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editorial

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR

În primul rând, RNP - Romsilva 
primeşte acoperirea legală să 
selecteze şi să exploateze în regie 

proprie, sau prin prestări servicii, peste 
50% din masa lemnoasă a anului de 
producţie 2018.

Pentru 2019 şi anii următori, 
Autoritatea Centrală şi RNP - Romsilva 
intenţionează creşterea acestui volum, 
cu diminuarea corespunzătoare a 
vânzării masei lemnoase pe picior. În 
acest fel, se creează posibilitatea pentru 
RNP - Romsilva ca, în dubla sa calitate 
de administrator şi agent economic, să 
genereze abuz de poziţie dominantă pe 
piaţă, cu încălcarea liberei concurenţe.

Prin alegerea discreţionară a 
parchetelor pe care le exploatează, 
superioare calitativ şi uşor accesibile, 
fără o justificare ulterioară a eficienţei 
economice privind activitatea de 
exploatare, RNP - Romsilva îi pune 
pe toţi ceilalţi peste 4.800 de agenţi 
economici atestaţi pentru exploatări 
forestiere într-o concurenţă acerbă, 
care conduce la o creştere artificială a 
preţurilor, dar şi la diminuarea activităţii 
acestor agenţi economici.

În ultimii ani, aceştia au realizat 
investiţii importante, atât în dezvoltarea 
bazelor proprii, cât şi în dotarea 
cu utilaje specifice activităţilor de 
exploatare, pe care, acum, se văd nevoiţi 
să nu le poată utiliza.

Alternativa pe care o oferă acestora, 
atât Ministerul Apelor şi Pădurilor, cât şi 
RNP - Romsilva, de a desfăşura activităţi 
de prestări servicii, este puţin probabil 
să reprezinte o soluţie cel puţin din două 
motive: procedura anevoioasă şi tarife 
neatractive.

Singura modalitate de atribuire a 
prestărilor de servicii este prin licitare pe 
SEAP, care s-a dovedit aplicabilă doar în 
mică măsură, iar tarifele oferite de RNP - 
Romsilva sunt nesustenabile.

Apreciem că prevederile acestui 
regulament vor avea consecinţe 
negative, în primul rând la nivelul 
agenţilor economici, dar şi în ceea ce 
priveşte gospodărirea fondului forestier.

Aşezarea pe masa RNP - Romsilva a 
tortului numit Fondul Forestier Naţional, 
conduce la discrepanţe majore între 
aceasta şi toţi ceilalţi competitori de pe 
piaţă.

Cine-mparte
parte-şi face!
RNP - Romsilva a pus în valoare 
cantitatea de 9,7 milioane metri 
cubi de masă lemnoasă din fondul 
forestier proprietate publică a Statului, 
în vederea recoltării în anul 2018. 
Valorificarea acestui volum de masă 
lemnoasă va fi făcută în conformitate 
cu Regulamentul de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică aprobat prin HG nr. 715/2017. 
Acelaşi Regulament va fi aplicat şi în 
cazul pădurilor aparţinând Unităţilor 
Administrativ Teritoriale. Noul regulament 
aduce modificări substanţiale vechiului 
regulament aprobat prin HG 617/2016.
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De curând, Consiliul 
Concurenţei a publicat “Raportul 
privind investigaţia sectorială 
declanşată pe piaţa primară 
a lemnului din România”, din 
care reiese că în toată perioada 
analizată, 2011-2015, RNP - 
Romsilva a deţinut poziţia de 
lider al pieţei, atât cantitativ cât şi 
valoric. Redăm doar câteva pasaje 
din acest raport:

“Principalii competitori ai RNP 
- Romsilva deţin o cotă de piaţă 
situată sub pragul de 1% în toată 
parioada analizată 2011 - 2015. 
Cifrele de afaceri înregistrate 
de către aceştia, prin raportare 
la cifrele de afaceri realizate 
de către RNP - Romsilva, sunt 
semnificativ mai mici”.

“Aceste 
valori indică 
pieţe puternic 
concentrate, care 
sunt considerate 
a fi mai expuse 
la apariţia 
comportamentelor 
anticoncurenţiale”.

”Cu privire la piaţa producţiei şi 
comercializării masei lemnoase din 
România, analizată din punct de 
vedere cantitativ, cât şi din punct 
de vedere valoric, s-a constatat că 
RNP - Romsilva deţine o poziţie 
dominantă, având o cotă de piaţă 
situată peste pragul de 50%, în toată 
perioada analizată 2011 - 2015”.

Pag. 69 Pag. 72 Pag. 102
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Perpetuarea acestei stări de lucruri 
va conduce, după părerea noastră, la 
instituirea monopolului RNP - Romsilva 
asupra Fondului Forestier Naţional.

A fi în postura celui care “şi centrează, 
şi dă cu capul” poate aduce prejudicii 
grave pădurii, atâta timp cât cel care o 
marchează în vederea exploatării, o şi 
exploatează apoi.

Întoarcerea RNP - Romsilva doar la 
actul de administrare, pe care l-a făcut 

cu succes cu ani în urmă, poate asigura 
pădurii româneşti o gospodărire la 
parametri superiori, o pază şi un control 
mai bun al activităţilor de exploatare ale 
celorlalţi agenţi economici şi aplicarea 
programului de investiţii, de care Fondul 
Forestier are atât de multă nevoie. 
Sumele de bani stabilite prin lege stau 
şi aşteaptă în conturile destinate acestor 
investiţii, nefiind permisă folosirea lor 
pentru alte nevoi.

Administrarea Fondului Forestier 
Proprietate Publică (a Statului sau UAT-
urilor) poate fi făcută mult mai eficient în 
baza unui Contract de Administrare cu 
criterii de performanţă pentru creşterea 
şi dezvoltarea durabilă a Pădurii, şi nu 
cu criterii de performanţă economică 
specifice organizaţiilor corporatiste.

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR
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Bioenergia,
biomasa

şi industria forestieră

Bioenergia,
biomasa

şi industria forestieră

Rezumat
Cea mai bună resursă pentru fabricarea 
peleţilor o reprezintă deşeurile provenite 
din fabricile de cherestea, incluzând aici 

rumeguşul, aşchiile şi coaja. Aceste reziduuri 
sunt produse derivate ale procesului de 

producţie a cherestelei, iar în trecut erau 
considerate simple deşeuri şi sfârşeau prin a fi 

incinerate. În funcţie de tehnologia fabricilor 
de cherestea şi de tipul produsului în cauză, 
cantitatea de reziduuri produsă este tot mai 

mică, fiind necesare, astfel, alte produse 
forestiere cu efect direct asupra utilizării 
crescute deja a resursei globale de lemn.

Bioenergy, biomass
and forest industry

Synopsis
The best resource for pellets production 

process is represented by the forest residues 
arising from sawmills, including sawdust, 
wood chips and bark. These residues are 

wood derived products resulting from the 
timber production process, while in the past 
they were considerated mere residues which 
were usually incinerated. According to each 
sawmill technology and the type of product 
involved, the produced quantity of residues 

becomes smaller and smaller, thus other 
forestry products are necessary to influence 

the increased usage of global wood resources.

Source:
BC Forest Professional

May-June 2017
Adapted by Lavinia Marcu
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Bioenergia,
biomasa

şi industria forestieră
Sectorul forestier a cunoscut o serie de modificări dramatice de-a lungul 

ultimei decade. Lemnul, considerat cândva o resursă inepuizabilă, solicită 
acum un management atent în vederea garantării longevităţii resurselor 

forestiere, echilibrând, în acelaşi timp, vitalitatea ecosistemelor-cheie. Prin 
accelerarea ratei de recoltare, s-a creat o penurie temporară a furnizării 

de lemn pe termen mediu, iar această tendinţă a fost estimată pentru 
numeroase regiuni de pe glob. 
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Fenomenul este unul natural, afectând 
resursele forestiere, odinioară extrem 
de abundente, fapt care a condus 

la elaborarea unor strategii inovative ale 
guvernelor, destinate dezvoltării ramurii 
de prelucrare a produselor lemnoase cu 
referire la Canada, îndeosebi în provincia 
Columbia Britanică. Creşterea producţiei 
din noile sectoare forestiere, precum cel al 
peleţilor din lemn, va permite o diversificare 
a portofoliului produselor de profil din 
regiune, asigurând un nivel competitiv la 
scară globală.

Sectorul peleţilor a devenit o parte 
integrată a strategiei forestiere de 
diversificare a produselor pe bază de 
lemn. Prin urmare, vor fi utlizate resurse 
considerate anterior ca fiind deşeuri pentru 
a prelucra un produs cu valoare adăugată 
ce urmează a reprezenta un combustibil 
capabil să genereze energie verde. Peleţii din 
lemn reprezintă încă o piaţă relativ nouă, în 
comparaţie cu vechimea produselor clasice 
din cherestea pe piaţa mondială.

Pentru a înţelege mai bine evoluţia 
industriei peleţilor din lemn, trebuie să ne 
oprim asupra materiei prime folosite în 
procesul de producţie. Cele mai performante 
tipuri de lemn pentru fabricarea peleţilor 
sunt deşeurile forestiere provenite din 
fabricile de cherestea, incluzând aici 
rumeguşul, aşchiile şi scoarţa. Aceste 
reziduuri sunt produse derivate ale 
procesului de producţie a cherestelei, iar 
în trecut erau considerate simple deşeuri, 
care sfârşeau prin a fi incinerate. În funcţie 
de tehnologia fabricilor de cherestea şi 
de tipul produsului în cauză, cantitatea de 
reziduuri produsă de o uzină de profil poate 
ajunge la aproximativ 55% pentru fiecare 
buştean. Utilizatorii secundari achiziţionează 
acest produs rezidual de mulţi ani, iar 
piaţa destinată acestora este în continuă 
dezvoltare, mai ales în condiţiile actuale de 
insuficienţă a resursei lemnoase.

Cu toate acestea, nivelul curent al 
producţiei de peleţi nu va putea fi menţinut 
prea mult timp doar cu ajutorul reziduurilor 
de acest tip. Materiile prime se vor îndrepta 
într-o mai mare măsură către alte produse 
forestiere, precum buştenii de calitate 
inferioară sau deşeurile rezultate în urma 
recoltării.

Reziduurile de după recoltare sunt, în 
mod obişnuit, arse pentru a fi eliminate. 
Utilizatorii secundari şi marii producători 
de cherestea colaborează în vederea 
dezvoltării unor modalităţi noi de prelucrare 
a acestor materiale reziduale pentru 
producţia peleţilor. Coordonarea eficientă a 
operaţiunilor post-recoltare şi de prelucrare 
a acestora în aşchii, lansarea lor către 

facilităţile de producţie specializate necesită 
un efort de coordonare între producătorii de 
peleţi şi utilizatorii secundari. Rezultatul final 
va conduce la folosirea integrală a lemnului 
recoltat de pe terenurile publice, ajungându-
se la o modalitate de acoperire a golurilor 
din furnizarea resursei pentru producătorii 
de peleţi.

Alături de reutilizarea crescută a resurselor 
forestiere, industria peleţilor din lemn 
furnizează şi instrumentele necesare 
reducerii efectelor încălzirii globale şi a 
eliminării în atmosferă a gazelor de seră. 
Consumatorii globali cei mai importanţi din 
sectorul peleţilor sunt producători europeni 
care utilizează în prezent combustibilii 
fosili, precum cărbunele, pentru a genera 
electricitate. Uniunea Europeană a elaborat 
o strategie de diminuare a gazelor de 
seră, ale cărei obiective vizează anul-ţintă 
2020, solicitând producerea unor tipuri de 
energie sustenabile, cât mai nepoluante. 
Guvernele europene asigură subvenţii 
semnificative producătorilor de energie 
cu scopul ajustării şi alinierii la procesul 
de tranziţie de la utilizarea combustibililor 
fosili la peleţii pe bază de lemn. Obiectivul 
primordial este reducerea efectelor încălzirii 
globale, estimându-se cu 80% mai puţine 
emisii decât în cazul cărbunelui ca sursă 
de energie. Mai precis, cinci tone de peleţi 
din lemn emit aceeaşi cantitate de carbon 
ca în cazul unei singure tone de cărbune. 
Peleţii reprezintă, astfel, un material de bază 
în reducerea netă a emisiilor de gaze cu 
efect de seră, fără a compromite nivelurile 
generale ale producţiei de energie.

O continuă extindere a politicii de acces 
al utilizatorilor secundari la reziduurile din 
urma recoltării şi la cheresteaua de calitate 
inferioară va genera un venit suplimentar 
din prelucrarea unor materiale incomplet 
utilizate până acum. Peleţii din lemn devin 
o alternativă la combustibilii fosili pentru 
producerea de energie, facilitând diminuarea 
pe scară largă a emisiilor de carbon în 
atmosferă. Acest sector va permite crearea 
unor oportunităţi de urgenţă pentru 
industria forestieră, spre exemplu, din 
provincia canadiană Columbia Britanică, în 
vederea creării unor pieţe noi de desfacere 
a lemnului rezidual, menţinând o forţă de 
muncă puternică, odată cu intrarea într-o 
eră de nesiguranţă şi ambiguitate pe plan 
internaţional.

Sursa:
BC Forest Professional, mai-iunie 2017

Traducere şi adaptare:
Lavinia Marcu
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şi valorificarea peleţilor
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Valoare adăugată
prin

lemnului
ameliorarea

lemnului
ameliorarea

Rezumat
Lemnul, unul dintre primele materiale 

utilizate de om, cu o istorie îndelungată 
în cultura şi civilizaţia omenirii, continuă 

să fie un material modern, provenit 
din resurse regenerabile, cu aplicaţii 

diferite, pentru care o durată de viaţă 
extinsă şi conservarea integrităţii fizice 

şi proprietăţilor mecanice, precum şi 
funcţionalitatea produselor respective 

sunt cerinţe importante, cu efect direct 
asupra valorii adăugate. 

Improving the quality of 
value-added wood products

Synopsis
Wood, one of the first materials used 
by mankind, with a long term history 

in our culture and history, continues to 
be a modern material from renewable 

resources, with various applications which 
demand an extended period of life and 

the conservation of its physical integrity 
and mechanical properties. Also, the 

functionality of the respective products 
is an important quality having a direct 

effect on the value-added wood products.
Petru Boghean,

ASFOR Counsellor

Valoarea adăugată cunoaşte, în accepţiunea 
generală, mai multe definiri, dintre care cele mai 
reprezentative se consideră a fi următoarele: • 
“valoarea adăugată este măsura bogăţiei efectiv 
create de unităţile economice, indiferent de forma 
specifică a activităţii pe care o desfăşoară”; • 
“valoarea adăugată exprimă creşterea de valoare 
rezultată din utilizarea factorilor de producţie, 
îndeosebi a factorilor de muncă şi capital, peste 
valoarea materiilor prime, materialelor şi serviciilor 
cumpărate de întreprindere”. O concluzie ar fi 
că valoarea adăugată reprezintă bogăţia creată 
prin valorificarea resurselor tehnice, umane şi 
financiare ale firmei peste valoarea consumurilor 
intermediare provenite de la terţi. În acest 
context de definiţii, pur economic în esenţă, cu 
raţionamente mult mai complexe, trebuie judecat 
şi analizat lemnul.

Este ştiut faptul că degradarea lemnului 
apare în diferite condiţii de utilizare, 
precum în exterior, neacoperit, 

deasupra solului, sub acţiunea directă a 
factorilor de mediu.

Radiaţiile ultraviolete distrug lignina - 
liantul propriu al lemnului. Drept urmare, 
lemnul primeşte o tentă gri şi devine fragil, 
poros şi mai vulnerabil la apă şi umiditate. În 
plus, elementele rezultate în urma distrugerii 
ligninei constituie nutrienţi pentru ciupercile 
ce distrug lemnul.
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Datorită compoziţiei sale chimice, 
în care predomină hidraţii de carbon, 
şi a umidităţii mari, lemnul constituie, 
în consecinţă, un mediu prielnic de 
dezvoltare a microorganismelor, a 
insectelor, a ciupercilor. El poate fi distrus 
de acestea, provocând apariţia unor 
coloraţii specifice, producerea de galerii, 
formarea de mucegaiuri etc.

În sens restrâns, prin ameliorarea 
lemnului trebuie să înţelegem eliminarea 
sau reducerea unora din însuşirile 
negative menţionate. 

Lemnul neprotejat primeşte sau 
cedează în permanenţă umiditate, în 
funcţie de condiţiile de mediu. Aceste 
fluctuaţii de umiditate generează 
modificări de formă şi volum, care duc, 
în timp, la fisurarea lemnului, afectându-i 
negativ rezistenţa şi aspectul. Fisurile 
în lemnul umed reprezintă o invitaţie 
irezistibilă pentru ciuperci.

În decursul timpului, distinct sau 
însumându-se multe din aceste 
neajunsuri, s-au elaborat mijloace 
şi procedee pentru reducerea 
higroscopicităţii, creşterea stabilităţii 
formei şi dimensiunilor, micşorarea 
absorbţiei de apă, mărirea rezistenţelor 
mecanice şi durităţii, omogenizarea 
proprietăţilor fizico-mecanice, reducerea 
influenţelor negative ale defectelor, 
mărirea durabilităţii şi micşorarea 
combustibilităţii şi, ca urmare, lărgirea 
domeniilor de utilizare a lemnului în 
industrie şi construcţii.

Procedeele de bază care stau la 
originea soluţionărilor tehnice precizate 
sunt tratarea termică, impregnarea, 
presarea (densificarea), lamelarea 
şi lipirea, aşchierea - defibrarea şi 
reaglomerarea. 

Aceste aplicaţii sunt, în mare parte, 
cunoscute şi au generat categorii 
întregi de materiale şi produse pe bază 
de lemn, principalii beneficiari fiind 
industria construcţiilor şi cea a mobilei.

În construcţii, în funcţie de modul cum 
păstrează sau nu structura lemnului din 
care provin, produsele de lemn utilizate 
ca materiale de construcţii se împart în 
două categorii: 

• produse care păstrează structura 
materialului lemnos din care provin 
(produse brute din lemn rotund, lemn 
rotund pentru piloţi, traverse de cale 
ferată, cherestea, lemn încleiat, furnir 
etc.);

• produse care, datorită unor operaţii 
tehnologice (aşchiere, defibrare, 
impregnare, presare, încleiere etc.), nu 

mai păstrează structura materialului 
lemnos sau o păstrează în proporţie 
redusă (MDF, PAL, PFL, OSB) şi care pot fi 
considerate produse moderne din lemn 
sau produse din lemn reconstituit.

Din categoria produselor care 
păstrează structura lemnului fac parte 
şi produsele din lemn compozit (lemn 
încleiat, placaje, lemn stratificat, panel), 
care se obţin prin încleierea unor 
produse lemnoase (cherestea, furnir). 
Produsele care păstrează structura 
lemnului, după gradul de prelucrare, 
pot fi produse brute, produse de lemn 
ecarisat (scânduri, dulapi, şipci, rigle şi 
grinzi), produse semifinite (lemn încleiat, 
panouri) şi finite.

Produsele care nu păstrează structura 
lemnului au apărut din necesitatea de 
a înlătura inconvenienţele lemnului 
legate de dimensiunile naturale şi de 
anizotropie şi completează produsele 
din lemn compozit care păstrează 
structura lemnului (lemn încleiat, placaje, 
lemn stratificat). Panourile din lemn 
compozit sau din lemn reconstituit 
prezintă, în raport cu lemnul masiv, o 
serie de avantaje şi anume:

• nivelul de dispersie a caracteristicilor 
mult redus;

• anizotropie redusă;
• stabilitate a dimensiunilor în plan;
• o varietate mai mare a dimensiunilor. 

Suprafeţele din lemn expuse (la 
exterior), cum ar fi ramele ferestrelor, 
uşile de la intrare, dar şi o serie de 
alte obiecte din lemn pentru grădină 
(garduri, foişoare, recipiente, mobilier 
etc.) şi, nu în ultimul rând, stupii sau 
bărcile sunt, în mod constat, şi cel mai 
mult afectate de intemperii. 

Fiecare material de bază este 
caracterizat prin nişte limite funcţionale 
sau inconveniente specifice care 
împiedică o coordonare perfectă între 
material şi utilizarea sa. Corelarea ideală 
a funcţiilor (greutate mică, fiabilitate, 
ecran termic, calitatea suprafeţei, cost 
scăzut, durabilitate, aspect etc.) nu a 
ajuns la perfecţiune, încă, pentru nici un 
produs.

Finisarea lemnului, la modul general, 
asigură, concomitent cu ameliorarea 
aspectului, şi o rezistenţă mărită 
a suprafeţelor la uzură şi acţiunea 
factorilor fizici şi chimici. Produsele 
speciale de finisare pot conferi lemnului 
şi o rezistenţă mărită la biodegradare şi 
foc. Acoperirea se poate face cu pelicule 
de finisare sau folii decorative.

Rolul finisării lemnului trebuie înţeles 
în contextul general al valorii adăugate 
pe următoarele direcţii:

• protecţia suprafeţelor;

• economic şi estetic;
• substituirea unor specii valoroase cu 

specii comune;
• produsele din lemn şi materiale pe 

bază de lemn pot avea un nou aspect;
• creşterea duratei de utilizare a 

produselor finite din lemn;
• ecologic (când inclusiv tehnologia de 

execuţie este ecologică).

Durabilitatea, ca o aptitudine a 
lemnului de a-şi păstra nealterate 
caracteristicile sale naturale şi însuşirile 
de lemn sănătos în mediile în care este 
întrebuinţat, reprezintă un deziderat 
actual (cantitatea şi calitatea resursei 
naţionale de lemn) de importanţă 
majoră, impusă de preţul şi evoluţiile de 
piaţă a lemnului autohton.

Ea depinde de specie, de natura 
mediului în care este folosit, rezistenţa 
la acţiunea bacteriilor şi ciupercilor 
xilofage.

Lemnul poate fi folosit în aer liber, în 
încăperi închise, în pământ, în apă etc. 
Cel mai bine se păstrează cel scufundat 
în apă, fiind ferit, astfel, de atacul 
ciupercilor xilofage. Cel utilizat în aer 
liber, în contact cu solul sau îngropat, are 
o durabilitate mai redusă.

Structuri complexe
din lemn lamelar
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Durabilitatea medie a speciilor:
• în aer liber: stejar (80 ani), larice (60 

ani), pin, nuc (50 ani) etc.
• sub şopron: stejar (150 ani), larice 

(120 ani), pin, salcâm (100 ani) etc.
• scufundat: stejar, larice (500 ani), pin 

(400 ani), salcâm (300 ani) etc.
Nu atât specia de lemn, cât măsura în 

care este expus suprasolicitării, umidităţii 
sau condiţiilor meteorologice, determină 
alegerea procedeului de conservare.

Una din căile cu multiple efecte 
benefice în utilizare (suprapusă 
proprietăţilor fizico-mecanice 
superioare, adaugă o semnificativă 
creştere a durabilităţii) este fabricarea 
lemnului lamelat.

Materialul utilizat frecvent la fabricarea 
lemnului lamelat încleiat este molidul 
tras în lamele, care sunt sortate şi uscate 
la 12% umiditate, frezate la capete şi 
îmbinate în dinţi cu adeziv poliuretanic. 
Aceste lamele, dupa rindeluirea feţelor, 
sunt presate în pachet, cu adeziv. 
Elementele încleiate şi uscate sunt 
rindeluite, la final, pe patru feţe.

Legat strict de durabilitatea lemnului, 
nu este necesară protejarea împotriva 

tuturor agenţilor biologici, deoarece 
aceştia pot să nu fie prezenţi, sau să nu 
prezinte importanţă economică în toate 
condiţiile de exploatare, sau să nu poată 
ataca unele materiale pe bază de lemn 
datorită constituţiei specifice a acestora. 

În general, produsele din lemn 
masiv ameliorat îşi schimbă substanţial 
proprietăţile şi, mai ales, greutatea 
specifică. 

Densitatea aparentă a speciilor de 
la noi din ţară, cuprinsă între 0,35 şi 
0,98 g/mc, joacă un rol important la 
prelucrarea lemnului în semifabricate a 
căror densitate este mai mare decât a 
lemnului masiv (placaj de plop - 0,40-
0,50 g/cmc, placaj de fag - 0,75 g/cmc, 
PAL din plop - 0,43-0,70 g/cmc, PAL din 
fag - 0,66-0,82 g/cmc, PFL plăci moi - 
0,22-0,40 g/cmc- poros, PFL densitate 
medie - 0,60-0,73 g/cmc, PFL plăci dure 
- 1,00-1,10 g/cmc).

Pe linia procedeelor de ameliorare, 
proprietăţile materialului obţinut depind 
de specia lemnului utilizat, de gradul de 
densificare realizat etc.

Obţinerea unui lemn foarte dur prin 
impregnare cu substanţe minerale nu 
este ceva nou. 

Lemnul tratat cu silicat, folosit în 
construcţii, este foarte rezistent la atacul 
insectelor, chiar şi al carilor, insecte 
foarte agresive şi rezistente. Marele 
avantaj al tratării cu silicat este că nu 
este toxic ca celelalte substanţe (derivate 
din arsenic) folosite frecvent ca variantă 
pentru protejarea lemnului.

Rezistenţa scăzută la foc şi la atacul 
unor insecte, putrezirea în timp, uneori 
caracteristici fizico-mecanice instabile 
ale lemnului natural, sunt cauze care au 
dus la dispariţia unor construcţii şi care 
i-au făcut pe specialişti să se gândescă 
mereu la modalităţi de a mări rezistenţa 
si durabilitatea lemnului. Mai mult de 
atât, asistăm la creşterea exponenţială a 
valorii lemnului, la diminuarea resursei 
şi mai ales la o isterie a nevoii de lemn, 
ceea ce, împreună, determină, peste 
dragostea şi componeneta emoţională 
legate de lemn, să preţuim şi altfel acest 
miraculos produs sfânt al pădurii.

Petru Boghean,
Consilier ASFOR
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Tehnologiile noi 
şi pădurea

Rezumat
O serie de mici societăţi 

comerciale propun digitizarea 
terenurilor, a pădurilor, a arbo-
rilor pe picior, a lemnului sortat 
etc. De asemenea, o zonă nouă, 
specializată, a fost promovarea 

unor tipuri de drone. Noile 
tehnologii încearcă să aducă un 

suflu nou sectorului forestier.

New technologies
and forests

Synopsis
A series of small trading compa-
nies put forward new proposals 

to digitize land, forests, standing 
timber, sorted wood and so on. 
Furthermore, a new specialized 

area have promoted certain 
types of drones. New technolo-

gies try to bring a fresh air in 
the forestry field.

Source: Silva Belgica,
No. 4/2017, iulie-august

Adapted by
Lavinia Marcu

Dronă destinată
pazei şi supravegherii
unei suprafeţe păduroase
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Digitizarea pădurii, 
în curs

În anul 1844, chiar în localitatea 
Jönköping din Suedia, Gustav 
Erik Pasch inventează chibritul 

suedez. Deşi chibritul datează încă din 
antichitate, modurile variate de utilizare 
de-a lungul timpului au revoluţionat 
această invenţie sigură şi accesibilă 
tuturor. Dar ce ar putea revoluţiona azi 
procesul de gestionare durabilă a pădurii 
odată cu noua ediţie a târgului Elmia 
Wood, tot la Jönköping?

Printre numeroşii expozanţi standard, 
se numără o serie de mici societăţi de 
tip start-up, care propun digitizarea 
terenurilor, a pădurilor, a arborilor pe 
picior, a lemnului debitat, a lemnului 
de construcţii. De asemenea, o zonă 
nouă, specializată, a fost creată pentru 
prezentarea unor tipuri de drone.

Vârful acestei posibile revoluţii îl 
reprezintă evoluţia spectaculoasă a 
tehnicilor de captare a imaginilor. 
Majoritatea specialiştilor profită de 
progresul tehnologic al electronicii din 
viaţa cotidiană, cum este cazul dublării 
capacităţii tranzistorilor la fiecare doi 
ani începând cu 1965! La fel şi în situaţia 
preciziei camerelor de luat vederi 
actuale. O cameră de smartphone are 
o rezoluţie de cel puţin 16 megapixeli, 
în timp ce aparatul poate stoca câteva 
sute de fotografii. În anul 2000, primul 
telefon cu cameră integrată putea 
cuprinde maxim 20 de poze, la o 
rezoluţie de 0,35 megapixeli. În 2007, se 
ajunge la 2 megapixeli şi la imagini tot 
mai fidele realităţii capturate.

Un alt caz demn de remarcat pe piaţa 
forestieră este cel al Letoniei. Micul 
stat, cu mai puţin de două milioane de 
locuitori, este împădurit în proporţie de 
52%. Suprafaţa ţării este de două ori mai 
mare decât cea a Belgiei, de exemplu, 
lemnul fiind una din principalele resurse 
naturale ale statului. Gestiunea forestieră 
s-a aliniat normelor de mediu europene 
şi internaţionale. Programul Natura 
2000 cuprinde 11% din suprafaţa ţării, 
iar pădurile sunt certificate PEFC sau 
FSC. Serviciul forestier de stat (LVM) 
dezvoltă, încă din anul 2009, o platformă 
de date geo-spaţiale ale pădurilor, 
aceasta devenind azi cea mai importantă 
din lume. Platforma poate fi accesată 
de pe orice telefon mobil, permiţând 
consultarea informaţiilor colectate, a 
imaginilor, a activităţilor şi analizelor în 
timp real.

Tehnologiile noi 
şi pădurea

La fiecare
patru ani, târgul 

Elmia Wood devine 
centrul sectorului 

forestier de pe
întreg globul.

În mijlocul pădurii 
din Jönköping,

oraş industrial situat 
lângă lacul Vättern 

din Suedia, 550
de expozanţi atrag 

mii de profesionişti 
din domeniul 

silviculturii.
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Conceptul de digitizare a 
resurselor naturale sprijină 
intervenţiile eficiente în pădure, 
contribuind la o gestionare 
superioară a fondului forestier. 
Digitizarea ajută la stoparea 
pierderilor de resursă lemnoasă ca 
urmare a volumelor neadecvate, a 
declasărilor sau a problemelor legate 
de deşeuri.

De notat faptul că Letonia este 
un pionier în acest domeniu, 
tehnologiile avansând extrem de 
rapid, iar procesul de digitizare va 
permite, cu siguranţă, o creştere a 
eficacităţii în sectorul forestier.

Echipamente
tot mai 
performante

Pentru Suedia, mecanizarea 
exploatării a demarat în anii ‘70, cu 
scopul uşurării muncii operatorilor 
forestieri. Deşi progresul nu este 
exponenţial, ca în situaţia avansului 
electronicii, evoluţia pozitivă rămâne 
un fapt de necontestat.

Constructorii sunt, majoritar, 
companiile mari prezente în întreaga 
lume. Exigenţele ecologice impuse 
industriei, în general, i-au determinat 
pe constructori să realizeze 
echipamente tot mai complexe. O 
condiţie importantă pentru aceştia 
este dată de posibilitatea de a 
debita lemn pe perioade largi, fără 
întreruperi semnificative, inclusiv în 
condiţii dificile.

În anumite regiuni, perioada 
de acees în pădure se reduce în 
fiecare an din motive de protecţie a 
mediului. De aceea, rolul de furnizor 
de lemn al pădurii devine tot mai 
secundar în ţările occidentale. 
Anumite tipuri de materiale sunt 
elaborate pentru a răspunde unei 
cerinţe specifice. Forestierii sunt 
destul de sensibili la fenomenul 
de tasare şi prezervare a solurilor. 
O serie de utilaje complexe vor fi 
prezente la standurile târgului Elmia 
Wood de la această ediţie, destinate 
rezolvării acestei probleme de larg 
interes.

Dezvoltarea lemnului energetic 
a condus la conceperea unor noi 
echipamente moderne, prezente 
şi ele la expoziţia din Suedia. 
Tocătoarele de lemn au devenit 

instrumente banale, alături de 
maşinile de balotare. Producătorii 
suedezi sunt, de altfel, pionieri în 
sectorul energiilor regenerabile. În 
2014, 53,4% din consumul energiei 
brute finale era reprezentată 
de cea regenerabilă. Tranziţia 
energetică a fost declanşată după 
prima criză a petrolului din 1973. 
Utilajele de recoltare a biomasei au 
permis dezvoltarea centralelor de 
cogenerare, fără a afecta necesităţile 
industriei celulozei.

Camioanele specializate în 
transportul lemnului urmează cursul 
acestor tendinţe. Ţările scandinave, 
Olanda şi Franţa (parţial) şi-au 
adaptat propria legislaţie pentru a 
permite utilizarea optimă a acestor 
camioane. Suedia experimentează, 
de altfel, încă din 2014, maşini de 
transportare a lemnului de până la 
90 de tone şi care măsoară până la 
30 m lungime.

Concluzii
Noile tehnologii încearcă să 

aducă un aer proaspăt în sectorul 
forestier. Acestea solicită, totodată, 
şi specializarea unor experţi în 
utilizarea lor în diverse regiuni. De 
altfel, o parte a acestor zone sunt 
mai refractare la schimbare, de 
aceea este greu de estimat ritmul 
adoptării noilor echipamente. Cu 
toate acestea, schimbarea îşi face 
simţită prezenţa în mod constant. 
Ministerul Apelor şi Pădurilor din 
Germania este deja în curs de a 
valida anumite tehnici digitale de 
măsurare. Societatea germană Fovea 
propune adoptarea unei aplicaţii 
simple pentru măsurarea grămezilor 
de lemn şi a stocurilor.

Proprietarii forestieri pot fi primii 
beneficiari ai acestor inovaţii şi 
evoluţii. Fenomenul digitizării va 
evita în mod eficient risipa resurselor 
de lemn şi va permite furnizarea unor 
materiale mai bune la momentul 
oportun şi la locul potrivit.

Sursa: Silva Belgica,
Nr. 4/2017, iulie-august

Traducere şi adaptare:
Lavinia Marcu
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Rezumat
Dedicaţie şi gânduri bune la sărbătorirea

Zilei Forestierului, ediţia 2017. O “incursiune” 
descriptivă în atmosfera acestei sărbatori 

şi a obiceiului de cinstire printr-o zi anume 
a lucrătorilor din minunata breaslă a 

forestierilor.

Forester’s Day
2017 edition

Synopsis
Dedication and good thoughts on the 

occasion of the Forester’s Day, edition 2017. A 
descriptive “incursion” into the festive events 
and the tradition of honoring this wonderful 

branch of foresters.
Petru Boghean,

ASFOR Counsellor

În cadrul Forest Romania 2017 (Zizin, 
28-30 septembrie), singurul târg din 
România cuprinzând demonstraţii 
practice, am văzut tehnica forestieră în 
acţiune, şi nu numai… A fost, în primul 
rând, un forum pe teme de actualitate, 
un loc al seminariilor şi întâlnirilor 
profesioniştilor din domeniul forestier. 
Evenimentul a culminat cu organizarea, 
în acest context, a Zilei Forestierului. 
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Dupa cum este ştiut, Forest 
România este un proiect pe 
termen lung, târgul fiind 

organizat o dată la doi ani. Pentru 
forestieri, evenimentul a facilitat dialogul 
de business în randul jucătorilor din 
piaţă, s-au susţinut şi stimulat abordările 
integrate ale proiectelor naţionale care, 
împreună, accelerează dezvoltarea unui 
spatiu forestier european unic.

Târgul a fost structurat pe trei zile, în 
care temele dezbătute au fost diverse 
şi au oferit posibilitatea participanţilor 
de a-şi împărtăşi, inclusiv - şi chiar mai 
intens în ziua dedicată forestierilor 
(vineri, 29 septembrie), opiniile privind 

dezvoltarea unui domeniu forestier mai 
eficient şi de a afla detalii importante, 
atât despre proiectele în derulare, cât şi 
despre cele viitoare.

Aşadar, începând cu anul 2012, 
Asociatia Forestierilor din Romania 
- ASFOR a instituit, prin hotărârea 
Adunării Generale, în semn de preţuire 
şi susţinere a lucrătorilor din acest 
domeniu, Ziua Forestierului, zi care, an 
de an, în luna septembrie, la o dată ce 
se stabileşte consensual, este consacrată 
acestui segment social de elită.

Pentru anul acesta, stabilită fiind ziua 
de 29 septembrie 2017 şi locul - Zizin, 

în plină desfăşurare a târgului Forest 
România, un ambient de început de 
toamnă, alături de o natură minunată, 
au făcut ca participanţii la eveniment 
să traiască momente fantastice, într-o 
atmosfera cu adevarat forestieră şi, în 
acelaşi timp, festivă.

Din punct de vedere social şi 
economic, sărbătoarea noastră se 
justifică şi îşi susţine oportunitatea 
prin existenţa, la nivel naţional, a peste 
45.000 de lucrători, în a căror sarcină 
profesională intră exploatarea anuală a 
circa 18 milioane de metri cubi de lemn 
şi de a-l procesa în semifabricate, sau 
chiar produse finite, altele decât mobila.
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Tradiţia se păstrează de zeci de 
ani, chiar de la constituirea primelor 
“aglomerări” puternice de lucrători 
forestieri şi unde în special sindicatele 
reuşeau organizatoric să pregătească 
un cadru adecvat desfăşurării unor 
bogate ediţii sărbătoreşti dedicate 
zilei forestierului. A existat confirmarea 
şi aprecirea că forestierii, prin nivelul 
stimulativ al acestor momente, intrau 
în competiţie cu zilele recoltei, în 
agricultură, sau a minerilor.

Dupa anul 1989, s-a păstrat tradiţia şi, 
odată cu sărbătorirea zilei forestierului 
şi a lucrătorului din industruia lemnului, 
s-a organizat şi campionatul naţional al 
fasonatorilor mecanici forestieri, unde 
cei mai buni concurenţi, specialişti şi 
profesionişti în mânuirea ferăstrăului 

mecanic (Husqvarna sau Stihl) şi-au 
etalat performanţele în cele mai atractive 
probe în pădure şi în poligon, eveniment 
care a prefigurat şi a schiţat emblema 
Zilei Forestierului.

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

Sărbătoarea forestierilor nu trebuie 
umbrită de perspectiva exigenţelor 
de natură legislativă, economică sau 
ecologică (Codul Silvic şi legislaţia 
subsecventă), care, cu siguranţă, vor 
aduce shimbări ale căror efecte le vom 
regăsi în deceniile următoare.

Ediţiile anterioare, din 2012 - Cheile 
Grădiştei, 2013 - Lunca Ilvei, Bistriţa, 
2014 - Poiana Braşov, 2015 - Zizin şi 
2016 - IRUM Reghin, onorate de o 
selectă participare, au evoluat an de 
an, aducând de fiecare dată invitaţi de 
calitate, care au îmbogăţit experienţele 
organizatorului, ale participanţilor 
şi chiar ale publicului spectator. 
Desfăşurarea evenimentului, într-un 
mediu care, cu siguranţă, este un fel de 
academie, garantează o experienţă care 
îmbogăţeşte pe toata lumea.

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

a fost plasat în a doua zi a târgului 
forestier profesional din Romania (28-
30 septembrie 2017, Zizin), alcătuind, 
în cadrul acestui loc, un program 
comun, chiar reciproc complementar. 
Profesionişti ai domeniului forestier de 
la noi şi din ţările învecinate s-au reunit, 
aşadar, la Forest România, târg dedicat 
în special tehnologiilor de exploatare a 
lemnului.

Expoziţia, într-o zonă de păşune, 
precum şi circuitul prin pădure, au oferit 
posibilitatea prezentării, cu demonstraţii 
practice, a celor mai noi maşini, dotări şi 
tehnologii pentru exploatări forestiere, 
conturând percepţia unei zile a 
forestierului palpabilă şi aplicată.

Programul s-a întregit cu activităţi 
dintre cele mai diverse, de la competiţii 
specifice, cum ar fi concursul 
fasonatorilor mecanici, la întâlniri de 
business.

 
Astfel, în incinta târgului, ASFOR, în 

afara standului propriu, a organizat 
un parteneriat consistent în ceea ce 
priveşte subiectul general - dezvoltarea 
sectorului forestier. Au fost trecute în 
revistă, în cadrul discutiilor, dar mai 
ales al conferinţei de presă, probleme 
de legislaţie, mediu, situaţia pădurilor, 
dar s-a relatat şi despre proiectele 
individuale şi specifice ale fiecărui 
segment component al sistemului 
forestier naţional, inclusiv ale ASFOR.

Unul dintre momentele importante 
a fost acela al concursului naţional 
al fasonatorilor mecanici, cei care 
mânuiesc ferăstrăul mecanic. 23 de 
concurenţi, veniţi din toată ţara, s-au 
întrecut în cadrul a patru probe: de 
cunoaştere a ferăstrăului mecanic, de 
tăiere combinată şi de precizie şi proba 
de curăţire de crăci a unui buştean. 
Concursul, spectaculos, mai ales pentru 
cei din afara meseriei, a avut loc vineri, 
29 septembrie 2017, între orele 9 şi 15.

În partea doua a evenimentului, 
începând cu ora 15.30, s-a desfăşurat 
şedita festivă propriu-zisă, care a cuprins 
cuvântul de deschidere al preşedintelui 
ASFOR, domnul Nicolae Ţucunel, 
şi aloctiunile invitaţilor (Ministerul 
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Forum în incinta târgului Forest România 2017, 
moderat de preşedintele ASFOR,
Nicolae Ţucunel
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Mediului, Facultatea de Silvicultură din 
Braşov, Romsilva, APMR şi alţi invitaţi).

Legat de regulamentul de vânzare 
a masei lemnoase şi de faptul că 
Ministerul Apelor şi Pădurilor doreşte 
sa promoveze o nouă hotărâre de 
guvern, s-a lansat aprecierea că aceasta, 
fără să aibă nici un studiu de impact 
sau prognoză, va bulversa grav piaţa 
lemnului, nefiind cuantificate efectele, 
nici asupra volumului de lemn scos pe 
piaţă, nici asupra preţului pe care le va 
genera această măsură, şi nici asupra 
eficienţei economice şi sociale, în 
general.

Actul normativ, supus în acel moment 
avizărilor, reintroduce o practică 
anticoncurenţială pe piaţa lemnului, 
alegerea discreţionară şi preferenţială 
a partizilor de lemn pe picior de către 
administratorii fondului forestier 
proprietate publică fiind o activitate 
anticoncurenţială care generează 
corupţie.

Dupa cum se cunoaşte, reglementarea 
a fost generată administrativ şi politic de 
criza lemnului de foc.

Hotărârea stabileşte vânzarea directă, 
fără intermediari, a lemnului de foc către 
populaţie şi unităţile de interes public 
local (şcoli, grădiniţe, instituţii etc.), din 
pădurile proprietate publică. În acest 
sens, au fost introduse, în premieră, 
prevederi care sancţionează specula, 

adică revânzarea materialului lemnos 
cumpărat ca lemn de foc de către 
populaţie.

De asemenea, noul regulament 
vizează transparentizarea totală a 
licitaţiilor de masă lemnoasă. Astfel, în 
urma adoptării HG, Ministerul Apelor şi 
Pădurilor va realiza un website dedicat, 
denumit www.produselepadurii.ro, 
în cadrul căruia vor fi publicate toate 
anunţurile de licitaţie de masă lemnoasă 
din pădurile aflate în proprietate publică. 
Se grupează, astfel, anunţurile pe un 
singur portal, anunţuri care, în prezent, 
se regăsesc publicate pe site-urile 
fiecărui administrator de fond forestier 
proprietate publică, în mod dispersat şi 
neunitar.

Discuţiile aprinse, cu sala plină, deşi 
s-au acceptat principiile care au stat la 
baza noului regulement (Codul Silvic 
republicat cu modificările şi completările 
ulterioare), au lăsat un grad însemnat de 
nemulţumire, nesiguranţă şi suspiciune, 
deoarece s-au identificat, prin luările de 
poziţie, practici anticoncurenţiale care 
afectează major societăţile comerciale 
de exploatare şi prelucrarea lemnului.

Trecând peste acest episod, aşa cum 
se cunoaşte, marcarea la nivel naţional 
a ediţiei din acest an a Zilei Forestierului 
are loc sub semnul confruntărilor, 
dezbaterilor şi tensiunilor generate 
la nivel naţional de adoptarea unor 
reglementări legislative, în cadrul 

cărora, nu o dată, ASFOR a ajuns actor 
al multor dispute şi controverse. Din 
această perspectivă, la acest moment de 
sărbătoare, de bilanţ, dar şi de reflecţie, 
se ridică cel puţin câteva întrebări, la 
care răspunsul nostru trebuie să fie 
prompt, argumentat şi fără echivoc.

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

Suntem parte a elitei româneşti, ne 
mândrim cu profesia noastră şi vrem ca 
şi cei pentru care ne-am dedicat parte 
din viaţa noastră să afle câte ceva despre 
noi. 

Se cuvine ca Ziua Forestierului să 
reflecte respectul pe care-l datorăm 
celor care, după vechime şi tradiţie, 
reprezintă expresia desăvârşită a 
autorităţii profesionale supreme. A 
fi, clipă de clipă, forestier veritabil, a 
insufla tinerilor modul de a fi onest 
şi cu dragoste faţă de pădure, nu e la 
îndemâna oricui. De aceea le adresez 
colegilor gânduri pline de gratitudine 
pentru crez, pentru dedicaţie şi pentru 
risipa de suflet frumos.

Petru Boghean,
Consilier ASFOR

Hăngănuţ Cristian
Hutopilă Valerian
Nistor Cătălin
Cuţean Georgian
Mosă Cristi Andrei
Szasz Laszlo
Marton Adrian
Bratu Mihai
Guşă Leontin
Rusu Gabriel
Goia Alexandru Mihai
Bocîrnea Constantin
Szabo Zsolt
Susai Sebastian
Zamfir Mihail
Chelemen George
Cif Gabriel Mitruţ
Arva Lucian
Lupu Denis
Hălăşloan Iulian
Anghel Denisa
Sandu Ioan
Gârboan Ionuţ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

Colegiul Năsăud
Colegiul Năsăud
Facultatea de Silvicultură Braşov
Colegiul Silvic Gurghiu
Colegiul Silvic Bucovina
Facultatea de Silvicultură Braşov
Colegiul Silvic Gurghiu
Facultatea de Silvicultură Braşov
Colegiul Năsăud
Colegiul Silvic Bucovina
Facultatea de Silvicultură Braşov
Colegiul Silvic Gurghiu
Colegiul Braşov
Colegiul Braşov
Colegiul Braşov
Colegiul Braşov
Colegiul Silvic Gurghiu
Grupul Şcolar Voievodul Gelu
Colegiul Piatra Neamţ
Colegiul Braşov
Colegiul Braşov
Colegiul Câmpina
Şcoala Gimnazială Gîrlău

Poziţie Concurent Instituţie
Motoferăstrău
de concurs

Număr
piuliţe
de fixare

Punctaj probă

II III IV V Total

Husqvarna 372 XP
Husqvarna 372 XP
Husqvarna 372 XP
Stihl MS 441
Husqvarna 372 XP
Husqvarna 372 XP
Stihl MS 441
Husqvarna 372 XP
Husqvarna 372 XP
Husqvarna 372 XP
Husqvarna 372 XP
Stihl MS 441
Husqvarna 372 XP
Husqvarna 372 XP
Stihl MS 271
Husqvarna 372 XP
Stihl MS 441
Husqvarna 365
Stihl MS 290
Stihl MS 271
Husqvarna 137
Husqvarna 372 XP
Husqvarna 365

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

110
61

99
77
99
77
93
65
114
97
85
95
73
0
11

63
97
0
0

77
0
0
0

376
412
352
360
368
368
344
248
120

300
208
108
144
216
256
220
192
156
72
0
0
0
0

871
843
834
796
790
740
736
649
637
634
580
541

506
501
498
480
369
300
191
166

71
70
39

173
154
159
155
120
155
113

148
170
94
90
124
132
111

100
21
0
0
0
0
0
0
0

212
216
224
204
203
140
186
188
233
143
197
214
157
174
131
176
80
144
119
89
71

70
39

Rezultatele obţinute
la Concursul Fasonatorilor Mecanici,
ediţia 2017
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Din partea autorităţilor statului român, au 
participat dl. Bogdan Chiriţoiu, preşedinte 
al Consiliului Concurenţei, dl. Istrate Șteţco, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Apelor 
şi Pădurilor, dl. Iulian Iancu, deputat PSD, 
preşedinte al Comisiei pentru Industrii şi 
Servicii,  dl. Stelian Fedora, consilier de stat 
al Primului Ministru, dna. Eleonora Carmen 
Hărău, senator PNL şi dna. Cosette Paula 
Chichirău, deputat USR.

Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR 
a fost reprezentată de dl. Nicolae Țucunel, 
preşedinte, dl. Octavian Iugan, preşedinte 
al sucursalei ASFOR Bistriţa şi dl. Liviu Goga, 

consilier juridic ASFOR. La discuţii au mai 
participat dna. Aurica Sereny, APMR, dl. Dorel 
Fekete, AAP, dl. Cătălin Tobescu, Nostra Silva, 
dl. Dan Banacu, Holzindustrie Schweighofer şi 
dl. Ioan Banciu, Egger.

Redăm în continuare punctele de 
vedere exprimate în acest dialog de dl. 
Bogdan Chiriţoiu, preşedinte al Consiliului 
Concurenţei, şi dl. Nicolae Ţucunel, preşedinte 
ASFOR.

Dl. Bogdan Chiriţoiu: “Industria lemnului 
este un exportator important, ajută balanţa de 
plăţi a ţării, este unul dintre sectoarele care ne 

În data de 21 septembrie 2017, s-a desfăşurat 
la Palatul Parlamentului din Bucureşti, în cadrul 
seriei de discuţii “Dialoguri la Parlament”, 
organizate de Asociaţia Export Club, 
evenimentul “Concurenţa în economia 
forestieră din România”.

Dialoguri la Parlament

Concurenţa
în economia forestieră

din România
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ajută să reducem acest deficit comercial. Am 
discutat cu Ministerul Apelor şi Pădurilor, iar 
aceştia văd pădurea ca pe un mijloc pentru 
a asigura protecţia mediului, ceea ce este 
un lucru bun. Consiliul Concurenţei priveşte 
pădurea ca pe o resursă economică. Eu cred că 
interesul nostru comun, ca ţară, este să găsim 
un echilibru între protecţia mediului pentru 
noi şi generaţiile viitoare şi interesul economic, 
lemnul este o resursă importantă.

Ne uităm mult la licitaţii, la modul în care 
RNP Romsilva organizează licitaţiile. Sunt 
variaţii foarte mari de preţ de la o zonă la alta 
la aceeaşi marfă, lemnul. Dincolo de influenţa 
pe care o are costul de transport, este ciudat 
să vedem variaţii mari de preţ. Ne uităm la 
metode, să organizăm mai bine licitaţiile, să 
vedem că piaţa funcţionează mai bine. 

Există o preocupare a Ministerului Apelor şi 
Pădurilor de a favoriza mobila, invocându-se 
ca argumente valoarea adăugată mai mare. 
În aceste condiţii, cred că dacă există o valoare 
adăugată mai mare, poate să şi ofere un preţ 
mai mare. Dacă tot adaugă valoare mai multă, 
de ce nu reuşeşte să câştige la licitaţie cu un 
preţ mai mare faţă de cei ce adaugă valoare 
mai mică ? Ne vom uita la variante în care, 
prin scheme de ajutor de stat, pot fi ajutaţi 
micii producători de mobilă şi meşteşugarii 
care folosesc lemnul.

Ne frământă modul în care este organizată 
RNP Romsilva. Ideea de regie este depăşită, 
este o struţo-cămilă, nu este nici administraţie 
publică, nici societate comercială. Am prefera 
să vedem RNP Romsilva organizată ca 
societate comercială, impozitată ca orice altă 
societate comercială, adică cu 16%, nu cu 50%, 
parcă, cât este acum, dar, 
în acelaşi timp, plătind şi 
ea o redevenţă statului, 
aşa cum plăteşte orice alt 
administrator de resursă. 
Aceasta este varianta pe 
care am vrea noi să o 
propunem.

RNP Romsilva poate 
să prelucreze lemnul, 
nu trebuie neaparat 
să îl vândă, nu e nimic 
rău în asta. În acelaşi 
timp, RNP Romsilva 
fiind foarte mare, 
trebuie să ne asigurăm 
că nu subvenţionează, 
având surse de materie primă, activităţile de 
prelucrare în dauna altor operatori care fac 
prelucrare şi nu au acces la masă lemnoasă 
la cost zero, aşa cum îşi scrie în evidenţe în 
momentul de faţă. Repet, nimic rău ca RNP 
Romsilva să încerce să urce pe lanţul valoric 
să prelucreze masa lemnoasă, dar trebuie să 
o facă într-un mod care nu perturbă piaţa 
operatorilor privaţi.

Cred că măsurile de control introduse 
în ultima vreme au redus volumul tăierilor 
ilegale,chiar în situaţia în care economia se 

adaptase unui anume volum de tăieri - parte 
erau legale, parte erau ilegale. Economia era 
adaptată, inclusiv capacităţile de producţie 
erau dimensionate pe ceva ce se întâmpla 
real în România. Intervenind cu măsuri de 
respectare a legii mai stricte, lucru binevenit, 
rezultatul este că lemnul devine mai scump 
dacă este mai puţin şi apare şi creşterea la 
lemnul de foc. Au fost probleme anul trecut 
şi vor fi probleme şi în această iarnă cu 
asigurarea lemnului de foc pentru gospodării. 
Nu spun că trebuie eludată legea şi că nu 
trebuie sancţionaţi cei care taie ilegal, ci doar 
că atunci când luăm nişte măsuri, trebuie să ne 
gândim la ansamblul consecinţelor, pentru că 
nu ştii unde dai şi unde crapă”.

Dl. Nicolae Țucunel: “Aţi spus că RNP 
Romsilva este ştruţo-cămilă, eu aş spune că 
nu este nici cal, nici măgar. În situaţia în care 
i-am încredinţat administrarea, el fiind agent 
economic, cu acelaşi certificat de înmatriculare 
ca mine şi cu aceleaşi drepturi în piaţă ca mine, 
primeşte privilegiul de a-şi reţine jumătate din 
masa lemnoasă din fondul forestier proprietate 
publică pe care să o exploateze în regie proprie 
sau cu prestări servicii. Este aceasta o politică 
concurenţială corectă şi este el îndreptăţit să 
primească astfel de privilegii şi de ce nu le-ar 
primi oricare alt agent economic?”

Dl. Bogdan Chiriţoiu: “Nu poţi să spui, 
domn’e, trebuie să obligăm să vândă totuşi o 
cantitate pe piaţă ca să funcţioneze piaţa. Eu 
nu aş obiecta, repet, la dreptul RNP Romsilva, 
ca orice agent economic, de a se integra pe 
verticală, că asta face, nu ? El are materia 

primă şi vrea să apuce ca o parte din ea 
să o prelucreze. Multe companii fac asta în 
lume, nu e nimic rău în asta. Totul este să 
nu îşi introducă în contabilitate subevaluată 
această materie primă şi atunci, cumva, 
în mod artificial să pară foarte rentabilă 
activitatea lor de prelucrare, când pot exista 
pe piaţă firme private care sunt mai eficiente, 
care ar putea, la costuri mai mici, să facă 
prelucrarea. Aici e problema noastră, pe care 
o vom discuta cu Guvernul, şi avem şi pârghii 
în legea concurenţei. Până la urmă, discută de 

Regulamentul de valorificare masă lemnoasă, 
dar dincolo de regulamentul ăsta prin HG, 
există o lege organică a concurenţei, deci noi 
putem vedea situaţia asta ca pe un abuz de 
poziţie dominantă şi asta vom scrie ferm”.

Dl. Nicolae Țucunel: “RNP Romsilva, 
în calitate de agent economic, poate să îşi 
upgradeze activitatea şi, dacă are eficienţă..., 
jos pălăria. Prin hotărârea de guvern 
precedentă, dumneavoastră aţi impus ca 
RNP Romsilva să prezinte în fiecare sfârşit 
de perioadă rezultatul eficienţei economice 
conform art. 74 şi art. 75 din hotărârea de 
guvern nr.924. N-a făcut asta, n-a făcut-o 
public. Dacă RNP Romsilva este eficientă, să 
vină, nu avem nimic împotrivă, să facă toată 
masa lemnoasă, nu avem nimic împotrivă, dar 
dacă noi, ceilalţi 5.000 de agenţi economici 
cu atestate, el este unul - noi suntem 5.000 
cu atestate, mergem la licitaţie, să vină şi el la 
licitaţie, domnule preşedinte, să liciteze cu noi, 
şi jos pălăria, să fie eficient.

Atunci când tăiem cele 17 milioane, o parte 
se duce la industrie, o parte la lemn de foc. Nu 
o să facem din lemn de foc prin intermediul 
industriei mobilă, ci se duce la lemn de foc. 
Problema este că nu trebuie să îi dai numai 
Romsilvei această misiune, ca să îl dau ieftin la 
populaţie, ci pot să gândesc o schemă de ajutor 
de stat. Vine şi agentul economic cu lemn în 
depozitul de lemn de foc, vine şi Romsilva şi 
statul are un control şi acordă ajutor de stat 
pentru populaţie. La momentul acesta, criza 
este generată de preţ, populaţia nu poate să 
plătească preţul”.

Dl. Bogdan Chiriţoiu: “Dacă statul 
vrea să ajute persoanele din mediul 
rural cu lemn de foc, asta e, dacă ar 
vrea să îi ajute şi pe alţii, asta poate 
să facă. Pe de altă parte, cel puţin în 
teorie, ar trebui ca aceste ajutoare 
de încălzire să le dăm persoanelor 
mai nevoiaşe. Nu suntem acolo, 
dar legea europeană ne obligă să 
ţintim ajutoarele de încălzire spre 
persoanele care sunt vulnerabile. Aşa, 
tot românul, că are o vilă sau are 
o garsonieră sau bordei, trebuie să 
primească ajutor de stat. Momentan 
statul spune că trebuie să îi ajutăm, 
repet, pe cei de la ţară cu lemn de 
foc. Asta este.

În termen scurt, vom lansa în consultare 
publică Raportul privind investigaţia sectorială 
declanşată pe piaţa primară a lemnului din 
România, va fi un forum în care vom putea 
strânge idei, vom putea strânge propuneri, 
după care, desigur, noi le vom înainta 
Guvernului şi rămâne ca forţa noastră de lobby, 
dar şi a dumneavoastră, să ducă la adoptarea 
cât mai multora dintre aceste recomandări”.
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Evoluţia
proprietăţii forestiere

în Franţa
O analiză prealabilă a activităţilor 

proprietarilor forestieri privaţi europeni, 
cu precădere a celor din Franţa, 

evidenţiază modificările apărute în 30 
de state pe baza unor rapoarte incluse în 

programul european COST: FACESMAP.

Tendinţe europene
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Din datele generale referitoare la păduri şi 
proprietăţile forestiere, se remarcă noile forme 
de gestiune care urmează a fi valorificate şi 
prezentate în detaliu. Evoluţia pădurilor din 
ultimii ani, repartiţia speciilor lemnoase şi 
importanţa pădurii la nivel global reprezintă 
factori primordiali ce ocupă un loc cheie în 
raportările actuale. Tabelul nr. 1 urmăreşte 
repartiţia pădurilor şi rolul lor, cu variaţiile 
aferente în cazul Franţei.

Rata împăduririlor este inegal repartizată 
pe regiuni, nivelul cel mai mic întâlnindu-se 
în partea de nord şi de vest a ţării. Suprafaţa 
medie a pădurilor pe cap de locuitor se 
apropie de 25 de ari: 2 metri pătraţi pe cap de 
locuitor la Paris, 7.442 în provincia Limousin 
şi peste 25.000 m2 pe cap de locuitor în 
regiunea platoului Millevaches, adică de 
10.000 de ori mai mult decât în cazul capitalei 
franceze. Aceste diferenţe provoacă tensiuni 
în dezbaterile privind elaborarea unei politici 
naţionale unitare. La aceste tendinţe, se 
adaugă şi faptul că pădurea în regim privat 
este foarte importantă în zonele Masivului 
Central, de tip rural şi în Masivul Landais.

Foioasele domină atât în Franţa, cât şi în 
Belgia (71% Franţa, 60% Belgia), iar repartiţia 
în funcţie de specie diferă major după relief, 
raportat la nivelul de investiţii din anumite 
zone sau factorii geografici (regiunea 
Ardenilor). De aceea, strategia forestieră 
franceză implică o preocupare tot mai largă 
pentru replantările parţiale de răşinoase şi 
frecvenţa tăierilor rase ale acestor specii de 
arbori.

În Franţa, răşinoasele întâmpină o diminuare 
a suprafeţelor ocupate de 498.000 hectare 
între 2016 şi 1994, adică 11% din aria de 
răşinoase pentru perioada luată în considerare. 
Pinul maritim şi molidul comun, esenţe de 
producţie cu destinaţie industrială, s-au 
confruntat cu o diminuare importantă a 
suprafeţelor. Aceeaşi situaţie o întâlnim şi în 
cazul pinului silvestru, introdus pe terenurile 
vacante, înlocuit frecvent de alte specii după 
tăierile rase. Pinul douglas, care înlocuieşte 
parţial molidul comun, şi bradul argintiu nu 
compensează pierderile din prezent, ceea ce 
pune sub semnul întrebării comportamentul 
proprietarilor acestor suprafeţe forestiere. 
Suprafeţele împădurite au crescut, totuşi, 
pentru aceleaşi perioade, 1.537.000 hectare pe 
întreg teritoriul Franţei.

Volumul mediu pe picior atingea 137 mc/
ha în 1994 şi 163 mc/ha în 2016. În situaţia 
bradului comun, s-a trecut de la 152 mc/
ha în 1994, la 337 mc/ha în 2016, o creştere 
superioară mediei franceze. În centrul şi vestul 
Europei, volumul mediu pe picior era de 205 
mc/ha în 1990 şi de 238 mc /ha în 2015. În 
Germania, unde sectorul forestier este activ, 
vedem o creştere de la 247 mc/ha, la 295 
mc/ha pentru aceeaşi perioadă. Situaţia este 
asemănătoare şi în celelalte regiuni europene.

Proporţia pădurilor private din Franţa 
acoperea 73,7% din suprafeţele forestiere în 

anul 1994 şi 74,0% în 2016. De asemenea, 
numărul proprietarilor forestieri este la fel 
de ridicat, o tendinţă comună continentului 
european.

Pădurile aparţinând persoanelor fizice 
prevalează (75% din proprietari pentru Franţa), 
informaţii detaliate fiind prezentate în tabelul 
2.

Codul forestier francez îşi are originile 
în dreptul roman şi în codul elaborat de 
către Napoleon. Astfel, nu există restricţii 
specifice, cu excepţia aplicării unui drept 
de preempţiune constând în informarea 
proprietarilor riverani referitor la vânzarea 
parcelelor de mici dimensiuni în scopul 
favorizării dezvoltării unităţilor viabile de 
gestionare. Se poate beneficia de reduceri 
raportate la valoarea pădurii pentru succesiuni 
şi donaţii în schimbul unui angajament pe 30 
de ani de gestiune forestieră durabilă.

Puţini proprietari forestieri francezi trăiesc 
efectiv de pe urma exploatării pădurii. O 
analiză efectuată în 2002 reducea numărul 
acestora la un efectiv de 4.000 de proprietari 
privaţi capabili să deţină un profit exclusiv 
din activităţile forestiere proprii, iar 40.000 
considerau că pădurea are rolul de a-i sprijini 
într-o activitate profesională secundară.

În urma constatărilor de ansamblu din 
numeroase ţări europene privind schimbările 
de comportament şi natura acţiunilor 
proprietarilor forestieri, s-a început un proces 
de elaborare a unei strategii comune de 
promovare a unor noi forme de gestiune 
durabilă.

Principalele inovaţii din sectorul forestier 
francez vizează susţinerea financiară a 
serviciilor ecosistemice, elaborarea unor 
portaluri specializate pe internet şi adaptarea 
silviculturii la noile cerinţe de mediu de 
către experţi şi cooperative. Prin aceste 
modalităţi se va sprijini activitatea economică 
relaţionată cu pădurea, alături de serviciile 
ecosistemice corespunzătoare (carbonul, apa, 
biodiversitatea şi peisajul) care implică crearea 
de noi pieţe.

Cu toate acestea, există destule dificultăţi 
în calea dezvoltării acestor procese. Printre 
acestea se numără iniţierea unor instrumente 
adaptate gestionării durabile, cunoaşterea 
noilor tendinţe de către proprietari sau 
specialişti şi mai ales parcelarea proprietăţii 
forestiere, care presupune crearea unor 
structuri de regrupare adaptate, precum 
asociaţiile silvicole de gestionare forestieră şi 
planuri simple de gestiune concertată.

În prezent, întâmpinăm şi o superpoziţie 
a diferitelor reglementări privind pădurea 
privată: Codul rural cu protecţia exploatărilor 
agricole, Codul de mediu cu Natura 2000, 
vânătoarea şi diferite alte prescripţii, Codul 
sanitar pentru captările de apă şi calitatea 
apelor curgătoare, Codul patrimoniului pentru 
protejarea monumentelor istorice.

Totodată, apar diferenţe între legislaţiile 
referitoare la transportul materialelor 

Rezumat
În urma constatărilor 

de ansamblu din 
numeroase ţări europene 

privind schimbările de 
comportament şi natura 
acţiunilor proprietarilor 

forestieri, s-a început 
un proces de elaborare 

a unei strategii comune 
de promovare a unor 

noi forme de gestiune 
durabilă.

The evolution of 
forest ownership 

in France.
European 

tendencies
Synopsis

As a consequence of a 
series of overall views 
existing in numerous 
European countries, 

changes in behaviour 
and the nature of each 

forest owners action, 
an innovative process 

has been elaborated in 
order to build a common 

strategy of promoting 
new forms of sustainable 

management.

Source: Silva Belgica
No.4/2017, July-August

Adapted by Lavinia 
Marcu
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lemnoase, de la tăiere, până la intrarea 
în fabrică.

Politica forestieră a fost considerată 
dintotdeauna ca aparţinând statului, 
în Franţa, prin intermediul Codului 
Forestier. În acest sens, s-au dezvoltat 
instrumente utile precum:

• stimulente fiscale diverse, legate de 
gestionarea durabilă a a pădurii;

• sprijin financiar pentru anumite 
regiuni care aplică fondurile europene 
(FEADER);

• reglementări ce măresc suprafeţele 
disponibile planificării simple în vederea 
gestionării, reguli obligatorii doar în 
cazul depăşirii a 25 ha şi pădure pe o 
comună şi comunele din jur;

• programe plurianuale regionale de 
dezvoltare forestieră;

• grupări forestiere, structuri ce permit 
mai ales evitarea parcelării funciare în 
urma succesiunilor.

Toate aceste instrumente au un 
impact limitat, totuşi, asupra activităţii 
forestiere, întrucât, pe de o parte, 
majoritatea proprietarilor nu cunosc 
noile reglementări, iar pe de altă parte, 
condiţiile de acordare a unor ajutoare 
financiare de la stat rămân destul de 
constrângătoare. În plus, consecinţele 
în materie de gestionare forestieră 
determină o oarecare neîncredere 
în rândul proprietarilor, din pricina 
temerilor legate de pierderea anumitor 
libertăţi în cadrul administrării propriilor 
păduri.

În Franţa există un centru de 
dezvoltare şi de consiliere forestieră, 
CNPF (Centrul Naţional al Proprietăţii 
Forestiere), de tip public de stat, având 
caracter administrativ în serviciul 
proprietarilor forestieri.

Ca o concluzie de ansamblu, 
dificultăţile de aplicare a noii strategii 
forestiere sunt similare pe întreg 
continentul european, independent 
de aspectul de gestionare sau tipul 
de reglementare. Potenţialele evoluţii 
vor fi de urmărit, luând în considerare 
serviciile ecosistemice realizate de 
proprietarii forestieri privaţi în folosul 
societăţii, acestea beneficiind de o 
importanţă echivalentă sau chiar 
superioară nivelului vânzărilor de lemn 
pentru industria forestieră.

Sursa: Silva Belgica
Nr. 4/2017, Iulie-August

Traducere şi adaptare:
Lavinia Marcu
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Instrumente de promovare
a reîmpăduririlor

Rezumat
Este prezentat proiectul european 
Interreg Forêt Pro Bos, demarat în 

luna ianuarie 2017, având ca obiective 
primare promovarea reîmpăduririlor şi 
reînnoirea resurselor forestiere la nivel 
general (aplicat în regiunile Valoniei şi 

Flandrei).

Instruments of promoting 
reforestation

Synopsis
This article presents the European project 

Interreg Forêt Pro Bos, which has been 
launched since January, 2017. Its main 

objectives promote reforestation and 
renewal of forestry reosurces at a general 

level (valid for Wallonia and Flanders 
regions).

Source: Silva Belgica
No.3/2017, May-June

În cadrul proiectului Interreg 
Forêt Pro Bos, în scopul favorizării 
procesului de reîmpădurire, 
a fost publicată o broşură 
specializată. Această documentaţie 
vizează situaţia proprietarilor şi 
administratorilor forestieri, în timp 
ce un birou de informare şi un 
serviciu dedicat proiectelor de 
reîmpădurire au fost deschise în 
regiunea Valonă.
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Proiectul european Interreg Forêt 
Pro Bos a demarat în luna ianuarie 
2017, având ca obiective primare 

promovarea reîmpăduririlor şi reînnoirea 
resurselor forestiere la nivel general. 
Deficitul în materie de reîmpăduriri îşi are 
originea în costul investiţiilor, în temerile 
legate de pagubele relaţionate cu 
vânătoarea sau din simplă necunoaştere 
a situaţiei de pe teren de către o serie de 
actori aparţinând sectorului forestier.

Conţinutul broşurii, editat în 
parteneriat cu specialiştii proiectului 
european de reîmpădurire, acoperă 
regiunile Valoniei şi Flandrei, în versiuni 
separate, care pot fi descărcate şi online 
de către toţi cei interesaţi.

Documentul prezintă patru parteneri 
implicaţi în proiectul Forêt Pro Bos, 

abilitaţi să însoţească proprietarul 
forestier în proiectul de reîmpădurire sau 
de împădurire. Proiectele forestiere vor fi 
supravegheate de către celula de sprijin 
pentru mica pădure privată (CAPFP), 
distribuită conform dimensiunilor 
proprietăţii (pentru cele mai mici de 5 
hectare). 

Proiectele de plantaţii în afara 
pădurii (aliniamente, gard viu, crâng, 
agrosilvicultură etc.) vor fi urmărite de 
către Asociaţia pentru Agrosilvicultură 
din Valonia şi Bruxelles (AWAF), în timp 
ce proiectele de plantaţii cu arbori vor fi 
vizate de către Centrul pentru Agronomie 
şi Agro-industrie din provincia Hainaut 
(CARAH), în colaborare cu Centrul pentru 
Plantaţii de Plopi din Hainaut (CPH).

Diverse asociaţii de profesionişti, 

specialişti forestieri şi antreprenori sunt 
prezentaţi detaliat în cadrul broşurii, 
îndeosebi cei ce activează în provincia 
belgiană. Alături de biroul central de 
informaţii, prin care orice întrebare sau 
nelămurire din sector poate fi adresată 
specialiştilor forestieri, broşura destinată 
prezentării şi sprijinirii obiectivelor 
Interreg Forêt Pro pe teritoriul 
Belgiei reprezintă structura de bază 
a informaţiilor referitoare la proiect. 
Totodată, stabilirea unei întâniri pe teren 
poate fi programată cu proprietarii 
forestieri în scopul sprijinirii acestora în 
conceperea propriului proiect.

Sursa: Silva Belgica
Nr 3/2017, mai-iunie

Instrumente de promovare
a reîmpăduririlor

Împădurire în zone
din afara fondului forestier
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Prejudicii  silvice
Calculul despăgubirilor

Neincluderea TVA

Prejudiciu silvic 
inclus în “imputabile”
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Pentru a răspunde, vă redăm, 
mai jos, mai întâi punctul de 
vedere al organelor silvice, şi 

apoi punctul de vedere al autorului, 
în calitate de expert silvic judiciar.

Astfel, organele silvice susţin că 
în baza Ordinului M.F.P. 2861/2009 
pentru aprobarea “Normelor 
privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii”, la art. 40, al. 2, se prevăd 
următoarele:

“În cazul constatării unor 
lipsuri imputabile în gestiune, 
administratorii trebuie să impute 
persoanelor vinovate bunurile lipsă, 
la valoarea lor de înlocuire.”

Prin valoare de înlocuire, în 
sensul prezentelor norme, se 
înţelege costul de achiziţie al 
unui bun, cu caracteristici şi 
grad de uzură similare celui lipsă 
în gestiune la data constatării 
pagubei, care cuprinde preţul de 
cumpărare practicat pe piaţă, la 
care se adaugă TVA, cheltuieli de 
transport şi aprovizionare, plus alte 
cheltuieli.

În final, organele silvice susţin 
că pentru masa lemnoasă lipsă 
din gestiune nu poate fi stabilită 
o valoare de înlocuire mai mică 
decât cea care ar fi fost obţinută 
în ipoteza valorificării acesteia. 
Considerăm că susţinerile 
organelor silvice sunt nejustificate 
şi nu prezintă temei legal. 

Redăm mai jos punctul de vedere 
al autorului.

Mai întâi, trebuie să precizăm că, 
în baza OUG 17/2000, art. 2, sfera 
de aplicare a TVA-ului se referă la 
operaţiunile cu plată efectuate de 
o manieră independentă de către 
contribuabili, iar potrivit art. 5, lit.a, 
pentru aceste operaţiuni, taxa se 
calculează asupra sumelor obţinute 
din vânzări de bunuri şi prestări 
servicii. Ori, tăierea fără drept a 
arborilor nu este o operaţiune 
comercială impozabilă, ci este o 

faptă ilicită care nu poate genera o 
obligaţie fiscală pentru delincvent, 
situaţie în care includerea TVA la 
despăgubiri nu se justifică.

Apoi, susţinerea organelor 
silvice că pentru lipsa în gestiune 
nu poate fi stabilită o valoare 
de înlocuire mai mică decât cea 
care ar fi fost obţinută în ipoteza 
valorificării acesteia, este ireală 
deoarece, calculul prejudiciului 
se face în baza unei legi speciale, 
respectiv OUG 85/2006, privind 
stabilirea modalităţii de evaluare 
a pagubelor produse vegetaţiei 
forestiere din păduri şi din afara 
acestora, prin care, valoarea 
materialului lemnos, rezultaţi din 
arbori tăiaţi ilegal se multiplică cu 
factorul K, în raport de diametru 
la cioată şi specie, iar valoarea 
obţinută prin multiplicare satisface 
în întregime principiul reparării 
integrale a prejudiciului.

Ca şi practician cu o experienţă 
de peste 40 ani în silvicultură, 
am constatat că metodologia de 
măsurare a diametrului cioatelor, 
prevăzută în OUG 85/2006, 
aprobată prin Legea 84/2007, 
conduce la o supradimensionare a 
volumului arborelui prejudiciat cu 
cel puţin 10%.

Mai mult, factorul K ajunge la 
valori ce conduc la multiplicarea 
pagubei şi de 44,887 ori, astfel 
că principiul reparării integrale 
a prejudiciului se realizează cu 
prisosinţă.

Susţinerea autorului are la 
bază şi sentinţa penală 35/2001 
a Judecătoriei Sighetu-Marmaţiei 
( judecător Gheorghe Buzesko) care 
exclude TVA.

Închei prin a preciza că 
includerea TVA la calculul valorii 
prejudiciului de către organele 
silvice nu se justifică.

Expert silvic,
ing. Gafiţa-Chiruţă Gh.

Rezumat
Regăsim comentată 
opinia despre o practică 
relativ răspândită de 
a evalua şi interpreta 
diferit, atât de către 
specialişti, cât şi, ulterior, 
în litigii, o serie de 
norme sau reglementări 
legislative în domeniu.

Forest damages 
- compensation 
law. VAT should 
not be included
Synopsis
We analyze again the 
most commented opinion 
about a relatively 
widespread practice of 
different evaluations 
and interpretations on 
behalf of either experts 
or people involved in 
civil cases which imply a 
series of norms and legal 
regulations belonging to 
the forestry field.

Forestry Expert,
Eng. Gafiţa-Chiruţă Gh.

În activitatea forestierilor, nenumărate sunt 
cazurile când, în partizi autorizate la exploatare, 
persoane neidentificate, de rea-credinţă, 
taie fără drept arbori nemarcaţi, răspunderea 
revenind conform Codului Silvic, art.65, al. 
2, agentului economic titular al autorizaţiei 
de exploatare. La recuperarea prejudiciului, 
organele silvice aplică TVA la tariful de evaluare 
a pagubei. Se ridică întrebarea: organele silvice 
procedează corect prin includerea TVA?
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1 44.01.0000-total        Lemn de foc Milioane euro 18,503 20,548 6,864 8,661

  Diferenţa % - 10,0 - 20,8

2 44.02.0000-total        Cărbune de lemn Milioane euro 1,575 1,745 2,716    1,624

  Diferenţa   % - 9,7 + 67,2

3 44.03.0000-total    Lemn brut cojit simplu fasonat sau chiar cioplit Milioane euro 9,013 6,308 32,507 51,630

 Diferenţa   % + 42,9 - 37,0

4 44.04.0000-total  Lemn despicat, prăjini, ţăruşi Milioane euro 2,533 2,537 0,571 0,483

 Diferenţa   % - 0,2 + 18,2

5 44.05.0000-total  Lână de lemn; făină de lemn Milioane euro 0,292 0,100 0,226 0,094

 Diferenţa   % 2,9 ori + 2,4 ori

6 44.06.0000-total  Traverse de cale ferată Milioane euro 2,008 2,110 - 0,100

 Diferenţa   % - 4,8 -

7 44.07.0000-total  Cherestea (lemn tăiat longitudinal, spintecat,….) Milioane euro 217,033 220,674 40,188 35,492

 Diferenţa   % - 1,6 + 13,2

8 44.08.0000-total  Foi placaj  - furnire Milioane euro 43,319 40,027 14,058 11,175

 Diferenţa   % + 8,2 + 25,8

9 44.09.0000-total     Lemn fasonat Milioane euro 10,225 9,117 8,375 7,088

 Diferenţa   % +12,2 + 18,2

10 44.10.0000-total     Panouri din particule şi panouri similare (PAL; OSB) Milioane euro 160,901 155,942 26,380 21,166

 Diferenţa   % + 3,2 + 24,6

11 44.11.0000-total   Panouri din fibre de lemn (MDF) Milioane euro 45,895 45,693 52,725 51,411

 Diferenţa   % + 0,4 + 2,6

12 44.12.0000-total Placaje, lemn furniruit Milioane euro 29,911 34,785 17,357 13,050

 Diferenţa   % - 14,0 + 33,0

13 44.13.0000-total Lemn densificat în blocuri Milioane euro 2,015 2,374 0,801 0,931

 Diferenţa   % - 15,0 - 3,6

14 44.14.0000-total  Rame pentru tablouri Milioane euro 0,520 0,857 0,731 0,835

 Diferenţa   % - 39,0 - 12,5

15 44.15.0000-total   Lăzi, lădiţe, coşuri, diverse ambalaje Milioane euro 15,323 14,834 10,993 9,852

Diferenţa % + 3,3 + 11,6

16 44.16.0000-total    Butoaie Milioane euro 1,861 2,183 0,108 0,335

 Diferenţa   % - 14,8 - 67,8

17 44.17.0000-total   Unelte Milioane euro 0,812 0,999 0,570 0,533

 Diferenţa   % -18,8 + 6,9

18 44.18.0000-total    Binale Milioane euro 81,547 71,497 36,085 32,973

 Diferenţa   % + 14,1 + 9,4

19 44.19.0000-total   Articole de masă sau de bucătărie Milioane euro 6,885 6,643 1,716 1,228

 Diferenţa   % + 3,6 + 39,7

20 44.20.0000-total     Lemn marchetat, încrustat… Milioane euro 4,077 4,097 1,232 0,940

 Diferenţa   % - 0,5 + 31,0

21 44.21.0000-total  Alte articole din lemn Milioane euro 58,527 62,239 6,837 6,469

 Diferenţa   % - 6,0 + 5,7

 Total  Prelucrarea lemnului (exclusiv mobila) Milioane euro 712,775 705,309 261,04  256,07

  Diferenţa   % 101,05 101,94

Cod produs comercializat

Export primele 5 luni Import primele 5 luni

2017 2016 20162017
Unitate
de măsură

 Sursa: MEC
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repere şi documente noi / new landmarks and documents

În sectorul clădirilor noi 
de locuinţe din România, se 
întrevede potenţial pentru 
construcţiile din lemn şi pentru 
tehnologiile prietenoase 
mediului, care pot duce la 
consumuri reduse de energie 
şi la economisirea resurselor. 
Germania este un vârf de 
lance în privinţa construcţiei 
caselor de acest gen. În acest 
context, Camera de Comerţ şi 
Industrie Româno-Germană 
(AHK România) a organizat, 
în perioada 22-25 octombrie 
2017, împreună cu Bayern 
Handwerk International 
GmbH, o delegaţie de 
informare în Germania, 
Bavaria, pentru companii din 
industria lemnului - construcţii 
şi tehnologii aferente. 
Delegaţia este, astfel, o bună 
oportunitate pentru firmele 
româneşti din domeniu pentru 
a se pune la curent cu cele mai 
moderne soluţii, tehnologii şi 
produse ale industriei lemnului 
din Germania.

Proiectul se desfăşoară 
în cadrul programului 
Ministerului Federal al 
Economiei şi Energiei din 
Germania, pentru accesarea 
de pieţe noi, cu susţinerea 
acestuia. Delegaţia se 
adresează întreprinderilor 
meşteşugăreşti din România, 
arhitecţilor şi furnizorilor de 
produse şi servicii din industria 
lemnului, dornici să descopere 
alternative, tehnologii, know-
how şi proceduri cu aplicaţii în 
acest domeniu.

Punctele centrale ale 
delegaţiei a fost atât 
evenimentul de informare din 
Rosenheim, care a avut loc cu 
susţinerea Bayern Handwerk 
International, vizitarea unor 
proiecte de succes din Bavaria 
(München, Rosenheim, 
Parsdorf etc.), cât şi discuţiile 
individuale, toate acestea 
în compania specialiştilor 
germani.

Proiectul se bucură de 
cofinanţare din partea 
Ministerului Federal al 
Economiei şi Energiei din 
Germania, prin programul 
acestuia pentru accesarea de 
pieţe noi.

Potenţial
pentru

construcţiile
din lemn
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Pe data de 20 octombrie 
2017, la Hotel Ramada Majestic, 
din Bucureşti, s-a sărbătorit 
ziua dedicată comunităţii de 
standardizare din România. 
Tematica pe care organizaţiile de 
standardizare de la nivel mondial - 
ISO, IEC, ITU - au dedicat-o acestui 
prilej este “Standards make cities 
smarter”.

S-a marcat importanţa şi 
semnificaţia acestui mesaj, 
deoarece este, în mod evident, 
un semnal şi pentru comunitatea 
din România să facă primii paşi 
reali către o guvernare urbană 
inteligentă. 

Acest demers poate fi realizat cu 
succes doar prin proiecte comune 
şi susţinute, în care standardele vor 
juca un rol esenţial. 

Pe agenda din acest an s-a 
inclus, pe lângă momentul festiv, şi 
un workshop dedicat, de această 
dată, legăturii dintre standarde şi 
reglementări. A fost o abordare 
concretă a relaţiei dintre standarde 
şi legislaţie, dar şi o abordare 
practică, îndreptând atenţia doar 
către câteva dintre domeniile 
considerate de interes, fără 
intenţia de a le exclude pe altele: 
construcţiile, iluminatul şi sectorul 
alimentar. 

Ca invitaţi speciali, pot fi 
amintiţi delegaţia Institutului 
de Standardizare din Moldova, 
partenerii noştri în proiecte şi 
acţiuni comune, un reprezentant 
al organizaţiilor de standardizare 
europene CEN şi CENELEC, 
precum şi o intervenţie din 
partea ORGALIME, asociaţia care 
reprezintă industria europeană. 

repere şi documente noi / new landmarks and documentsrepere şi documente noi / new landmarks and documents
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Statistica
infracţiunilor

silvice

La nivel naţional, în primele şase 
luni ale acestui an, Poliţia Română 
a efectuat 25.650 de controale, în 
baza a 8.541 de planuri de acţiune, 
pentru prevenirea şi combaterea 
tăierilor ilegale de arbori din păduri 
şi a faptelor ilegale asociate din 
circulaţia, depozitarea, prelucrarea şi 
comercializarea materialului lemnos.

În cadrul acţiunilor coordonate de 
Poliţia Română, au fost angrenate 
efective de poliţie din cadrul 
inspectoratelor de poliţie judetene, 
poliţişti de frontieră, specialişti din 
cadrul gărzilor forestiere, din cadrul 
direcţiilor silvice, ai comisariatelor 
judeţene de mediu, reprezentanţi ai 
inspectoratelor teritoriale de muncă, 
precum şi specialişti ai structurilor 
silvice private.

Astfel, au fost verificate 566 de 
instalaţii de debitat, 954 de exploatări 
forestiere, 811 depozite şi 189 de 
ocoale silvice / structuri subordonate, 
1.226 de târguri, pieţe şi oboare, 
precum şi 50.750 de mijloace de 
transport de material lemnos.

În urma acestor acţiuni, în primele 
6 luni ale acestui an, a fost confiscată 
cantitatea totala de 34.231 de metri 
cubi de material lemnos

repere şi documente noi / new landmarks and documents
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La data de 11 septembrie 
a.c., delegaţia României, 
condusă de domnul Istrate 
Şteţco, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Apelor 
şi Pădurilor, a participat la 
segmentul la nivel înalt al celei 
de-a 13-a Conferinţe a Părţilor 
la Convenţia ONU privind 
Combaterea Deşertificării, 
desfăşurată la Ordos, în 
Republica Populară Chineză, 
în perioada 6-15 septembrie 
2017.

Conferinţa a reunit factori 
de decizie din 195 de state 
membre ale Convenţiei, iar 
segmentul la nivel înalt a 
fost organizat sub forma 
unei reuniuni plenare şi 
a trei mese rotunde, la 
care miniştri şi alţi şefi de 
delegaţii au prezentat soluţii 
privind stoparea degradării 
terenurilor, a deşertificării, a 
apariţiei furtunilor de nisip 
şi praf, precum şi realizarea 
de sisteme de avertizare 
timpurie, ţinte şi acţiuni 
pentru susţinerea eforturilor 
de atenuare a efectelor 
secetei.

Pe 13 octombrie 2017, 
Camera de Comerţ şi 
Industrie din Gelsenkirchen, 
respectiv în 28 noiembrie 
a.c. cea din Düsseldorf, vor 
organiza o bursă de contacte, 
cu tema “Ziua parteneriatelor 
pentru intermediere”.

Aceste evenimente vor 
fi organizate împreună cu 
birourile comerciale ale 
misiunilor acreditate în landul 
Renania de Nord-Westfalia, 
precum şi cu sprijinul 
Asociaţiei “Wirtschaftsverband 
für Handelsvermittlung und 
Vetrieb” (CDH - www.cdh.de), 
asociaţie înfiinţată în anul 
1902.

În Germania activează în 
prezent aproximativ 48.000 
de agenţii comerciale 
membre ale Asociaţiei 
“Wirtschaftsverband für 
Handelsvermittlung und 
Vetrieb”, care intermediază 
anual afaceri în valoare de 
circa 175 miliarde de euro. 
30% din comerţul german 
se face cu ajutorul agenţilor 
intermediari. În general, o 
astfel de agenţie lucrează 
pentru mai mulţi clienţi, iar 
aproximativ jumătate dintre 
ele lucrează pentru cel puţin o 
firmă străină. 

A XIII-a
Conferinţă

a Părţilor
la Convenţia

ONU
privind 

combaterea 
deşertificării Pa

rt
en

er
ia

te
p

en
tr

u
 in

te
rm

ed
ie

re

13
.1

0
.2

0
17

repere şi documente noi / new landmarks and documents



46 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro

Legislaţie

buletin informativ / info bulletin

Normative
cu incidenţă
în materie 
fiscală, 
publicate
în Monitorul 
Oficial
al României
în perioada 
25.09.2017 - 
29.09.2017

1. Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 2412/2017 pentru modificarea 
art. 18 din Normele metodologice 
pentru aplicarea de către Ministerul 
Finanţelor Publice a procedurilor privind 
stoparea / recuperarea ajutorului de 
stat sau de minimis, aprobate prin 
Ordinul ministrului finanţelor publice 
nr. 324/2016 (M. Of. nr. 762 din 25 
septembrie 2017);

 2. Ordinul comun al ministrului 
muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului 
finanţelor publice nr. 1600/2435/2017 
pentru aprobarea modelului extrasului 
situaţiilor financiare anuale care se 
publică de întreprinderile sociale/
întreprinderile sociale de inserţie 
în Registrul unic de evidenţă a 
întreprinderilor sociale (M. Of. nr. 760 din 
25 septembrie 2017);

 3. Ordinul preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
2703/2017 privind modificarea Ordinului 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 112/2017 pentru 
stabilirea competenţei privind preluarea 
şi valorificarea bunurilor intrate, potrivit 
legii, în proprietatea privată a statului, 
precum şi a structurilor abilitate cu 
ducerea la îndeplinire a procedurilor de 
valorificare a acestora (M. Of. nr. 761 din 
25 septembrie 2017); 

4. Ordinul preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală 
nr. 2743/2017 pentru aprobarea 
modelului, conţinutului şi instrucţiunilor 
de completare ale formularului (086) 
“Notificare privind opţiunea de aplicare a 
mecanismului de plată defalcată a TVA” 
(M. Of. nr. 763 din 26 septembrie 2017.

Reglementări 
în aşteptare

Ministrul Graţiele Gavrilescu a declarat 
că tarifarea diferenţiată a deşeurilor 
colectate ar putea fi implementată de la 
1 ianuarie 2018, cu o perioadă de graţie 
de şase luni, pentru ca primăriile să îşi 
pună de acord contractele de salubrizare 
cu legislaţia în domeniu.

A mai subliniat faptul că acest tip 
de tarifare va aduce fonduri pentru 
comunităţile locale, dacă se va aplica 
colectarea selectivă a deşeurilor.

S-a explicat şi metoda prin care se va 
face colectarea deşeurilor şi tarifarea, 
după aprobarea noilor norme.

Potrivit ministrului, “sunt mai 
multe metode, dar noi dorim să 
implementăm sistemul mai mult 
apropiat, ca să spunem aşa, ţărilor 
europene, în sensul că salubristul 
respectiv, care avea şi obligaţie, de 
altfel, conform legii, din 2013, să poată 
să se doteze cu GPS-uri pe maşină, cu 
cântar ca atare, astfel încât, printr-
un program făcut la înţelegere cu 
autoritatea locală, să poată să facă 
trecere în timpul săptămânii pentru 
colectarea direct de la sursă, direct de 
la producătorul de deşeu, pe categorie 
de deşeuri, săptămânal sau de două 
ori pe lună, astfel încât să poţi să fii 
taxat numai pe partea umedă pe care 
tu o produci. Şi cetăţeanul să aibă două 
variante: ori dă categoria de deşeu 
direct salubristului, care o ia separat, 
deci nu le amestecă, fie se duce la 
colectorul din colţul străzii şi predă 
direct ambalajul respectiv”.

Ministerul 
Mediului



Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 47

buletin informativ / info bulletin

Şeicul Khalifa Bin Zaied Al Nahyan, 
preşedintele Emiratelor Arabe Unite, 
a emis, la finele lunii iulie 2017, “legea 
federală privind procedurile fiscale 
(federal law 7/2017)”, care stabileşte 
fundamentele pentru sistemul de 
impozitate din EAU, planificat sa fie pus 
în aplicare începând cu 1 ianuarie 2018, 
reglementând, totodată, procedurile de 
administrare şi colectare a taxelor, şi care 
defineşte în mod clar rolul Autorităţii 
Fiscale Federale (Federal Tax Authorithy 
- FTA), autoritatea guvernamentală 
împuternicită cu administrarea şi 
colectarea taxelor.

Legea defineşte un set clar de 
proceduri şi reguli comune care să se 
aplice tuturor legilor fiscale din EAU, şi 
anume:

• legea privind taxa pe valoarea 
adăugată comună TVA (Federal Decree 
31/2017)

• legea privind impozitarea accizelor 
(Federal Decree 32/2017).

Legea defineşte clar drepturile FTA 
şi ale contribuabilului, reglementează 
procedurile fiscale, auditurile, obiecţiile, 
rambursările, colectarea taxelor şi 
ogligaţiile, care includ: înregistrarea 
fiscală, întocmirea declaraţiei fiscale, 
depunerea declaraţiilor fiscale, plata 

taxelor, precum şi un set de reguli de 
informare voluntară privind evaziunea 
fiscală şi dispoziţii generale.

Când legea federală privind 
procedurile fiscale va intra în vigoare, 
toate companiile din EAU vor avea 
obligaţia de a păstra înregistrările fiscale 
(actele contabile) timp de 5 ani. Legea 
prevede sancţiuni pentru nerespectarea 
regulilor fiscale şi stabileşte un mediu 
corect şi transparent pentru ca FTA 
să-şi poata îndeplini mandatul. Legea 
stabileşte, de asemenea, şi registrul 
agenţilor fiscali care pot interacţiona 
cu FTA în numele contribuabililor şi 
specifică cerinţele de bază pentru 
numirea agenţilor fiscali.

Notă: noua lege vine dupa ce EAU, 
reprezentată de Ministerul Finanţelor, 
a ratificat acordul privind taxa pe 
valoarea adaugată comună (TVA) al 
Statelor Consiliului de Cooperare al 
Golfului (CCG) şi acordul comun privind 
impozitarea accizelor al statelor CCG, 
Decretele nr. 31 şi 32 din 2017, emise 
de presedintele Sheikh Khalifa. Este o 
etapă ulterioară din Decretul federal 
nr. 13 din 2016, privind înfiinţarea 
Autoritatii Fiscale Federale, însărcinată 
cu executarea legilor fiscale în EAU.

Parlament

Parlmentarii vor lua în discuţie 
reducerea cotei de TVA pentru livrarea 
de lemn de foc, după ce Senatul a 
decis ca exportul de lemne de foc să fie 
interzis pe o perioadă de cel mult 3 ani.

Proiectul de legislativ de reducere a 
TVA pentru lemnul de foc a fost iniţiat 
de mai mulţi parlamentari liberali, care 
arată că în ultimii trei ani preţul final 
al lemnului de foc a înregistrat creşteri 

foarte mari, ajungându-se la dublarea 
acestuia.

Potrivit iniţiatorilor proiectului, 
încalzirea cu lemne de foc este specifică 
zonelor rurale slab dezvoltate, unde 
veniturile familiilor sunt extrem de 
modeste, iar aplicarea unei cote a TVA 
de 19% contribuie la creşterea preţului 
lemnelor de foc.

Legea Federală 07/2017 
privind procedurile fiscale
în Emiratele Arabe Unite

Pentru afaceri comerciale
în Emiratele Arabe Unite

TVA
pentru livrarea
lemnelor de foc
ar putea fi redusă!
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Nr. TC
internaţional

CEN/TC 38 FprCEN/TS15119-1 19.10.2017 5020Durability of wood and wood-based products.
Determination of emissions from preservative
treated wood to the environment. Part 1: Wood
held in the storage yard after tratment and
wooden commodities exposed in Use Class 3
(not covered, not in contact)

Nr. CT
european Indicativ

Data
limită

Titlu
standard Etapa

Varianta
de vot

CEN/TC 142ISO/TC 39 FprEN ISO 19085-8 20.10.2017 5020Woodworking machines. Safety. Part 8:
Calibrating and sanding machines
(ISO/FDIS 19085-8:2017)

CEN/TC 207ISO/TC 39 FprEN 1116 26.10.2017 5020Furniture. Kitchen furniture. Coordinating
sizes for kitchen furniture and kitchen
appliances

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.

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

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

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

• votarea documentelor europene 
şi internaţionale - responsabilitate a 
membrilor ASRO/CT.

Lista proiectelor de standarde 
europene aflate în etapa de vot formal, 
care trebuie votate în cursul lunii 
octombrie este prezentata în tabelul 1.

Proiectele au fost elaborate 
de comitetele tehnice europene 
corespondente comitetului din care 
faceţi parte, iar votul exprimă poziţia 
naţională prin vot şi observaţii.

 Propunerea de vot “împotrivă” 
conţine justificarea care motivează 
din punct de vedere tehnic această 

propunere. Fără o justificare tehnică, 
votul negativ nu se ia în considerare. 
Proiectele aflate în etapa de vot formal 
pot cuprinde numai observaţii de natură 
editorială. 

În cadrul acţiunii de examinare 
periodică a standardelor române 
aparţinătoare comitetului CT 118 
(standarde pentru industria forestieră), 
au fost selectate şi analizate standardele 
uzuale din domeniu. Pentru informare, 
publicăm prima parte a listei acestora, 
cuprinzând examinarea periodică a 
standardelor române (conform SR 
10000-3, anexa I), la data de 27.07.2017.

Din activitatea curentă a CT 118
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STAS 84-87
STAS 85/1-91
STAS 85/2-91
STAS 86/1-87
STAS 86/2-87
STAS 256-79
STAS 259-84
STAS 336/2-88
STAS 338-82
STAS 819-88
STAS 850-80
STAS 905-89
STAS 1037-88
STAS 1038-82
SR 1039:1993
STAS 1040-85
STAS 1070-80
STAS 1071/1-90
STAS 1071/3-90
SR 1294:1993
SR 2024:1993
STAS 2059-84
STAS 2105-90
STAS 2110-91
STAS 2159-89
STAS 2162-78
STAS 2209-90
STAS 2340-80
STAS 2557-88
STAS 2727-69
STAS 3207-64
SR 3302:1993
STAS 3363-86
STAS 3392-71
STAS 3416-75
STAS 3575-86
STAS 3643-82
STAS 3799-90
STAS 3830-90
STAS 4140/1-87
STAS 4509-88
STAS 5114-85
STAS 5194-88
STAS 5273-88
STAS 5282-83
STAS 5561/1-88
STAS 5561/4-88
STAS 5637-87
STAS 5716-74
STAS 5784-88
SR 6053:1997
SR 6125:1996
STAS 6260-87
STAS 6455-71
STAS 6548-73
STAS 6558-73
STAS 6709-86
STAS 6818/1-88
STAS 6818/2-88
STAS 8191-82
STAS 8305-87
STAS 8306-86
STAS 8454/1-86
STAS 8454/2-77

Nu se mai utilizează

Nu se utilizează

X
X
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X
X

X
X
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X
X
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X
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X
X
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X
X
X
X
X

X
X
X
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X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

Lemn. Determinarea masei volumice
Lemn. Determinarea umflării
Lemn. Determinarea contragerii
Lemn. Încercare la compresiune paralel cu fibrele
Lemn. Determinarea modulului de elasticitate la compresiune paralel cu fibrele
Lemn pentru mină
Lemn rotund şi despicat pentru industria celulozei şi hârtiei. Condiţii tehnice de calitate
Lemn. Determinarea modulului de elasticitate la tracţiune paralel cu fibrele
Lemn. Încercarea la încovoiere prin şoc cu ciocanul pendul
Conuri pentru scule. Calibre conice pentru verificarea conurilor metrice şi morse. Forme şi dimensiuni
Araci de vie, de legume şi tutori pentru pomi fructiferi
Lemn ecarisat pentru doage de stejar
Lemn. Încercare la răsucire
Lemn. Încercarea la despicare
Lemn rotund de gorun, stejar, gârniţă şi cer pentru industrializare
Lemn rotund de răşinoase pentru construcţii. Manele şi prăjini
Scule pentru prelucrarea lemnului. Pânze pentru ferăstraie cu cadru. Dimensiuni
Scule pentru prelucrarea lemnului. Pânze pentru ferăstraie circulare. Condiţii tehnice generale de calitate
Scule pentru prelucrarea lemnului. Pânze conice, biconice şi geluitoare pentru ferăstraie circulare. Dimensiuni
Lemn rotund de răşinoase pentru industrializare
Lemn rotund de fag pentru industrializare
Materii prime lemnoase pentru industria celulozei şi hârtiei rezultate de la prelucrarea lemnului
Lobde de fag pentru doage brute
Ferăstraie pentru lemn. Joagăre. Dimensiuni
Lemn ecarisat pentru doage de fag
Talaş industrial
Lemn pentru distilare uscată
Lemn de steri şi crăci pentru mangalizare şi combustibili
Lemn. Determinarea caracteristicilor inelelor de creştere
Aparate de măsurat. Clupa forestieră din lemn
Bigle cu jgheab şi excentric pentru gatere
Lemn rotund de diverse specii tari şi moi pentru industrializare
Cherestea de cireş, frasin, paltin, păr şi ulm. Clase de calitate
Materii prime pentru extracte tanante vegetale. Coajă de molid, salcie şi stejar
Lemn rotund pentru piloţi
Cherestea de arin, plop, salcie şi tei. Clase de calitate
Aparate de măsurat. Clupa forestiera metalică
Tesle
Scule pentru prelucrarea lemnului. Pânze pentru gatere verticale
Scule pentru prelucrarea lemnului. Cutii pentru rindele. Condiţii tehnice generale de calitate
Obezi, colaci, spiţe şi butuci în stare brută, pentru roţi de căruţe
Lemn lamelat din fag. Încercarea rezistenţei încleierii la forfecare
Cherestea. Măsurare, reguli şi metode de verificare a calităţii, marcare şi prescripţii de transport
Materiale vegetale pentru împletituri. Nuiele de răchită
Unelte pentru prelucrarea lemnului. Tejghele din lemn
Unelte şi scule pentru prelucrarea lemnului. Rindele din lemn. Condiţii tehnice generale de calitate
Unelte şi scule pentru prelucrarea lemnului. Rindea pentru zimţuire. Forme şi dimensiuni
Unelte şi scule pentru prelucrarea lemnului. Dispozitv pentru încleiere
Lemn brut de nuc pentru industrializare
Semifabricate de lemn pentru suveici şi canete
Arbori şi arbuşti forestieri. Nomenclatură botanică
Planuri şi hărţi forestiere. Semne convenţionale, culori convenţionale şi caractere de scriere
Unelte şi scule pentru prelucrarea lemnului. Nomenclator
Cherestea de răşinoase. Supradimensiuni pentru contragere
Cherestea de foioase. Supradimensiuni pentru contragere
Industria celulozei şi hârtiei. Utilaje şi instalaţii pentru semifabricate fibroase. Terminologie
Cherestea de arţar, carpen, jugastru, mesteacăn şi salcâm. Clase de calitate
Făina de lemn. Condiţii tehnice generale
Făina de lemn. Metode pentru verificarea caracteristicilor fizice, mecanice şi chimice
Lemn. Determinarea permeabilităţii la lichide
Scule aşchietoare pentru prelucrarea lemnului. Dimensiuni principale
Scule pentru prelucrarea lemnului. Notarea dimensiunilor principale, sensul de aşchiere şi poziţia sculei faţă de piesă
Frize şi şipci de lemn masiv pentru parchete. Condiţii tehnice generale de calitate
Frize şi şipci din lemn masiv de stejar pentru parchete. Condiţii tehnice speciale de calitate

Indicativ
standard

Titlu
standard

Propunerea ASRO/CT
în urma examinării: Motivarea

opţiuniiCo
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Anchetă privind examinarea periodică a standardelor
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Locurile
de muncă,
în continuare, 
o problemă

După cum ştim, 
primele sindicate 
libere din România 
au apărut în 1990, 
prima lege a 
sindicatelor - Legea 
54/1991 - a intrat în 
vigoare în august, 
acelaşi an. A urmat 
legea contractelor 
colective de muncă 
- Legea 130/1991, 
legea soluţionării 
conflictelor de muncă 
- Legea 168/1996 şi 
legea patronatelor. 
În toată această 
perioadă, din 1990 
şi pâna în 2011, a 
existat un echilibru 
just între partenerii de 
negociere, calitatea 
muncii şi  protecţia 
socială.
Apariţia Legii nr. 
62/2011, a dialogului 
social, şi a unui 
nou cod al muncii, 
adoptate şi asumate 
de guvernul Boc 
fără nici o dezbatere 
publică, vocea 
angajatorilor fiind 
exclusă total, nu a 
făcut altceva decât să 
afecteze în totalitate 
şi în mod negativ 
dreptul la asociere 
liberă în sindicate, 
modul de funcţionare 
a acestora, precum 
şi libertatea de 
negociere colectivă.
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Modificările s-au făcut şi la presiunea 
lobby-ului marilor investitori străini 
şi a Camerei de Comerţ Americane. 
Modificarea a urmărit, în pricipal, 
flexibilizarea relaţiilor de muncă, în 
sensul acordării de puteri sporite 
angajatorului, de a demite sau de a 
angaja pe perioade scurte, cât şi slăbirea 
puterii de negociere a salariaţilor, 
implicit a sindicatelor.

Aşa cum şi-au dorit multinaţionalele 
(companii, corporaţii, agenţi economici), 
ambele obiective au fost atinse cum nu 
se poate mai bine. La aproape şase ani 
de la modificările legislative menţionate, 
incidenţa muncii atipice este în creştere 
şi, chiar dacă avem, prin comparaţie cu 
alte state membre UE, o pondere mare 
a contractelor de munca full-time şi 
pe o perioada nederminată, tendinţa 
de precarizare a muncii este vizibilă 
în lumea multinaţionalelor, angajaţii 
în leasing (prin angajări de muncă 
temporară) încep să devină o regulă, 
contractele part-time care în România 
înseamnă sărăcie, sunt şi ele în creştere.

Pe de altă parte, instrumentele prin 
care salariaţii îşi pot negocia condiţiile 
de muncă mai bune sau salarii mai 
mari după 2011, sunt tot mai puţine. 
Salariatul este lăsat de unul singur în 
faţa angajatorului, nefiind nevoie de 
reperezentare colectivă. În societatea 
noastră, organizarea celor slabi în 
sindicate este obstrucţionată de lege.

În acest sens, rezultatul este o scădere 
a procentului din PIB care revine forţei 
de muncă, deşi în 2016 aveam mai 
mulţi angajaţi decât în 2011, acestora 
le reveneau doar 31% din PIB, faţă de 
aproape 33% în 2011. Asta înseamnă 
că unui număr tot mai mare de salariaţi 
la revine o parte din ce în ce mai mică 
din PIB, mai exact, salarii mici pe cap de 
angajat.

Procentul de 31% este cel mai scazut 
din statele membre UE, unde situaţia 
este inversă, de regulă ponderea 
compensaţiilor salariaţilor în PIB este 
mai mare decât pondera capitalului.

În loc să se încerce redresarea situaţiei 
şi echilibrarea raportului dintre capital 
şi muncă, politicile neoliberale din 
România, iniţiate de guvernul Boc, 
dar necontestate de nici unul dintre 
guvernele care s-au succedat, adâncesc 
în continuare prăpastia dintre muncă şi 
capital, mai precis dintre săraci şi bogaţi.

Însă după ce şi-au vazut visul împlinit, 
respectiv dezideratele transformate 
în lege, la câţiva ani de la modificarea 
legislaţiei, companiile se confruntă cu 
o mare surpriză, pe care nu au luat-o în 
calcul, respectiv lipsa forţei de muncă.

Aproximativ 72% dintre angajatori 
întâmpină greutăţi în a-şi recruta 

candidaţi pentru ocuparea posturilor 
disponibile pe piaţa muncii, cauza 
fiind deficitul de personal, urmată de 
competenţe insuficiente.

Cu alte cuvinte, înseamnă intrarea în 
criză a modelului de dezvoltare bazat pe 
forţă de muncă ieftină, pe care România 
l-a urmat cu mult zel în perioada de 
după 1989. Acest model, îmbrăţişat de 
toate guvernele, în loc de dezvoltare, a 
dus mai degrabă la subdezvoltare.

Nu întâmpator, aproape patru 
milioane de români au plecat să 
muncească în afara ţării, preferând 
migraţia în locul salariilor de mizerie 
din ţară. Este singura ţară din lume, pe 
timp de pace, unde exodul de migrare 
spre alte ţări UE nu doar că a ajuns la 
aproximativ patru milioane, dar exodul 
continuă.

Mai precizăm că în anul 2016, 88% 
din contractele de muncă existente în 
România se situau la nivelul sau sub 
nivelul salariului mediu, punând 65% 
dintre salariaţii cu asemenea salarii, în 
condiţiile în care preţurile s-au aliniat 
celor europene, în imposibilitatea unui 
trai decent.

În 2011, conform Eurostat, 
convergenţa produselor din România cu 
media europeană era de 52%, în timp ce 
convergenţa salariilor era de 20%.

Analiza corelării salariului minim cu 
coşul minim de consum (OUG 217/2000,  
neactualizată nici în ziua de azi) pentru 
o gospodărie cu două salarii minime şi 
două alocaţii de copii, arată faptul că 
veniturile acestor familii nu au putut 
acoperi nici minimul de subzistenţă, în 
nici unul dintre anii din perioada luată în 
calcul, 2001 - 2015. S-a întrebat cineva 
dacă oamenii aceştia ar mai refuza 
oferta de loc de muncă dacă li s-ar oferi 
în locul unui salariu minim pe economie 
un salariu uşor peste mediu?

S-a întrebat cineva vreodată dacă un 
salariu minim pe economie este suficient 
încât să justifice renunţarea la produsele 
în natură absolut indispensabile 
existenţei pe care cei ce refuză un job le 

obţin muncind în gospodărie şi la care ar 
trebui să renunţe dacă şi-ar lua un loc de 
muncă de minim opt ore pe zi?

Coexistenţa deficitului forţei de muncă 
cu excedentul forţei de muncă este 
rezultatul predictibil al salariilor mici 
care nu atrag în nici un fel mobilitatea 
forţei de muncă pe plan intern. Dar e 
logic că nu poate să o stimuleze, când 
statisticile ne arată că un salariu mediu 
este insuficient pentru a acoperi preţul 
chiriei în marea majoritate a oraşelor 
din România. De ce te-ai muta din zona 
rurală la oraş, când banii din salariu îţi 
ajung să plăteşti chiria şi mai mult nu?

Soluţia pentru creşterea salariului ar 
reprezenta creştrea puterii de negociere 
a salariaţilor, iar asta se poate realiza 
prin modificarea legislaţiei muncii şi a 
dialogului social, anularea mai multor 
prevederi care aduc atingere drepturilor 
muncitorilor şi drepturilor sindicale.

Dar, din păcate, lipseşte voinţa politică, 
indiferent de culoarea partidului politic 
aflat la guvernare. De teama de a nu 
pleca investitorii, şi-au însuşit toţi 
teza de dezvoltare a salariilor mici, un 
deziderat pentru ei privind politicile 
salariale.

Aşa s-a întâmplat la începutul anului 
2017, când o delegaţie a marilor 
companii americane ce au investit 
în România au solicitat guvernului 
României modificarea legislaţiei muncii 
în favoarea angajatorilor.

De aceea, invocăm şi legislaţia 
europeană care ne protejează şi ne 
garantează, cel puţin la nivelul minim 
al legislaţiei, măcar în privinţa timpului 
de muncă, protecţia muncii şi limitarea 
expunerii la riscuri, concedieri colective, 
concediu de odihna, lucru pe timp de  
noapte, plata egală între bărbaţi şi femei, 
salarii decente etc.

Dan Anghel,
Preşedinte FSLIL

Discuţii şi analize
în activul sindical, legate de
locurile de muncă
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Publicaţii
şi evenimente ştiinţifice

de specialitate

Unasylva
247/248

Revista, editată sub egida FAO 
(Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture) 
găzduieşte în cadrul cuprinsului 
titluri cum ar fi “Din rezultatele 
celui de al XIV-lea congres forestier 
mondial”, “Pentru realizarea unei 
viziuni asupra orizontului 2050 
în pădurile africane”, “Materiale 
izolante din coaja arborilor”, “O 
nouă generaţie de plantaţii cu ţintă 
spre durabilitate” etc.

Combustibilii 
pe bază
de lemn, resursă 
vitală pentru 
persoane 
refugiate 
Rome, FAO et Haut 
Commissariat des 
Nations Unies pour 
refugies

 Se pune accent pe speciile 
de talie mică şi pe deşeurile de 
prelucrare. Manualul pune la 
dispoziţie procedee şi soluţii de 
identificare şi evaluare a resursei cu 
aceasta destinaţie.

Peter Wohlleben
Viaţa secretă
a arborilor
carte, 260 pagini

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

Wohllben se bazează pe cele 
mai recente cunoştinţe ştiinţifice şi 
multiplică informaţiile cu anecdote 
fascinante pentru a împărtăşi cu 
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cititorul pasiunea pentru arbori. 
După ce a descoperit secretele acestor 

giganţi tereştri, în mai multe privinţe mai 
puternici şi mai inventivi decât oamenii, 
plimbarea în pădure nu va mai fi la fel.

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

Strategia 
QD pentru 
gestionarea 
pădurilor
cvasi-naturale 
carte, 192 pagini
editura CNPF- IDF, 2017

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

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

Cunoaşterea, 
înţelegerea 
şi protejarea 
pădurilor
Începutul unei 
ecologii forestiere
carte, 178 pagini
editura CNPF, 2017 

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

ele joacă un rol major în atenuarea 
schimbărilor climatice actuale.

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

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

Rolul pădurii, măsurile de prevenţie 
a dispariţiei suprafeţelor împădurite, 
poluarea mediului şi cele mai noi 
programe cu rol de protecţie a pădurii 
fac obiectul unei lucrări sintetice 
importante, concepută de autorul 
Léon Mathot şi intitulată “Cunoaşterea, 
înţelegerea şi protejarea pădurilor. 
Începutul unei ecologii forestiere” 
(“Connaître, comprendre et protéger la 
forêt”, în original). Studiul face parte din 
catalogul Institutului pentru dezvoltare 
forestieră din Belgia (decembrie 2016), 
destinat atât silvicultorilor şi specialiştilor 
în domeniu, cât şi celor pasionaţi de 
pădure şi ecologie.

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

Pădurea nu va fi în măsură să menţină 
prin ea însăşi serviciile sale, cum ar fi 
producţia de lemn, protecţia împotriva 
riscurilor naturale şi zonă de recreere 
pentru populaţie, astfel cum rezultă 
din programul de cercetare “Pădure şi 
climă” - Oficiul Federal pentru Mediu 
(OFM) şi WSL. Acest lucru (întreţinerea 
şi gestionarea pădurilor) se produce 
la “întâmplare”. Cu ocazia întrunirii 
organizate de către WSL, “Forumul de 

cunoştinţe”, pe 29 noiembrie 2016, în 
Uitikon (ZH), oamenii de ştiinţă, mai 
mult de 240 de specialişti forestieri, 
şi-au prezentat constatările la aceasta 
tematică.

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

Insectele
şi pădurea,
relaţii complexe
şi esenţiale
carte, 80 pagini color

Protecţia pădurilor împotriva 
insectelor şi bolilor este strâns legată 
de gestionarea pădurilor. Prin urmare, 
poate fi eficientă numai dacă este 
integrată într-o strategie globală bazată 
pe o cunoaştere aprofundată a mediului 
forestier, inclusiv rolul insectelor şi al 
bolilor în dinamica pădurilor.
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Oportunităţi
pentru comunitatea
din domeniul
industriei mobilei
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Firme mici şi mijlocii româneşti din 
producţia de mobilier vor fi sprijinite 
să exporte în toată lumea, de către 
două noi centre, create cu susţinere 
elveţiană, printr-un proiect deja 
demarat. 

Proiectul “Servicii integrate 
pentru export pentru IMM-urile 
din România”, co-finanţat prin 
Programul de Cooperare Elveţiano-
Român, este derulat de asocierea 
Gama Proconsult - Camera de 
Comerţ şi Industrie Prahova - 
Inpulse Partners - DP Partners, în 
colaborare cu Ministerul pentru 
Mediul de Afaceri, Comerţ şi 
Antreprenoriat.

Proiectul, care se desfăşoară până 
în septembrie 2019, presupune 
crearea a două Centre de Afaceri 
pentru Export (CAE) în oraşele Bacău 
şi Ploieşti, în cadrul Camerelor de 
Comerţ şi Industrie locale, pentru 
a sprijini creşterea capacităţii de 
export a IMM-urilor din sectoarele 

mobilei şi agriculturii ecologice din 
regiunile Nord-Est şi Sud Muntenia.

Programul cuprinde două etape:
• de instruire a IMM-urilor pentru 

crearea de produse cu valoare 
adăugată mare, competitive pe plan 
internaţional şi dedicate nevoilor 
consumatorilor de pe pieţele ţintă 
din regiunile UE, dar şi non-UE

• şi de participare la evenimente 
internaţionale.

În paralel, se vor desfăşura 
activităţi de susţinere, precum 
realizarea unor studii pentru 
evaluarea nevoilor IMM-urilor, 
crearea unor pagini web de 
prezentare şi activităţi de promovare.

Iniţiatorii proiectului consideră 
că firmele româneşti care produc 
mobilier au ca atu disponibilitatea 
lemnului şi competenţele tehnice, 
dar acestea sunt momentan 
insuficient exploatate.

Alte evenimente

• În 15 şi 16 septembrie 2017, au 
avut loc zilele elveţiene ale lemnului, sub 
numele de #Woodvetia. Întregul sector 
al pădurilor şi lemnului a fost mobilizat 
pentru a permite publicului larg să 
descopere bogăţia resurselor de lemn in 
80 de amplasamente din întreaga ţară.

Este primul eveniment de o asemenea 
amploare. 

• Societatea Thermoregion produce 
electricitate cu lemn din Porrentruy (JU). 
Cantonul din Jura găzduieşte, astfel, 
unul dintre cele mai reuşite proiecte 
de recuperare şi utilizare a energiei din 
lemn în Elveţia.

Potrivit unei declaraţii a companiei 
Energie-bois Suisse, se are in vedere, 
la nivel naţional, o soluţie pentru 
îndepărtarea cenuşii de lemn.

Problema eliminării cenuşelor de lemn 
se află în centrul unei probleme delicate. 

Specificaţiile unor reglementări 
privind deşeurile au destabilizat în mod 
considerabil operatorii de încălzitoare 
cu lemne. Oficiul Federal pentru 
Mediu (FOEN), care a colaborat cu 
industria, oferă acum o soluţie practică 
de eliminare a cenuşii de lemn, cu 
o perioadă de tranziţie de cinci ani 
începând cu toamna anului 2018.

Manifestări
de specialitate:

11 octombrie 2017
Beaune, Côte d’Or
Conferinţe, simpozioane, zile tehnice
25 de ani de monitorizare a 

ecosistemelor forestiere, evaluări şi 
perspective.

12 octombrie 2017
Pas-de-Calais
Conferinţe, simpozioane, zile tehnice
A 19-a reuniune anuală a site-urilor 

Réseau des Grands de France. Garanţia 
celui mai bun preţ - agoda.ro

16 octombrie 2017
Montpellier, Hérault
Conferinţe, simpozioane, zile tehnice
Workshop privind impactul 

schimbărilor climatice în Marea 
Mediterană.

18 octombrie 2017
Marsilia
Conferinţe, simpozioane, zile tehnice
Fermierii mici ai hinterlandelor 

muntoase şi forestiere din nordul şi 
sudul Mediteranei.



56 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro

buletin informativ / info bulletin

După succesul primei ediţii din 
2015 a Forest Romania, specialiştii din 
sectorul forestier au avut la dispoziţie, 
de data aceasta în pădure, o platformă 
proprie de comunicare, prin care au 
îmbinat discuţiile pe teme de actualitate 
cu demonstraţii practice. Expozanţi, 
parteneri şi vizitatori deopotrivă au 
apreciat gradul înalt de profesionalism 
al primului eveniment reprezentativ 

Forest Romania
Târg forestier profesional 

28 - 30 Septembrie 2017,
Zizin, Judeţul Braşov
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din domeniu, înscris în calendarul 
internaţional al manifestărilor de profil.

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

Târgul propriu-zis a constat dintr-o 
zonă de păşune şi un circuit amplasat 
în pădure. În zona de păşune şi-au 
amplasat standurile companiile care nu 
au avut nevoie să efectueze demostraţii 
în pădure, în timp ce pe circuitul din 
pădure s-au aflat companiile care 
au expus utilaje pentru exploatări 
forestiere, au efectuat demonstraţii de 
doborâre, colectare şi manipulare de 

arbori. Harvestere, funiculare, tractoare 
articulate forestiere şi forwardere au 
efectuat demonstraţii în diverse puncte 
pe circuitul din pădure.

În cadrul Forest Romania 2017 au avut 
loc, de asemenea, seminarii, întâlniri ale 
profesioniştilor din domeniul forestier, 
cât şi alte activităţi. Dar mai important 
este că evenimentul a găzduit Ziua 
Forestierului, organizată de ASFOR.
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Târg specializat de mobilă
13 - 17 septembrie 2017
Romexpo, Bucureşti

BIFE-SIM 2017

Public vizat: profesionişti, designeri, artişti, 
studenţi la arhitectură, arte plastice, specialişti 
în marketing, în relaţii publice, în social media, 
în publicitate, antreprenori.

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

BIFE-SIM s-a desfăşurat în Pavilioanele 
A şi C1-C6, unde au avut posibilitatea să 
expună peste 300 de companii, iar numărul 
vizitatorilor a fost de aproximativ 22.000 de 
persoane.

BIFE-SIM 2017 s-a organizat, conceptual, 
în şase saloane, care au facilitat accesul în 
zonele care îi interesează pe vizitatori în mod 
deosebit şi care au permis alegeri informate şi 
inspirate:

• Salonul Clasic, amplasat în Pavilioanele C1 
şi C2;

• Salonul Design, amplasat în Pavilioanele 
C4 şi C5;

• Salonul Confort, amplasat în Pavilioanele 
C4 şi C5;

• Salonul Bucătării, amplasat în Pavilionul 
C3;

• Salonul Decoraţiuni şi Corpuri de Iluminat, 
amplasat in Pavilionul C6;

• Salonul Echipamente, Maşini, Utilaje, 
Materii Prime si Accesorii, amplasat in 
Pavilionul Central A.

ASFOR a avut stand propriu în cadrul 
Pavilionului C6 (stand 34) iar o serie 
de societăţi membre şi-au amplasat 
echipamentele în spatiile mai mari din exterior.

Conferinţa de design a avut loc loc în a treia 
zi a BIFE-SIM. Au fost prezenţi 12 vorbitori, 
atat la început de drum, cât şi cu o vastă 
experienţă în domeniu. 

Scopul conferinţei a fost de a promova 
cultura designului de produs din România, 
prin realizarea evenimentelor de nişă în rândul 
grupului ţintă.

O serie de demonstraţii practice s-au 
desfăşurat de-a lungul zilelor BIFE-SIM, 
astfel încât cei interesaţi să fie informaţi cu 
obiectivitate despre calitatea şi caracteristicile 

mobilierului pe care doresc să-l achiziţioneze, 
fie pentru casă şi grădină, fie pentru birouri 
sau alte spaţii.

Printre evenimentele conexe desfăşurate 
la BIFE-SIM s-au numărat şi simulările de 
design interior, conferinţe şi seminarii, precum 
conferinţa menţionată, cea de design, aflată 
la a VI-a ediţie, tombole cu premii pentru 
vizitatori etc.

În cadrul unui simpozion, în a treia 
zi a târgului (15 septembrie), Asociaţia 
Producătorilor de Mobilă din Romania a 
celebrat 25 de ani de la înfiinţare, în prezenţa 
a numeroşi invitaţi şi a membrilor asociaţiei.

Cu aceasta ocazie, d-na Aurica Sereny, 
preşedintele APMR, a punctat date sintetice 
care arată performanţele industriei mobilei:

• soldul pozitiv al balanţei comerciale 
pentru industria mobilei este de 1,6 miliarde 
euro, un aport esenţial pentru balanţa 
comercială a ţării.

• valoarea adaugată brută în industria 
mobilei este de 55%, imediat după domeniul 
IT, care care o valoare adaugată brută de 
57%; pornind de la o resursa regenerabila, 
prin creativitate, capitalul uman şi investiţiile 
operatorilor din industria mobilei, se ajunge 
la o contribuţie deosebită în dezvoltarea şi 
PIB-ul României.
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• capitalul autohton are o pondere de 52% 
în industria mobilei, una dintre puţinele ramuri 
industriale în care capitalul autohton este încă 
majoritar.

• rata profitului a fost, ca medie pentru 
primii 40 de operatori  din industria mobilei, 
de 5,5% în 2016, faţă de 4,6 % în 2015. În 
fapt, această medie înglobează rate ale 
profitului mai ridicate ale operatorilor care 
realizeaza mobilier tapiţat, cu pondere mică 
a componentelor din lemn, şi ale operatorilor 
care realizeaza mobilier din Pal şi MDF, 
precum şi rate mici ale profitului sau chiar 
rezultate negative pentru operatorii care 
realizează mobilier din lemn masiv.

Din declaraţiile invitatilor la eveniment:
Ministrul Secretar de Stat la Ministerul 

Apelor şi Pădurilor, d-na Adriana Petcu:
• “Proiectul de HG de aprobare a 

regulamentului de vânzare a masei lemnoase 
se află în avizare interministerială”.

• “Licitaţiile pentru lemn fasonat se vor 
realiza în 2 etape, în prima etapă având 
acces doar producătorii atestaţi din industria 
mobilei”.

Directorul general RNP Romsilva, dl Ciprian 
Pahonţu:

• “Romsilva a făcut eforturi pentru 
certificarea în sistem FSC a 2,3 milioane ha din 

fondul forestier pe care îl administrează. Acest 
certificat expiră în acest an, regia parcurgând, 
în prezent, procedurile de audit pentru înnoirea 
acestuia”.

• “Standardul de certificare PEFC este în 
procedură de aprobare, Romsilva urmând să 
certifice şi în sistem PEFC suprafeţe importante 
de fond forestier după aprobarea acestuia”.

• “Romsilva susţine aplicarea principiilor 
Codului Silvic privind accesul prioritar la 
resursă pentru industria mobilei; proiectul de 
regulament de vânzare, aflat în proceduri de 
avizare, prevede licitaţii pentru lemnul fasonat 
în doua etape, în prima, cu participarea 
exclusivă a producătorilor atestaţi din industria 
mobilei”.

• “Volumul de masă lemnoasă fasonată care 
va fi pus în piaţă în 2018, în condiţiile aplicării 
modificărilor Codului Silvic, ar putea fi de 1,5 
milioane mc”. 

Antreprenorul din spatele companiei 
Taparo, Târgu Lăpuş, dl Ioan Filip:

• “Compania investeşte în inovare şi soluţii 
de materiale compozite, care să reducă 
ponderea componentelor din lemn brut”.

• “Compania Taparo a realizat, în 2016, o 
cifră de afaceri de 422 milioane lei, având 1800 
de angajaţi”.

• “Între anii 2004-2017, contribuţiile 

companiei la bugetul de stat au fost de 172 
milioane lei”.

• “Firma consumă anual 25.000 mc 
cherestea şi 50.000 mc plăci”.

• “Compania este în proceduri de testare, 
omologare şi lansare în producţie, la scară 
industrială, a unor materiale compozite 
realizate din fibră de lemn şi fibre termoplaste, 
material care, prin termoformare (presare la 
cald), rezultă în profile finisate, care pot fi direct 
utilizate de către industria mobilei”.

Preşedinte CCI Neamţ şi vicepresedinte 
CCIR, dl Mihai Apopii:

• “Regulamentul de vânzare a masei 
lemnoase nu este perfect, dar este perfectibil”.

• “Suferinţa industriei mobilei este, pe 
lângă accesul la resursă, lipsa forţei de muncă 
calificate”.

• “CCIR susţine reconstrucţia şcolilor 
profesionale şi, mai ales, învăţământul în 
sistem dual”.

S-au transmis felicitari operatorilor 
economici din industria mobilei pentru 
performanţele deosebite şi Asociaţiei 
Producătorilor de Mobilă, una dintre cele 
mai unite asociaţii patronale la nivel naţional, 
pentru realizările în susţinerea intereselor 
industriei mobilei, târgul BIFE-SIM fiind una 
dintre aceste realizări.
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SICAM
Pordenone, Italia

Sicam este un eveniment de 4 zile, 
care se desfăşoară între 10 octombrie 
şi 13 octombrie 2017 la Fiera Di 
Pordenone, Italia. Acest eveniment 
prezintă produse cum ar fi mobilierul - 
rattan, răchită, fier forjat, bambus, lemn, 
îngropat, materiale netradiţionale (pietre 
fosile şi laminate, oase de animale, piei 
etc.) sau combinaţii ale acestora.

7th China
Global
Wood Trade 
Conference
7-8 septembrie 2017
Chengdu, China

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

InnoLignum
7-9 septembrie 2017
Sopron, Ungaria

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

Drema
12-15 septembrie 2017
Poznan, Polonia

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

Kaz Build /
World Build 
Almaty    

5-8 Septembrie 2017
Almaty, Kazakhstan

Construcţii • Amenajari interioare • 
Uşi, ferestre • Ceramică şi piatră.
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Târgul 
internaţional
Bauen & Energie
25-28 ianuarie 2018
Viena

Târgul internaţional “Bauen & 
Energie” prezintă, anual, în Viena, 
cele mai noi apariţii din domeniul 
construcţiilor, al eficienţei energetice, 
a caselor “smart”, dar şi în domeniul 
spa&wellness, promovând, în primul 
rând, inovaţiile menite să protejeze 
mediul înconjurător. Gama de produse 
prezentate este foarte variată, ea 
incluzând materiale pentru construcţii, 
sisteme sanitare, tâmplărie, sisteme 
de siguranţă pentru clădiri, sisteme de 
ventilaţie şi climatizare, soluţii pentru 
eficienţă energetică şi pentru energie 
regenerabilă, materiale şi elemente 
pentru configurarea unui spaţiu de 
wellness în cadrul casei, material 
pentru amenajarea grădinilor etc.

Târgul 
internaţional
Bauen & Wohnen
08-11 februarie 2018
Salzburg

Târgul internaţional “Bauen & 
Wohnen” este cea mai cunoscută 
manifestare expoziţională din vestul 
Austriei, aducând, an de an, pe piaţă 
cele mai noi trenduri în privinţa a 
tot ceea ce ţine de construirea şi 
amenajarea unei case. Gama de 
produse prezentate este foarte variată: 
materiale de construcţii, soluţii pentru 
renovări;

Soluţii şi sisteme pentru acoperişuri, 
eficienţă energetică, sisteme de 
încălzire şi climatizare, tâmplărie, 
sisteme pentru uşi de garaj şi 
porţi, mobilă şi decoraţiuni, idei de 
amenajare a grădinii, piatră naturală, 
elemente de spa şi wellness, sisteme 
electrotehnice şi de sigurantă aplicate 
domeniului, soluţii pentru “smart 
home”, oferte de case la cheie.

Târgul 
internaţional
Wohnen
& Interieur
10-18 martie 2018
Viena

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

Târgul 
internaţional
Electrify Europe
(Power-Gen 
Europe)
19-21 iunie 2018
Viena

Târgul internaţional “Electrify 
Europe” (fost “Power-Gen Europe”) 
va avea loc în anul 2018, la Viena, 
la complexul expoziţional Messe 
Wien. Evenimentul se adresează 
celor care activează în domeniul 
energetic, al energiilor convenţionale 
şi regenerabile, precum şi celor care 
furnizează produse şi servicii suport 
către aceste sectoare. Evenimentul 
reuneşte o zonă expoziţională în 
care firmele participante îşi expun 
produsele, o zonă de conferinţă în care 
sunt prezentate şi dezbătute cele mai 
noi subiecte ale domeniului şi sunt 
organizate workshop-uri, precum şi o 
secţiune de B2B dedicată activităţilor 
de match-making pentru companii.

Alte târguri externe de profil

2017 2018
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1945-2017
Constantin Barba
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La vârsta de 72 ani, în după-amiaza zilei de 8 septembrie 2017, a trecut la cele veşnice Barba 
Constantin, inginer silvic, specialist în exploatări şi transporturi forestiere. A murit în urma unei 
scurte dar necruţătoare suferinţe. Locul de veci, ales de familie, este Cimitirul Pantelimon 2 din 
Bucureşti.

Din păcate, tratamentul miraculos în care spera, într-o clinică de renume, nu a împlinit cea 
mai puternică dorinţă a sa, aceea de a putea trăi, mai departe, pentru  familie, colegi, dar mai ales 
pentru nepoţi.

Suferea de o boală necruţătoare, care arareori se dă bătută, secerând deopotrivă bătrâni şi oameni 
în floarea vârstei. Oameni care ar mai fi avut proiecte de împlinit şi prieteni pe care să-i ţină de 
mână. Şi, în ciuda luptei, dusă cu cele două “arme” ale sale, încrederea şi credinţa, Costică a pierdut 
această bătălie. 

Ne va rămâne, însă, mereu imaginea batrânelului cu fire deschisă, mult umor, vocea cu tonalitate 
joasă şi multele expresii pe care le vom rosti, amintindu-ni-l pe cel care  ne-a fost coleg şi prieten.

Odihneşte-te în pace, suflet frământat şi luptator.

La ASFOR, a fost una dintre cele mai puternice şi active  personalităţi, remarcându-se prin 
fermitate şi deschidere spre bună şi largă colaborare cu colegii şi cu reprezentanţii firmelor membre.

S-a născut la Beidaud, raionul Istria, pe 13 mai 1945. Şi-a început cariera de inginer silvic la 
Sectorul de exploatare Bolintin, din cadrul IFET Bucureşti, de unde, ulterior (1973-1988), s-a 
transferat la UMTCF Bucureşti, ca inginer, iar mai apoi ca şef de birou. În perioada 1988-2006, s-a 
transferat la mai multe societăţi : SEPPL Bucureşti, SC Utiltrans SA Bucureşti, SC Kafwood SRL 
Bucure,ti, SC Romanel International Group SA Bucureşti, unde a ocupat funcţii de inginer, şef birou 
şi chiar director general.

La ASFOR, a fost un colaborator sârguincios, comunicativ, dinamic, ambiţios şi cu atitudine 
mereu pozitivă.

Adaptabil la lucrul în echipă, a contribuit nemijlocit, prin sarcinile specifice postului de consilier, 
pentru regiunea forestieră de sud a ţării (Sucursala Bucureşti a ASFOR) la asocierea profesională şi 
organizatorică a societăţilor economice de profil din această zonă.

Ce mai mare pasiune a lui Costică a fost aceea de a colecţiona statistici, date şi informaţii de 
specialitate, aşa cum alţii colecţionează timbre sau monede vechi, iar ulterior, stocate în calculator, 
să le folosească sau să le ofere celor care au nevoie. A primit recunoaşterea noastră atunci când ne-a 
ajutat din acest punct de vedere. 

 
Domnul  inginer Barba Constantin va rămâne mult timp în inima şi în sufletul colegilor, 

prietenilor şi cunoscuţilor pe care i-a ajutat şi consiliat.
Sincere condoleanţe familiei îndurerate.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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G & J Mosbach, Germania
• parchet masiv şi stratificat
• caiet de sarcini
Alsenzstrasse 35 D-67808 Imsweiler Germany
Tel.: +49 (0) 636.145.83.90

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

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

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

Allpax GmbH & Co. KG Germania
• colaborare
• preia depozitare, vânzare, distribuţie
• intrare pe piaţa germană
Zur Seeschleuse 14 • tel. 0049-4961.664.990
info@allpax.de

Stadt Wien - Wiener Wohnen Austria
• ferestre
• caiet de sarcini (prin licitaţie)
Rosa-Fisher-Gasse, Wien • tel. +435.757.575
auftragswesen@wrw.wien.gv.at

Bescaffungsstelle gemab
2Z48 BvergG 2006 Austria
• scaune
• produse conexe şi pese ale acestora
• caiet de sarcini (prin licitaţie)
Lassalestrase 9b, Wien • tel. +431.245.700
ausschreibung@BBG.gv.at

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

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

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

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

66 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro

Max Sukhar PE Ukraina
Suntem în căutarea unui investitor 
strategic pentru o companie mijlocie 
din Ukraina, orientată către procesarea 
lemnului de foioase (stejar, frasin) 
destinat exportului. Cea mai mare parte a 
produselor (panouri din lemn solid, cadre 
din lemn pentru ferestre, mobilă etc.) sunt 
exportate către ţările UE.

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

Nicora Group prin  vânzare, 
închiriere, consultanţă, service
(tehnologie germană) oferă soluţii 
complete pentru tocarea şi sortarea 
lemnului şi a deşeurilor din lemn.
Tel.: 021.223.53.66
office@nicora.ro

Cereri

Oferte

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

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






