declaraţia nefinanciară, în funcţie de 
obiectul avut, astfel:

a) din perspectiva aspectelor de 
mediu, entitatea trebuie să prezinte 
impactul actual şi previzibil asupra 
mediului, generat de activităţile sale, 
de utilizarea energiei regenerabile şi 
neregenerabile, efectul emisiilor de 
gaze cu efect de seră, efectul asupra 
utilizării apei şi asupra utilizării aerului 
atmosferic;

b) din perspectiva aspectelor sociale şi 
de personal, entitatea trebuie să explice 
cum aplică convenţiile fundamentale 
ale organizaţiei internaţionale a muncii, 
dialogul social, respectarea drepturilor 
lucrătorilor, dialogul cu comunităţile 
locale;

c) din perspectiva combaterii 
corupţiei şi a dării de mită, societatea 
trebuie să prezinte politicile adoptate 
privind combaterea abuzurilor în 
materie, instrumentele utilizate pentru 
combaterea corupţiei şi a dării de mită.

Alte elemente relevante:

Dacă entitatea de interes public face 
parte dintr-un grup de societăţi, iar 
aceasta are calitate de societate mamă, 
se va întocmi declaraţia nefinanciară 
consolidată a grupului. Desigur, se 
păstrează ca şi criteriu de mărime, 
obligaţia întocmirii dacă grupul 
depăşeşte la data bilanţului un număr de 
500 de salariaţi.

Auditorii financiari, în cadrul activităţii 
de audit statutar, pentru aceste entităţi 
au obligaţia de a verifica existenţa 
Declaraţiei nefinanciare. Declaraţia 
nefinanciară poate fi întocmită şi ca 
raport distinct al entităţii disjunct de 
Raportul administratorului.

Prezentele reglementări se aplică 
începând cu data de 01 ianuarie 2017.



52 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro

Comisia Europeană prezintă viziunea 
sa cu privire la modul în care elaborarea 
standardelor europene ar trebui să 
evolueze în funcţie de dezvoltarea 
tehnologică, de priorităţile politice şi 
tendinţele globale.

Comunicarea anunţă, de asemenea, 
următorii paşi ai Iniţiativei comune 
privind standardizarea (JIS), care are 
drept scop consolidarea parteneriatului 
dintre instituţiile europene şi 
comunitatea de standardizare.

De la formatul de hârtie A4, la 
tehnologia GSM, standardele reduc 
costurile, promovează inovaţia, asigură 
interoperabilitatea între diferite 
dispozitive şi servicii, ajută companiile 
să acceseze pieţele. În mare parte 
voluntară şi orientată spre industrie, 
standardizarea europeană trebuie să 
ţină pasul cu economia în schimbare, 
cu importanţa tot mai mare a serviciilor 
şi revoluţia digitală. Comisia Europeană 
a adoptat o comunicare, anunţată în 
Strategia privind Piaţa Unică, pentru a 
se asigura că Europa rămâne un centru 
global al standardizării.

Jyrki Katainen, vicepreşedinte pentru 
locuri de muncă, creştere economică, 
investiţii şi competitivitate, a declarat: 
“Dacă vrem ca piaţa europeană să aibă 
avantajul primului venit, avem nevoie 
de a accelera şi de a prioritiza mai bine 
procesul de elaborare a standardelor 
peste graniţă. Cu actualul pachet privind 
standardizarea, sprijinim astfel creşterea 
competitivităţii, accelerarea inovării şi 
crearea unui cadru de investiţii previzibil 
şi stabil în UE.”

Elżbieta Bieńkowska, Comisarul pentru 
piaţa internă, industrie, antreprenoriat 
şi IMM-uri, a adăugat: “Iniţiativa 
comună privind standardizarea reuneşte 
organizaţiile publice şi private, într-un 
proces de dialog colaborativ, transparent 
şi flexibil pentru a asigura dezvoltarea în 
timp util a standardelor de ultima oră, 
în sprijinul nevoilor pieţei în schimbare 
rapidă şi a politicilor publice. ”

Deseori, văzute ca elemente exclusiv 
de ordin tehnic, standardele sunt factori 

economici importanţi. Comunicarea de 
astăzi prezintă o viziune pentru o politică 
unică şi coerentă de standardizare a UE, 
care este în prim plan pe agenda politică 
şi a cărei priorităţi sunt discutate în 
mod regulat cu Parlamentul European şi 
statele membre.

Pachetul de astăzi include o decizie 
a Comisiei care oferă cadrul pentru 
Iniţiativa comună privind standardizarea 
(JIS), care va fi semnat în mod oficial de 
către toţi partenerii, la Amsterdam, sub 
preşedinţia olandeză a UE.

JIS va reuni organizaţii şi organisme 
de standardizare europene şi naţionale, 
industrie, IMM-uri, asociaţii de 
consumatori, sindicate, organizaţii de 
mediu, statele membre şi Comisia. Aceşti 
parteneri se vor angaja la modernizarea, 
prioritizarea şi accelerarea livrării la timp 
a standardelor până la sfârşitul anului 
2019. JIS va alinia mai bine priorităţile de 
elaborare a standardelor cu activităţile 
de cercetare şi inovare, prin intermediul 
programului de cercetare şi inovare 
al UE Orizont 2020. JIS va promova, 
de asemenea, utilizarea standardelor 
europene la nivel internaţional.

Propunerea programului de lucru 
pentru 2017 pentru standardizarea 
europeană identifică serviciile şi 
sectoarele TIC ca domenii prioritare 
pentru stabilirea viitoarelor standarde, 
având în vedere rolul lor multidisciplinar 
în economie. În luna aprilie 2016, 
Comisia a propus deja măsuri concrete 
în vederea accelerării procesului 
de elaborare a standardelor TIC, 
concentrându-se pe cinci domenii 
prioritare: 5G, cloud computing, 
Internetul, tehnologiile de date şi 
securitatea cibernetică. În acest moment, 
Comisia recomandă regândirea abordării 
privind sectorul serviciilor.

În timp ce serviciile reprezintă 70% 
din economia UE, standardele de 
servicii reprezintă numai aproximativ 
2% din totalul standardelor europene. 
Fragmentarea standardelor acţionează 
ca o barieră în calea furnizării 
transfrontaliere a serviciilor. Întregind 

alte iniţiative în cadrul strategiei privind 
piaţa unică pentru a facilita furnizarea 
transfrontalieră a serviciilor, Comisia 
îşi propune să acorde prioritate şi 
să promoveze dezvoltarea orientată 
a standardelor voluntare europene 
referitoare la servicii. Exemple de 
standarde de servicii includ, de exemplu 
o terminologie privind hotelurile şi alte 
unităţi de cazare turistică.

Standardele sunt specificaţii 
tehnice pentru produse, procese 
de producţie, servicii sau metode 
de testare. Standardele facilitează 
interoperabilitatea operatorilor 
economici din lanţul valoric. De exemplu, 
standardele privind formatele de hârtie 
(A3, A4, A5) facilitează interacţiunea 
dintre consumatori, hârtie şi producătorii 
de plicuri, tipografii şi factorii de decizie 
în domeniul fotocopiatoare. Un standard 
oferă certitudine tehnică, o condiţie 
prealabilă pentru operatorii economici 
de a investi. Pentru anumite produse, 
cum ar fi airbag-urile sau măştile 
chirurgicale, standarde garantează, de 
asemenea, o înaltă calitate şi siguranţă.

Elaborarea standardelor în Europa 
este determinată în mare măsură de 
industrie. În timp ce standardele sunt 
elaborate de către o organizaţie de 
standardizare, piaţa poate adopta, de 
asemenea, pur şi simplu specificaţiile 
tehnice elaborate de către o singură 
firmă sau de către organizaţiile 
profesionale.

Modernizarea sistemului de 
standardizare a fost anunţată în 
Strategia privind piaţa unică şi 
completează comunicarea privind 
priorităţile standardizării TIC pentru 
piaţa unică digitală, adoptată în aprilie 
2016.

Standardizare

Modernizarea
politicii de standardizare
în cadrul UE
Bruxelles, 1 iunie 2016
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Din activitatea curentă
a Comitetului Tehnic 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 de activitate standardizarea 
terminologiei, clasificării, metodelor de încercare pentru lemn 
rotund şi cherestea, plăci pe bază de lemn, mobilier, precum 
şi pentru plută şi produse de plută, ca şi pentru maşini şi 
scule destinate prelucrării materialelor, precum şi utilaje de 
condiţionare a lemnului, se întruneşte periodic în şedinte de 
lucru având ca principal scop îndeplinirea obiectivelor din 
planul anual de activitate.

Astfel, printre altele s-a procedat la:
• revizuirea programului de lucru al CT 118 pe anul 2016 şi 

propuneri pentru anul 2017;
• definitivarea examinării periodice a standardelor din 

patrimoniul CT 118 şi stabilirea unei liste de standarde 
originale care se utilizează în prezent şi care trebuie revizuite;

• definitivarea versiunii române a standardelor transmise în 
anchetă, în vederea aprobării până la 30.09.2016; 

• SR ISO 13061-3:2016, Proprietăţi fizice şi mecanice ale 
lemnului. Metode de încercare pe epruvete mici de lemn fără 
defecte. Partea 3: Determinarea rezistenţei limită la rupere la 
încovoiere statică;

• SR ISO 13061-4:2016, Proprietăţi fizice şi mecanice ale 
lemnului. Metode de încercare pe epruvete mici de lemn fără 

defecte. Partea 4: Determinarea modulului de elasticitate la 
încovoiere statică;

• SR ISO 13061-6:2016, Proprietăţi fizice şi mecanice ale 
lemnului. Metode de încercare pe epruvete mici de lemn fără 
defecte. Partea 6: Determinarea efortului de rupere la tracţiune 
paralel cu fibrele;

• SR ISO 13061-7:2016, Proprietăţi fizice şi mecanice ale 
lemnului. Metode de încercare pe epruvete mici de lemn fără 
defecte. Partea 7: Determinarea efortului maxim de rupere la 
tracţiune perpendicular pe fire;

• s-au transmis voturile pentru proiectele elaborate de 
comitetele tehnice europene (septembrie 2016).

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

Pentru accesarea textelor proiectelor de standarde, se 
utilzează platforma electronică. La proiectele aflate în etapa de 
vot formal se pot face numai observaţii de natură editorială. 
Pentru propunerea de vot “împotrivă”, se trimite justificarea 
care motivează din punct de vedere tehnic această propunere. 
Fără o justificare tehnică, votul negativ nu se ia în considerare.

Nr. TC
internaţional

Nr. CT
european EtapaIndicativ Titlu

Variante
de vot

Data
limită

CEN/TC 207 01.09.2016 FprEN 15372 Furniture - Strength, durability and safety -
Requirements for non-domestic tables

5020

CEN/TC 364 09.09.2016 prEN 14988 Children's high chairs - Requirements
and test methods

4020

în favoare
Împotrivă
Abţinere

CEN/TC 175 09.09.2016 prEN 17009 Flooring of lignified materials other than wood -
Characteristics, evaluation of conformity and
marking

4020

CEN/TC 142 09.09.2016 prEN 847-1 Tools for woodworking machines - Safety
requirements - Part 1: Milling tools, circular
saw blades

4020

CEN/TC 142 09.09.2016 prEN 847-2 Tools for woodworking - Safety requirements -
Part 2: Requirements for the shank of shank
mounted milling tools/circular saw blades

4020

CEN/TC 207 15.09.2016 FprEN 572-2 O�ce furniture - Work tables - Part 2: Safety,
strength and durability requirements

5020

CEN/TC 175 23.09.2016 prEN 1309-3 Round and sawn timber - Methods of
measurements - Part 3: Features and biological
degradations

4020

CEN/TC 142 09.09.2016 prEN ISO 19085 Woodworking machines - Safety - Part 10:
Building site saws (contractor saws)
(ISO/DIS 19085-10:2016)

4020

CEN/TC 142ISO/TC 39

ISO/TC 39

CEN/TC 207 21.09.2016 FprEN 581-3 Outdoor furniture - Seating and tables for
camping, domestic and contract use - Part 3:
Mechanical safety requirements for tables

5020ISO/TC 39

08.09.2016 FprEN ISO 19085-3 Woodworking machines - Safety requirements -
Part 3: Numerically controlled (NC) boring and
routing machines (ISO/FDIS 19085-3:2016)

5020

Tabel 1
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Forum Carpaticum 2016 îşi propune să 
sprijine dezvoltarea agendei de cercetare 
pentru Carpaţi 2015-2020, păstrând 
sinergia cu Convenţia Carpatică pentru 
consolidarea durabilităţii zonei Carpatice. 

Forum Carpaticum 2016 a avut trei 
sesiuni tematice.

1. Smart Carpathians I prezintă şi 
discută realizările în tehnologii recente 
şi viitoare de informare şi comunicare; 
paradigme şi dezvoltări metodologice 
emergente; front-rang de infrastructuri 
de cercetare, capacităţi şi inovaţii; 
deschide aplicaţii de sisteme de 
cunoştinţe, informaţii şi date, în special 
cele de interes carpatic.

2. Sustainable Carpathians I au 
acoperit subiectele care iau în 
considerare adaptarea la schimbările 
climatice, prevenirea riscurilor şi 
gestionarea ecosistemelor Carpaţi; 
măsuri care vizează protecţia mediului, 
utilizarea eficientă a resurselor naturale 
şi culturale ale regiunii; tranziţia spre o 

economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon; reţele de transport durabile in 
ecoregiunea Carpatică.

3. Sustainable Carpathians II se ocupă 
cu promovarea ocupării forţei de muncă 
(locuri de muncă ecologice) şi sprijinirea 
mobilităţii forţei de muncă peste Carpaţi 
pentru a atinge ţinta de angajare a UE; 
abordări inovatoare şi soluţii pentru 
responsabilizarea cetăţenilor şi pentru 
crearea de oportunităţi de locuri de 
muncă durabile pentru femei, tineri, şi a 
persoanelor cu handicap; provocările de 
depăşire a sărăciei în Carpaţi, problemele 
legate de coeziunea socială şi teritorială 
şi excluziunea socială; durabilitatea şi 
îmbunătăţirea educaţiei de bună calitate 
şi un acces egal la învăţarea pe tot 
parcursul vieţii; consolidarea capacităţilor 
instituţionale şi a administraţiei publice 
pentru a deveni orientată spre obiectiv, 
implementarea fondurilor structurale 
şi de investiţii ale UE şi evitarea 
suprapunerii responsabilităţilor şi 

Forum 
Carpaticum

În continuarea întâlnirilor anterioare, Forum 
Carpaticum 2010 (Polonia), FC 2012 (Slovacia) 
și FC 2014 (Ucraina), ediția Forum Carpaticum 
2016 a abordat necesitatea creării unei punți 
de dezvoltare durabilă în Carpați, prin aportul 
oamenilor de știință, al părților interesate, al 
instituțiilor, al ONG-urilor și al comunităților. 
Prin sprijinul acestora, Regiunea Carpatică - o 
adevărată coloană verde a Europei - poate 
valorifica oportunitățile existente, în vederea 
protejării și dezvoltării durabile a acestei zone. 
Aceste obiective generale se armonizează cu 
politica de coeziune a UE 2020. Cuvintele-cheie 
în abordarea principalelor priorități pentru viitorul 
apropiat sunt ”inteligent”, ”durabil” și ”incluziune”. 
Astfel, în cadrul Forum Carpaticum 2016, temele 
abordate s-au concentrat în jurul acestui nucleu, 
dezbaterile axându-se pe modul de implementare 
a obiectivelor în zona Carpatică.

28-30 septembrie 2016, Bucureşti
ASFOR, sponsor principal
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Seminar
Stadiul privind legislaţia în 
domeniul silvic şi asigurarea 
resursei de masă lemnoasă 
pentru producţia de mobilă
15 septembrie 2016,
Targul BIFE -SIM

Dinamica factorilor macro-economici 
(inflatie, PIB, şomaj, rata dobânzii, nivelul 
de consum, dinamica preţurilor, nivelul 
competitivităţii, dezvoltarea economică 
globală) pot avea impact major asupra 
unui domeniu şi, ca urmare, sunt necesare 
analize periodice profunde, iar în cazul 
mobilei, acest lucru se impune şi datorită 
lanţului complex de relaţii ale acesteia cu 
alte industrii. Au participat reprezentanţi 
ai guvernului (Ionel Doncea), Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor (Dan Achim), 
Romsilva (Codrut Birle) iar din partea 
Asociaţiei Producătorilor de Mobilă - 
APMR, un număr mare de manageri şi 
membri ai Consiliului Director (Aurica 
Sereny, Mihai Apopii).

Memorandum
16-18 septembrie 2016, 
Teheran

Ministrul Cristiana Paşca Palmer a 
condus, în perioada 16-18 septembrie, în 
Iran (Teheran), delegaţia României pentru 
semnarea Memorandumului de Înţelegere 
între Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor - România şi Departamentul 
Mediului din Republica Islamică Iran, 
privind cooperarea în domeniul mediului.

Încheierea Memorandului, care va fi 
primul astfel de document din domeniul 
protecţiei mediului semnat vreodată 
între cele două state, se înscrie în dorinţa 
celor două ţări de a promova şi întări 
cooperarea pe termen lung în domeniul 
protecţiei mediului şi conservarea naturii.

Documentul cuprinde principalele 
domenii de cooperare între cele două 
state şi va contribui la consolidarea 
relaţiilor bilaterale prin dezvoltarea unor 
proiecte de interes comun în ambele ţări.

Cooperarea dintre cele două ţări se 
va face, conform Memorandumului de 
Înţelegere, prin organizarea de programe, 
workshop-uri, seminarii de specialitate, 
studii şi proiecte comune pe teme 
de interes major precum schimbările 
climatice şi încălzirea globală, poluarea 
apei, solului şi aerului, managementul 
durabil al pădurilor, îmbunătăţirea 
vitalităţii şi sănătăţii pădurilor şi zonelor 
umede din ariile protejate, economia 
verde şi economia circulară, precum şi alte 
domenii de interes comun.

divizarea competenţelor în discipline 
cu interese multiple şi contradictorii.

Pe lângă aceste subiecte-cheie 
trans-disciplinare, Forum Carpaticum 
2016 salută alte contribuţii ştiinţifice 
din diferite domenii disciplinare şi 
interdisciplinare.

La festivitatea de deschidere a 
evenimentului, care s-a desfăşurat 

în data de 28 septembrie 2016, 
la Palatul Parlamentului, Nicolae 
Ţucunel, preşedinte al Asociaţiei 
Forestierilor din România - ASFOR, 
a transmis tuturor participanţilor un 
mesaj călduros din partea asociaţiei

Redăm, în continuare, mesajul 
transmis:

Buna ziua, doamnelor şi domnilor,
Sunt onorat şi bucuros să pot adresa, în numele agenţilor economici 

din domeniul exploatării şi prelucrării primare a lemnului, un salut 
prietenos, atât organizatorilor acestui eveniment, cât şi oaspeţilor.

Importanţa pădurii în viata planetei, în viaţa noastră, a fiecăruia, 
este tot mai mult evidenţiată în spaţiul public. Funcţia de protecţie 
a mediului pe care o îndeplineşte pădurea, cu consecinţa asigurării 
sănătăţii populaţiei, este întregită de funcţia sa economică. Prin 
valorificarea masei lemnoase, pădurea îşi asigură fondurile de care 
are nevoie, aceasta fiind un element biologic cu necesităţile sale de 
întreţinere şi cu un ciclu de viaţă prestabilit.

Când se încheie acest ciclu, pădurea devine o resursă naturală de 
materie primă, de remarcat, regenerabilă. Este transformată apoi, prin 
activităţi industriale, în produse de lemn cu valoare adăugată şi de 
folosinţă îndelungată.

Misiunea de a asigura pădurii continuitate şi o dezvoltare durabilă 
trebuie asumată de către toţi cei aflaţi pe acest adevărat lanţ trofic: 
oameni de ştiinţă, instituţii ale statului, agenţi economici, organizaţii 
de tip neguvernamental, comunităţi.

Iată de ce se cuvine să evidenţiem şi să adresăm mulţumiri şi 
felicitări tuturor specialiştilor care se preocupă de identificarea, prin 
dezbateri, a principalelor priorităţi care pot fi puse în aplicare în zona 
Munţilor Carpaţi. 

Sunt sigur că acest forum va fi un succes şi sunt convins că, la final, 
toţi participanţii vor fi aflat lucruri noi şi interesante.

Forum Carpaticum este, în acest context, unul dintre cele mai 
importante evenimente pentru domeniului forestier în anul 2016. 
Identificarea punţilor de legătură între toţi cei interesaţi şi legarea 
cercetării cu practica, vor avea, desigur, ca rezultat, asigurarea 
echilibrului între nevoia de conservare şi cea de utilizare a spaţiului 
montan carpatic.

Pentru ca pădurea noastră este viaţa noastră, a tuturor!

Nicolae Ţucunel,
cuvânt de deschidere la Conferinţa
“Future of the Carpathians”
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Woodtech
Forum
Egypt

Seminar
Învăţământul dual şi 
vocaţional în România
7 septembrie 2016,
Bucureşti

Seminarul a vizat invăţământul 
vocaţional, care, conform ISCED 
(International Standard Classification of 
Education), este acel tip de educaţie care 
are ca scop dobândirea de aptitudini 
practice şi know how-ul necesare pentru 
angajarea ulterioară în câmpul muncii, 
pentru a practica o anumită meserie sau 
profesie.

Evenimentul a avut loc în data de 7 
septembrie 2016, orele 10.00, la sediul 
USH Pro Business.

Statistica activităţilor 
din Silvicultură 
pentru anul 2015,

cu prezentarea: • fondului forestier 
naţional, la sfârşitul anului 2015; • 
masa lemnoasă recoltată în anul 2015; 
• produsele forestiere realizate în anul 
2015; • regenerarea pădurilor în anul 
2015.

Evaluarea resursei 
forestiere globale în 
2015 (FRA 2015)

Lucrarea s-a elaborat în baza QCFR 
(Collaborative Forest Resources 
Quiestionnaire), acoperind colaborarea 
a 104 ţări şi reprezentând 88% din 
pădurile mondiale. Materialul editat sub 
egida FAO, în format de carte, se află în 
librării.

Woodtech Forum Egypt este 
un eveniment de referinţă pentru 
industria lemnului şi a mobilei şi va 
avea loc pe 26 şi 27 noiembrie la 
Damietta, Egipt. Medexpo şi Camera 
de Comerţ organizează, cu acest 
prilej, o expoziţie de două zile. Sunt 
programate şi conferinţe a căror 
tematică va prezenta noi tehnologii 
şi tendinte în design şi utilaje pentru 
fabricarea de mobilier. 

Vor exista, de asemenea, discursuri, 
prezentări şi studii de caz susţinute 

de reprezentanţi ai unor institute 
şi organizaţii internaţionale, cu 
următoarea tematică: inovarea în 
sectorul de prelucrare a lemnului, 
materiale inovative, procese moderne 
de producţie (mobilă), noi sisteme 
de vânzare şi metode de marketing 
în accesarea de noi pieţe; cercetare 
privind tendinţele globale de mobilier 
şi design modern.

Damietta, Egipt, 26-27 Noiembrie 2016

De ce se expune?
1. Pentru acces direct la piaţa 

mobilei egiptene, una dintre cele 
mai mari pieţe de profil la nivel 
global. (Damietta reprezintă 72% din 
producţia de mobilă a ţării);

2. Se adresează unui număr foarte 
mare de profesionişti calificaţi;

3. Atragerea unui număr 
semnificativ de clienţi potenţiali, prin 
marketing direct.

Damietta Chamber of Commerce 
sprijină nemijlocit evenimentul 
(numără 26.000 de membri din 
industria mobilei).

Cea mai mare oportunitate pentru 
profesioniştii din Europa de Vest 
pentru acces pe piaţa lemnului şi a 
mobilei egiptene.
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Negocierea este un mijloc de a 
rezolva conflictul rezultat dintre 
cele două părți implicate, sindicate-
patronate şi de a materializa 
demersurile acumulate în ceva concret 
prin încheierea unui acord, contract, 
act adiţional referitoare la condiții 
de muncă mai bune, timpul de lucru, 
precum și drepturi salariale.

Trebuie să existe în permanenţă o 
deschidere atât din partea patronatelor 
cât şi din partea sindicatelor de a 
accepta aşa-zisul compromis, de a da 
dovadă de competenţe de negociator, 
în aşa fel încât ambele părţi să aibă de 
câştigat.

De aceea procesul de negociere 
este complet cu mai multe etape: 
pregătirea, negocierea propriu-zisă, 
încheierea unui acord, pact, contract şi 
punerea lui în practică.

Una din condiţiile importante, 
prioritare pentru a ajunge la un acord 
este să ne concentrăm pe negocierea 
propriu-zisă şi nu pe poziţiile noastre 
opuse şi fixe, pe interesele şi nevoile 
concrete care stau la baza acestei 
poziţii. În aceste condiţii ambele părţi 
au de câştigat din negociere, fie prin 
satisfacerea propriilor interese, fie prin 
lărgirea spaţiului de nevoi convergente.

În funcţie de alegerea strategiei, 
trebuie să stabilim, structurăm, 
argumentele din timpul negocierilor, 
care să ne motiveze poziţia dar în 
acelaşi timp să căutăm răspunsuri 
la posibilele contraargumente ale 
celeilalte părţi, ce ar conduce la 
transmiterea unor clarificări adresate 
patronatelor şi propunerea unor 
posibile căi de negociere.

În acest sens este vital ca 
sindicatele să pregătească cu multă 
responsabilitate negocierea, dacă 
îşi doresc cu adevărat să-şi atingă 
obiectivele.

Pe de o parte trebuie analizate 
obiectivele puse în joc, cauzele şi 
consecinţele lor şi modul cum ar putea 
fi puse în practică, iar pe cealaltă 
identificarea intereselor patronatelor, 
poziţia lor de putere şi alţi aliaţi.

Nu trebuie neglijat că în timpul 
negocierii propriu-zise la început este 
bine să avem cât mai multe elemente şi 
date cu privire la intenţiile şi obiectivele 
patronatelor.

Din acest motiv, echipei de negociere 
a sindicatelor îi este recomandată 
o strategie bazată mai mult pe 
comunicare, pe ascultare activă, adică 
să asculţi mai mult decât să vorbeşti, 
să pui întrebări afirmative la care 
patronatele să-şi explice motivaţiile, 
să afli priorităţile patronatelor, să nu 
conteşti poziţia adoptată de partea 

cealaltă şi să afli şi posibilele solicitări 
de compromis. 

Misiunea noastră, a sindicatelor, este 
de a ne apăra cu orice preţ poziţia, să 
convingem cu argumente patronatele 
pentru satisfacerea intereselor ambelor 
părţi.

În funcţie de situaţie, comisia 
de negociere comună sindicate – 
patronate poate să pornească de la 
solicitări, revendicări, propuneri mai 
puţin controversate ce pot fi uşor 
rezolvate, şi să lase la final problemele 
dificile şi puternic disputate. În acest 
sens, putem aminti majorările de salarii.

Pentru ca schimbul reciproc să fie 
corect, problemele şi compromisurile 
trebuie legate de anumite condiţii.

Este indicat să nu cedezi ceva fără a 
primi ceva în schimb.

Încheierea negocierilor se face 
printr-un document scris (fie el acord, 
contract, act adiţional, protocol, sau 
minută), care să menţioneze toate 
punctele care au fost convenite şi 
aprobate şi, bineînţeles, în continuare 
respectate procedurile legale de 
înregistrare la instituţiile abilitate.

Ținând cont de Legea 62/2011- 
Legea Dialogului Social, în acest 
moment aceste negocieri nu se pot 
desfășura decât la nivel de unități sau 
grupuri de unități, în condițiile în care 
Contractul Colectiv de Muncă Unic la 
nivel național a fost eliminat, iar la nivel 
de sectoare de activitate (ramuri) nu 
se pot îndeplini condițiile prevăzute 
de lege. În acest sens, Colegiul de 
Conducere al Federației Sindicatelor 
Libere din Industria Lemnului, întrunit 
în perioada 21-24 septembrie a.c. 
la Tulcea, solicită Confederației 
CNSLR-FRAȚIA, precum și Instituțiilor 
abilitate ale statului, implicarea 
pentru modificarea Legii 62/2016 - a 
dialogului social în ceea ce privește:

• reintroducerea CCMU la nivel 
național;

• condițiile de negociere a CCM la 
nivelul sectorului de activitate (ramură);

• protecția liderilor de sindicat;
• dreptul la grevă.
Aceste modificări ale Legii 62/2011 

sunt esențiale în cadrul dialogului 
social, pentru restabilirea unui climat 
normal ce ar reglementa procesul de 
negociere la toate nivelurile inclusiv 
pentru sectorul forestier.

Vicepreşedinte FSLIL,
Mihai Ţiplea

Negocieri 
colective

în perspectiva 
modificării 

Legii
62/2011

a dialogului 
social

Negocierea colectivă, în 
conformitate cu Legea 

62/2011, reprezintă principala 
formă de dialog social cu 
scopul de a ajunge la un 

acord atunci când la mijloc 
există un conflict de interese. 

Sindicatele negociază în 
vederea apărării intereselor 

salariaţilor prin înţelegere cu 
patronatele, ca alternativă 

a confruntării deschise şi a 
acţiunilor de protest.
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Romexpo a organizat, în perioada 14-
18 septembrie 2016, cea de-a XXV-a 
ediţie a BIFE-SIM, târg internaţional de 
mobilă, echipamente şi accesorii.
BIFE-SIM 2016:
• peste 300 de firme participante;
• 7 pavilioane expoziţionale ocupate;
• 30.000 de metri pătraţi suprafaţă 
expoziţională ocupată.
Cele 6 saloane tematice au facilitat 
accesul vizitatorilor în zonele care îi 
interesează în mod deosebit şi care 
le-a permis să facă alegeri informate şi 
inspirate:
• Salonul Clasic, amplasat în 
Pavilioanele C1 şi C2;
• Saloanele Design şi Confort, 
amplasate în Pavilioanele C4 şi C5;
• Salonul Bucătării, amplasat în 
Pavilionul C3;
• Salonul Decoraţiuni şi Corpuri de 
iluminat, amplasat în Pavilionul C6
• Salonul Echipamente, Maşini, Utilaje 
şi Accesorii.
ASFOR a fost prezent în Pavilionul 

central (cupola), în sectorul D, poziţia 
305.
În cadrul BIFE SIM, s-a organizat 
o nouă ediţie a Conferinţei de 
Design, care s-a desfăşurat vineri, 16 
septembrie, începând cu ora 11.00, în 
Centrul de Presă Romexpo, şi care a 
avut ca tematică principală “Producţie/
Design”, fiind structurată astfel:
• Producţie: ce înseamnă producţia 
în România, prin designul de produs, 
concepere, prezentare, marketing;
Numărul expozanţilor a crescut cu 10% 
faţă de ediţia precedentă.
60% dintre companiile înscrise sunt 
membre ale Asociaţiei Producătorilor 
de Mobilă din România.
Cea de-a XXV-a ediţie a BIFE-SIM, 
Târgul internaţional de mobilă, 
echipamente şi accesorii, este 
organizată de Romexpo, în parteneriat 
strategic cu Asociaţia Producătorilor 
de Mobilă din România şi Camera de 
Comerţ şi Industrie a României.

14-18
septembrie

2016

BIFE-SIM 
2016
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Schimb de opinii
şi informaţii la târgul 
BIFE-SIM 2016
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Târguri 
externe
Interzum Köln
şi Zow Bad Salzuflen 2017

În conformitate cu Procedura 
operaţională internă şi în baza deciziei 
conducerii MEC, pentru actiunile care 
vor avea loc în anul 2017 (primite de la 
BPCE-uri) au fost analizate propunerile, 
iar la sfârşitul lunii aprilie 2016, ASFOR a 
transmis opţiunile pentru târgurile care 
se vor organiza anul viitor cu ajutor de 
la stat. Acestea au fost însotite de note 
de fundamentare şi, ulterior, de devize 
estimative.

 Structurile asociative au completat, 
semnat şi ştampilat tabelul centralizator, 
tabel care va fi discutat ulterior în 
cadrul Comitetelor sectoriale. ASFOR a 
întocmit, în acest context, documentaţia 
pentru:

• participarea operatorilor economici 
la  Târgul Interzum Köln, Germania, 16-
19 mai 201;

• participarea operatorilor economici 
la Târgul Zow Bad Salzuflen, Germania, 
07-09 februarie 2017.

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

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

Vietnam International
Trade Fair

La Ho Chi Minh City, în perioada 
30.11-3.12.2016, la Saigon Exhibition 
and Convention Center, se va desfăşura 
cea de-a 14-a ediţie a târgului “Vietnam 
International Trade Fair”.

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

Pentru ediţia din acest an, 
organizatorii scontează pe un număr de 

aproximativ 460 de expozanţi.
Expoziţia este împărţită în patru mari 

categorii: pavilionul international, maşini 
şi electronice, articole pentru locuinţă, 
ecotech (tehnologie ecologică).

De precizat că în acelaşi timp va avea 
loc şi expoziţia “Hardware and hand 
tools”.

Târguri de 
specialitate 
în trimestrul 
al patrulea, 
2016
Birmingham, UK,
02-05 octombrie 2016

Maşini şi utilaje de prelucrare • Mobilă 
• Materiale pentru industria mobilei • 
Materiale de construcţii.

Adriatic Wood Days
Dubrovnik, Croaţia,

02-05 octombrie 2016
Produse din lemn • Combustibili din 

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

Sib Furniture, Rusia, 
4-07 octombrie 2016 

Produse din lemn • Maşini şi utilaje de 
prelucrare • Mobilă • Materiale pentru 
industria mobilei  • Parchet/lambriuri.

Conferinţa şi expoziţia
Power Generation
Moscova, Rusia,
05-06 octombrie 2016

Produse din lemn • Combustibili din 
lemn • Maşini şi utilaje de prelucrare 
• Materiale de construcţii • Transport/
Logistică.

Baldai Furniture 2016
Vilnius, Lituania,
06-08 octombrie 2016

Produse din lemn • Maşini şi utilaje de 
prelucrare • Mobilă • Materiale pentru 
industria mobilei.

Salon Solution Maison
Biarritz, Franţa
06-09 octombrie 2016

Produse din lemn • Maşini şi utilaje de 
prelucrare • Mobilă • Materiale pentru 
industria mobilei • Case/decoraţiuni • 
Uşi şi accesorii • Ferestre.

Holz/Wood Basel
Basel, Elveţia,
11-15 octombrie 2016

Produse din lemn • Maşini şi utilaje 
de prelucrare • Mobilă • Materiale 
pentru industria mobilei • Materiale 
de construcţii • Case/decoraţiuni • 
Parchet/lambriuri  • Uşi şi accesorii • 
Ferestre • Transport/Logistică • Tratarea 
suprafeţelor şi finisare.

Maktek Eurasia
Istanbul, Turcia
11-16 octombrie 2016

Maşini şi utilaje de prelucrare • 
Materiale de construcţii.

Expo Forestal
Guadalajara, Mexic
12-14 octombrie 2016

Produse din lemn • Combustibili din 
lemn • Silvicultură • Maşini şi utilaje de 
prelucrare.

UMB Index India
Mumbai, India
13-16 octombrie 2016

Produse din lemn • Maşini şi utilaje 
de prelucrare • Mobilă • Materiale 
pentru industria mobilei • Materiale de 
construcţii • Case/decoraţiuni • Parchet/
lambriuri • Uşi şi accesorii • Ferestre • 
Tratarea suprafeţelor şi finisare.

Timber Expo
Birmingham, UK
18-20 octombrie 2016

Produse din lemn • Maşini şi utilaje 
de prelucrare • Materiale de construcţii 
• Case/decoraţiuni • Parchet/lambriuri • 
Tratarea suprafeţelor şi finisare.

Pragolina
Praga, Republica Cehă
20-22 octombrie 2016

Produse din lemn • Maşini şi utilaje de 
prelucrare • Materiale de construcţii.

Warsaw Build
Varşovia, Polonia,
Centrul Expo XXI,
16-18 noiembrie 2016

Expoziţia pentru materiale de 
construcţii şi echipamente  • Expoziţia 
pentru design şi amenajări interioare  
• Expoziţia pentru tehnologii pentru 
ferestre şi uşi • Expoziţia pentru HVAC: 
AquaTherm Warsaw.
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În luna august a acestui an, s-a stins 
din viaţă distinsul pofesor universitar 
Darie Parascan.

Invăţat cu rigoarea muncii, a rămas 
cu această nebunie de a nu sta pâna în 
ultimele clipe ale vieţii. Aceasta a fost 
deviza căreia i-a fost fidel eminentul 
profesor universitar Darie Parascan, 
plecat atât de nedrept dintre noi. Un 
crez de viaţă pe care îndelungata sa 
activitate de dascal, cu precădere cea din 
silvicultura românească, l-a confirmat 
întru totul.

 
Profesorul doctor inginer Darie 

Parascan s-a născut la 23 septembrie 
1927, la Cacica, frumoasa localitate 
bucovineană căreia i-a mers renumele 
nu numai prin salinele sale sau prin 
basilica minor Sfânta Maria, ci şi prin 
diversitatea etnică ce a conferit o calitate 
deosebită şi o educaţie temeinică 
locuitorilor. În această minunată 
configuraţie spaţio-temporală, tânărul 
locuitor al comunei s-a bucurat nu 
numai de originile sale ţărăneşti (părinţii 
Ion şi Aurora), cu care s-a mândrit şi pe 
care i-a purtat peste tot ca pe un preţios 
blazon, dar şi de o educaţie sănătoasă 
şi solidă ce caracteriza familiile satelor 
bucovinene. A început studiul liceal la 
liceul “Dragoş-Vodă” din Câmpulung 
Moldovenesc, o şcoală emblematică 
bucovineană, pentru ca, din cauza 
războiului, să-l termine în refugiu la 
Lugoj, la liceul “Coriolan Brediceanu”, 
liceu de acelaşi calibru, în anul 1946. 
Fiind atras de cariera de inginer silvic, 
ca orice bucovinean care se respectă, 
începe studiul silviculturii la Şcoala 
Politehnică din Bucureşti, pentru ca 
în anul 1948, în anul al II-lea, să fie 
transferat la Institutul de Silvicultură de 
la Câmpulung Moldovenesc, Facultatea 
de Silvicultură, la care finalizează studiile 
în calitate de şef de promoţie, în anul 
1952. 

Pasiunea, seriozitatea, puterea de 
muncă deosebită, îl fac remarcat de 
către profesorii săi (Mircea Ene şi Iuliu 
Moraru), astfel încât primeşte mai întâi 
postul de preparator la disciplina de 
protecţia pădurilor, şi apoi de asistent la 
disciplina de botanică. În studiul istoric 
“Institutul de Silvicultură Câmpulung-
Moldovenesc”, profesorul D. D. Ionescu, 
fostul rector al acestei instituţii, scria: 
“Darie Parascan, absolvent diplomat al 
Institutului Câmpulung Moldovenesc în 
februarie 1952, încadrat ca preparator 

23 septembrie 1927 - 10 august 2016

Darie 
Parascan
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în iunie 1951, fiind încă student cu 
cursurile terminate şi premiant. A 
funcţionat până în toamna anului 
1953, când s-a transferat cu institutul 
la Braşov.” Ascensiunea profesională a 
continuat la Facultatea de Silvicultură şi 
Exploatări Forestiere din Braşov: 1962, 
şef de lucrări; 1966, conferenţiar; 1971, 
profesor universitar; 1994, conducător 
de doctorat. 

Datorită meritelor sale şi în planul 
ierarhic administrativ, profesorul este 
ales de către colegii săi, succesiv, 
secretar ştiinţific, şef de catedră, 
prodecan, decan, membru al senatului 
Universităţii. Aparent, ocuparea acestor 
funcţii este firească, lineară, dar de 
fapt semnifică o perioadă de peste 
70 de ani de muncă tenace, asiduă, 
înseamnă un păienjeniş complex de 
interacţiuni umane, nu întotdeauna 
comode, care l-au proclamat un 
adevărat învingător în lupta cu viaţa 
într-o perioadă nu deosebit de fastă 
pentru istoria României. Câte fapte 
semnificative nu pot sta ascunse 
după perdeaua unei anumite concizii 
biografice? Câte lucruri aparent banale 
sau de desfăşurare cotidiană nu se 
pot metamorfoza în evenimente ce 
pot influenţa viaţa unui om pentru 
totdeauna? Peste 70 de ani de 
activitate sunt o viaţă de om, înseamnă 
cel puţin 65 de promoţii de ingineri 
silvici, colective didactice construite 
atât la Braşov, cat şi la Suceava, sute 
de lucrări ştiinţifice, sute de destine ce 
includ porteretul luminos şi optimist al 
profesorului Darie Parascan! 

Toţi discipolii săi au simţit, măcar 
o dată, privirea părintească cu care 
profesorul îi învăluia, pentru că ştia 
ca nimeni altul să ceară, dar şi să 
recompenseze. Nu doar foştii studenţi 
au simţit acest lucru, ci mai ales 
colaboratorii apropiaţi şi doctoranzii. 
A dăruit atât de mult domnul profesor, 
pentru că a primit la fel de la iluştrii 
săi magiştri pe care i-a respectat şi 
i-a iubit. Nume grele în ştiinţa silvică 
românească, precum C.C. Georgescu, 
Iuliu Morariu, au fost numai două 
din modelele sale tutelare care l-au 
desemnat drept destoinic continuator 
de şcoală, întrucât, la rândul său, a 
lăsat drept urmaşi profesori de mare 
renume.

Elaborarea lucrării de doctorat, 
în 1964, şi absolvirea Facultăţii de 
Biologie, Universitatea din Bucureşti, 

în 1971, constituie alţi doi indicatori ai 
temeiniciei, muncii şi altor “cărămizi” 
pe care domnia-sa le-a zidit în 
fundamentul edificiului său ştiinţific, un 
edificiu grandios constituit din 146 de 
lucrări, din care 5 tratate de referinţă, 
130 de lucrări de cercetare. Largul 
evantai tematic a cuprins probleme 
precum tehnologii de combatere 
a buruienilor, indicatori fiziologici 
pentru definirea parametrilor ecologici 
specifici speciilor forestiere, integrarea 
parametrilor fiziologici individuali 
la nivelul organizării ecosistemice 
pentru cunoaşterea mecanismelor 
biologice de realizare a biomasei şi 
bioenergiei, cercetări fotologice şi 
ecofiziologice în ecosisteme forestiere 
montane, evaluarea resurselor de 
plante medicinale din fondul forestier, 
cercetări floristice şi fitocenologice în 
ecosistemele forestiere şi în fitocenoze 
ocrotite. 

Toate aceste cercetări fundamentale, 
cu caracter original, au condus 
la elaborarea şi dezvoltarea 
unor principii moderne în cadrul 
cercetării silvice româneşti, menite 
a ridica productivitatea pădurilor, 
extinderea funcţiilor ecoprotective 
şi biopatrimoniale ale acestora. O 
parte a activităţilor ştiinţifice a fost 
răsplătită cu diverse premii, dintre 
ele remarcându-se premiul “Traian 
Săvulescu” al Academiei Române 
(1983) sau alegerea ca membru titular 
al Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice (1991). Anul 1990 a însemnat 
pentru Alma Mater Sucevensis anul 
unor radicale transformări structurale. 

Purtând în suflet nostalgia 
lucrului început la Câmpulung, dar 
şi înţelegerea necesităţii schimbării 
învăţământului superior, a îmbrăţişat 
fără nici o rezervă reînfiinţarea la 
Suceava a Facultăţii de Silvicultură, 
deşi unii dintre colegii de la Braşov 
nu au privit cu ochi buni acest 
fapt. Până în anul 1998, odată cu 
predarea disciplinei de fiziologia 
plantelor lemnoase, a format viitoare 
personalităţi didactice, a ghidat 
formatele de cursuri şi practici, a 
direcţionat construcţia laboratoarelor. 
A pus atâta pasiune şi dragoste în tot 
ce a făcut aici, de parcă s-ar fi aflat la 
începutul carierei. Lucrul nu a trecut 
neobservat, declanşând dragostea şi 
respectul tânărului colectiv didactic 
al întregii universităţi şi mai ales a 

studenţilor, atraşi de personalitatea 
puternică a magistrului, care şi aici şi-a 
trădat încă o dată vocaţia de ctitor.

Nu putem încheia fără a invoca 
faptul că profesorul Darie Parascan a 
avut o familie model, care a constituit 
oaza sa de linişte şi de încredere.

Nu l-au interesat funcţiile politice 
sau cele de conducere, cu toate că 
era un caracter tare şi înzestrat cu o 
personalitate atât de puternică încât 
trebuia să fii atent în preajma sa pentru 
a nu te domina. Cu toate acestea, nu 
era un grobian, ci un tip de o politeţe 
şi un bun simţ deosebite, demonstrând 
că provenea dintr-o familie aleasă.

Profesorul Darie Parascan a fost în 
primul rând bucovinean, iubindu-şi 
necondiţionat comuna natală. A ales 
să plece mai repede decât ar fi trebuit, 
dar cu siguranţă consătenii care l-au 
cunoscut nu-l vor uita niciodată. A 
fost un profesor model, un tovarăş 
de nădejde şi un prieten adevărat. 
Dumnezeu să-l odihnească şi să aibă 
grijă de sulfetul lui! 

Rugăm să fim scuzati dacă am 
accentuat latura umană a relaţiilor, 
însă aceasta constituie cea mai 
importantă trăsătură a unui dascăl, iar 
un mic amănunt poate rămâne pentru 
totdeauna în memoria unui om.

Ceremonia de înmormântare, ţinută 
în comuna Cacica, s-a remarcat printr-o 
numeroasă şi selectă prezenţă, la care 
nu au lipsit luări de cuvânt: decanul 
Facultăţii de Silvicultură din Braşov, 
Curtu Alexandru, profesori eminenţi, 
cum ar fi Dumitru Târziu, Sofletea 
Neculae. De asemenea, s-au depus 
numeroase coroane de flori din partea 
Direcţiei silvice Bacău, Direcţiei silvice 
Suceava (Valerian Solovăstru) şi din 
partea Romsilva. Cea mai frumoasă 
coroană ramâne, însă, cea din sufletele 
noastre, ale acelora care l-am cunoscut 
bine şi cărora ne sunt rezervate întâlniri 
permanente cu moştenirea sa ştiinţifică 
şi didactică.

Darie Parascan a plecat să îşi 
întâlnească mentorii, într-o lume mai 
dreaptă şi mai senină. Iar noi, cei care 
am avut privilegiul de a-l fi cunoscut 
şi de a-i fi ascultat şi citit cuvântul său 
inspirat şi înţelept, îi vom păstra un 
loc aparte în cel mai frumos ungher al 
sufletului.

 Redacţia
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Suntem o companie poloneză, 
specializata în distributia pânzelor pentru
repararea paleților din lemn. Ne face plăcere
să vă oferim spre testare / cumpărare pânze pentru tăiat paleți
din lemn,  la preț / calitate competitivă pentru piața din România.

PMMT EXPORT TEAM • Telefon: 0048.61.625.7015

Cu stimă / Best regards / Pozdrawiam, 
Andrea Georgescu

Unioncont Expert
Firmă formată din experţi contabili, contabili cu 
experienţă, membră a Corpului Experţilor Contabili şi 
Contabililor Autorizati din România. Oferim servicii  
complete şi integrate de consultanţă �scală, 
contabilitate  �nanciară, administrare personală şi 
salarizare, recutare profesionişti pentru departamentul  
�nanciar-contabil, legal, medicina muncii şi întocmire 
instrumente de analiză �nanciară (Cash ow şi P&L).

Cătălin Mierloiu
catalin.mierloiu@unioncont.ro

mobil: +40.725.939.843
tel./fax:+40.31.43.82.485

www.unioncont.ro

Reparaţii stivuitoare, achiziţii, 
mentenanţă, închiriere şi piese 
pentru echipamente de ridicat.

www,carpatlift.ro
tel.: 0745.254.941

SC Carpatlift SRL 
Expertul în stivuitoare

Iulian Axinte
Manager Dept. Marketing
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• program de consultanţă în management, dedicat preşedinţilor de 
companii şi persoanelor care ocupă poziţia de director general / director 
executiv, permite echiparea cu toate competenţele necesare dezvoltării şi 
consolidării unei afaceri) este un program la �nalul căruia participanţii obţin 
o diplomă acreditată de organismele statului român şi de Uniunea 
Europeană. În cadrul modulelor de curs ale programului, participanţii 
primesc în formă printată şi pe stick metodologia de consultanţă şi 
instrumentele aferente.

CBC Romania
A Training & Consultancy Company

Bucharest - Romania
84 Theodor Sperantia Str,

postal code: 030937
Phone:  +40 21 326 36 41

  +40 21 326 36 42
Fax:  +40 31 805 79 83

E-mail:  sorinradu@cbc.ro
  o�ce@cbc.ro

GM MASTER CLASS ACADEMY

1) Curs autorizat
TEHNICIAN
ÎN SILVICULTURĂ
http://sbinfo.ro/curs-tehnician-in-
silvicultura/

2) Curs autorizat
PĂDURAR
 http://sbinfo.ro/curs-padurar/

3) Curs autorizat
PAZNIC DE VÂNĂTOARE
http://sbinfo.ro/curs-paznic-de-
vanatoare/

4) Curs autorizat
OPERATOR LA COLECTATUL 
ŞI MANIPULATUL LEMNULUI
http://sbinfo.ro/curs-operator-la-
recoltatul-si-manipulatul-lemnului/

5) Curs autorizat
OPERATOR LA RECOLTAREA 
ŞI TOALETAREA ARBORILOR 
FORESTIERI
http://sbinfo.ro/curs-operator-la-
recoltarea-si-toaletarea-arborilor-
forestieri/

ICG
Institut pentru Calificări

tel: 0269.244.911
0745.369.686

INSTITUTUL
PENTRU CALIFICĂRI

organizează
cursuri în domeniul 
silviculturii:
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Forst Garten, Germania
• mangal (cerere) • 4 containere pe lună
Max Reichpietscs - Weg 11, D - 23968 Wismar
• an.kurtz@web.de

Raul Arstin, Spania
• Cherestea stejar, frasin, castan • se negociază
Raul Pintea, De Trafalgar No. 1, Bj Coslada,
Madrid 28821

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

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

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

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

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

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

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

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

Companie americană USA
• Bănci din lemn pentru biserici
Răzvan Dumitrescu, New York
rayvan.dumitrescu@romconsny.org

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

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

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

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

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

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

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

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

Ofertă de certificare a filierei produselor • 
Diplomat ing. Ştefan M. Teuşan din Germania, cer-
tific filiera produselor lemnoase (chain-of-custody) 
conform sistemelor FSC sau PEFC. Cei interesaţi 
sunt rugaţi să contacteze la e-mail: teusan@
scscertified.eu
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SOCIETATEA
DE CERTIFICARE
ICECON-CERT S.R.L.
Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 266,
etaj 1, biroul 7, sector 2
Începând cu anul 2011, ICECON S.A. a dezvoltat 
şi activitatea de cercetare în domeniul lemnului, în 
noul departament „Produse şi structuri din lemn”; 
în paralel cu activitatea de cercetare s-a înfiinţat 
în cadrul Departamentului de Încercări “in situ” 
grupa de încercări Produse şi Structuri din Lemn, 
autorizată de ISC şi acreditată RENAR cu certifica-
tul de acreditare nr. LI 779/7.04.2014.
ICECON S.A. are tradiţie în domeniul încercării la 
foc a uşilor şi ferestrelor din lemn şi a soluţiilor de 
protecţie a lemnului.

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






