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Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR

EDITORIAL

Punctul de vedere care s-a formulat 
şi susţinut la nivelul ASFOR pe 
parcursul dezbaterilor a fost acela că în 

prevederile noului Cod Silvic, ca de altfel şi în 
strategia pentru silvicultură, să se regăsească 
iniţiative şi reglementări în care sectorul de 
exploatare şi prelucrare a lemnului să fie mai 
bine apărat.

Sprijinirea unui program de investitii, 
necesar atât pentru creşterea gradului de 
accesibilizare, cât şi pentru retehnologizarea 
sectorului, şi preocuparea, majoră pentru 
ASFOR, de schimbare a imaginii şi percepţiei 
publice actuale sunt alte direcţii în care s-au 
iniţiat demersuri şi intervenţii susţinute. 

În context lărgit, s-a exprimat, nu o dată, 
şi nevoia administrării unitare a fondului 
naţional forestier, indiferent de forma de 
proprietate, şi asigurarea accesului la resursa 
de lemn, iar actele normative de specialitate 
(cum ar fi regulamentul de vânzare a masei 

lemnoase, prejudiciile silviculturale, taxele şi 
impozitele, transportul lemnului, autorizaţiile 
de mediu etc.) să fie elaborate cu consultarea 
mai atentă a organizaţiilor patronale de 
ramură.

Principalele declaraţii şi puncte de vedere 
care s-au exprimat la nivel de sucursale 
sau agenţi economici s-au concentrat 
preponderent spre îmbunătăţirea relaţiilor 
de colaborare cu Romsilva şi Administratorii 
de Păduri Private, pentru sprijinirea unui 
program de investiţii, necesar atât pentru 
creşterea gradului de accesibilizare, cât şi 
pentru retehnologizarea în ansamblu a 
sectorului.

Din preocupările curente, se mai pot 
menţiona:

• implicare în raportările periodice
către instituţiile şi organismele 
olaboratoare europene;
• sprjin pentru buna desfăşurare

an de criză
pentru forestieri,
cu împliniri
şi aşteptări amânate

2013,

Activitatea curentă a asociaţiei şi, implicit, a sectorului 
forestier în ansamblu, se încheie anul acesta cu un 
bilanţ modelat, pe de o parte, de împliniri, dar şi de 
realităţile şi insatisfacţiile generate de conjunctura 
economică. Eforturile asociaţiei s-au axat şi s-au 
canalizat pe propuneri şi intervenţii concrete adresate 
instituţiilor statului, cu referire la autorizaţiile de 
mediu, contractele de vânzare-cumpărare a lemnului, 
transportul acestuia, precum şi pe alte demersuri care 
vizează exploatarea şi prelucrarea lemnului, inclusiv 
cel care prevede impozitarea resurselor naturale.  
Menţionăm că dintre acţiunile şi asumările exprese 
cu grad ridicat de complexitate şi importanţă a fost şi 
rămâne regăsirea punctului nostru de vedere în noul 
Cod Silvic, aflat de ceva vreme în dezbatere.
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EDITORIAL

a Comisiei de atestare a agenţilor
economici de profil; 
• colaborare cu CONPIROM şi FSLIL;
• colaborare în cadrul unor proiecte
ce privesc standardele de pregătire
profesională pentru calificările
specifice domeniului forestier;
• sprijin pentru organizarea târgurilor
interne şi internaţionale de profil,
• redactarea şi difuzarea
revistei “Meridiane forestiere”.

Evidențiem activitatea membrilor 
Consiliului Director, participarea acestora la 
elaborarea unor hotărâri ale organismului 
de conducere colectiv al asociației, atunci 
când a fost vorba de subiectele fierbinți ale 
domeniului.

La final de an, faţă de lipsa de finalitate a 
unor demersuri prin care s-au obţinut forme 
amendate ale proiectelor iniţiale, mai apropiat 
sau identic cu opinia ASFOR, se fac utile 
urmatoărele remarci:

1. Ministerul mediului şi schimbărilor 
climatice, prin Departamentul pentru ape, 
păduri şi piscicultură, a iniţiat, în ultimele 
luni, mai multe proiecte de reglementări în 
domeniul silviculturii. În funţie de categoria 
normativă sub care au fost prezentate, 
respectiv de forţa juridică pe care o vor avea 
după adoptare, aceste proiecte sunt de 
aşteptat să producă efecte probabil din 2015.

2. Pornind de la realitatea că 
reglementările din domeniul silviculturii au 
importanţă şi, respectiv, impact în activitatea 
operatorilor economici din domeniul 
exploatărilor forestiere, ASFOR, în calitatea 
sa de organizaţie patronală, a întreprins, 
în perioada de consultare publică, pentru 
aceste proiecte de acte normative, mai multe 
demersuri în scopul armonizării intereselor 
membrilor săi cu prevederile acestora, noi 
fiind, la rândul nostru, un promotor activ 
al conceptului de “management forestier 
durabil”.

3. În procesul de avizare a proiectelor de 
acte normative iniţiate de ministere sau de 
Guvern, apar, de cele mai multe ori, modificări 
impuse de avizatori. În condiţiile în care actul 
normativ este “lege”, forma în care o adoptă 
Guvernul, ca iniţiativă, suportă, de regulă, 
modificări la adoptarea în Parlament.

Ca urmare, până la momentul în care 
proiectele mai sus enumerate vor fi adoptate 
ca acte normative, şi unde aspectele 
promovate de asociaţie se vor regăsi 
reglementate în spiritul celor gândite şi dorite 
de membrii ASFOR, să păşim cu optimism în 
noul an şi sa aducem respectuoase mulţumiri 
pădurii şi adevăraţilor ei slujitori.

Preşedinte,
Nicolae Ţucunel

La Multi Ani!,
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ACTUALITATE / NEWS

1 PRUNUS FOREST SRL PRAHOVA, PLOPENI REPULICII TUDOSE ION 27.172.015 113
2 FORESTKING SRL VRANCEA, SOVEJA TARLAUA XU FENGMING 24.348.718 82
3 KENOTHEOZ COM SRL NEAMŢ, PANGARATI GÎRBULEŢ DAVID 18.832.488 102
4 AUSTROFOREST INTERNATIONAL SRL BISTRITA NĂSĂUD, ANIES LARIONESI TRAIAN 14.622.015 32
5 LIMSILVA FOREST SRL VRANCEA, REGHIU MACOVEI LUMINIŢA 14.603.915 62
6 ALDONA FOREST SRL HUNEDOARA, BÎRCEA-MARE MALEA TODIRICĂ DOINEL 14.365.336 162
7 CIREŞUL SRL VÂLCEA, CUCULEŞTI DROAŞCĂ DUMITRU DAN 13.920.415 117
8 HANIFA SRL VRANCEA, ODOBEŞTI HAGIU MITICĂ 13.885.252 12
9 RAPID FOREST SRL HARGHITA, SATU MARE PAL MARIA MAGDOLNA 12.707.694 55
10 COMEXIM R HUNEDOARA, LUPENI PĂRĂU EMIL ILIE 12.164.646 193
11 OCT TRANS SRL MARAMUREȘ, BAIA MARE CRIŞAN ALEXANDRU 11.990.669 18
12 GORUNELU ALEX SRL TIMIȘ, COSTEIU MICULESCU DINEL SILVIU 11.773.201 37
13 FOREST LAND SRL BISTRIȚA NĂSĂUD, BISTRIŢA ARMEAN FLORIN GABRIEL 11.587.238 29
14 NICOTUD SRL VRANCEA, VIZANTEA HERCHEA  NICOLAE 10.210.454 0
15 SUSAI SERVCOM SRL CARAȘ SEVERIN, MĂGURA ONESCU MINUC 9.887.905 125
16 SILVAREX 2001 SRL ILFOV, LIPIA BOLOG GHEOGHE 9.579.614 45
17 TORNATOR SRL BRAŞOV, BRAŞOV KOSY ZOLTAN ATTILA 8.808.059 5
18 SIMICOM  SRL SIBIU, ORLAT BUMBEA ILEANA 8.668.234 42
19 COLCEAR SERVCOM  SRL CARAȘ SEVERIN, POIANA MĂRULUI COLCEAR GHEORGHE 8.534.801 128
20 GRIMAVAS IMPEX SRL MUREȘ, MEŞTERA CRĂCIUN  GRIGORE 8.530.944 47
21 PRODUCŢIE VOINA SRL COVASNA, TURIA VOJNA JOZSEF 8.371.691 21
22 MALINIC SRL COVASNA, SITA BUZĂULUI TOHĂNEAN CORINA 7.723.779 81
23 RAY WOOD SRL SUCEAVA, FRASIN RUSU ALINA GABRIELA 7.697.058 2
24 FIRST ELIA TOM 94 SRL ARGEȘ, CURTEA DE ARGEŞ SAVA EUGEN 7.546.810 34
25 VORLAZ  SRL SUCEAVA, SLATINA VORNICU LAZĂR 7.071.035 20
26 GELU  TRANSEXPLOR  SRL MUREȘ, BRĂDEŢELU SUCEAVĂ EUGEN PETRU 7.053.119 35
27 MFOREST PRODUCŢIE TRUST SRL BUCUREŞTI POSEA MIRCEA 6.955.014 50
28 GAB TIM SRL MARAMUREȘ, MOISEI TIMIŞ MARIA 6.946.460 14
29 NICO MIDIA  SRL SIBIU, GURA-RÎULUI NICOARĂ MARIA 6.933.639 17
30 FOREST HOME BOTOȘANI, CĂTĂMĂRĂŞTI DEAL POLEAC DALIA 6.923.000 22
31 MONTANA IUGAN SRL BISTRIȚA NĂSĂUD, ŞANŢ IUGAN  EMIL 6.873.778 160
32 HERCULES PRODIMPEX SRL. CLUJ, VALEA DRĂGANULUI GIURGIU VICTOR 6.768.845 71
33 LEMN FOREST PROD ARG SA ARGEȘ, CURTEA DE ARGEŞ MORARU  IOAN 6.657.180 56
34 LORGIS SRL GORJ, MOTRU POPESCU MIRELA 6.563.696 53
35 CUPAMARCU PRODCOM SRL BISTRIȚA NĂSĂUD, RODNA COZONAC IOAN 6.492.246 46
36 SALCOMEX PROD SRL ARGEȘ, CURTEA DE ARGEŞ VÂLCELEANU VASILE 6.352.793 60
37 GOLDEX ZAGON SRL COVASNA, ZAGON KELEMEN ANNAMARIA 6.315.888 0
38 GENERALY CRYS TRANS SRL ARGEȘ, VALEA DANULUI OAIE HARALAMBIE 6.121.807 37
39 COSTEL FOREST SRL ALBA, BISTRA BUSTAN CONSTANTIN 6.087.339 25
40 STEJAR LUPENI SRL HARGHITA, LUPENI BALLA ZOLTAN 5.998.528 17
41 INFOREG SRL MUREȘ, SOVATA KIRILA  ALBERT 5.936.462 15
42 G.S- IMBRESCU PRODIMPEX SRL CARAȘ SEVERIN, BORLOVENII VECHI IMBRESCU MIHAI 5.930.417 71
43 NO LIMIT SRL COVASNA, TURIA VOJNA JOZSEF 5.895.621 18
44 SILVACOM IMPEX SRL SIBIU, SIBIU LĂMPAŞIU MIRCEA 5.784.952 18
45 COSLO-ZINCA SRL CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI BARBU ZAHARIA 5.700.396 55
46 BONAFIDE STEF SRL IAȘI, IAȘI GHERCA TEODOR 5.650.003 0
47 DALFOR SRL SIBIU, SĂLIŞTE RESIGA DAN NICOLAE 5.573.945 11
48 HARVESTAR SRL NEAMȚ, TARCĂU MITITELU CIPRIAN 5.564.016 58
49 DACFOREST SRL NEAMȚ, PIATRA NEAMŢ BĂLĂNESCU CRISTIAN 5.562.110 0
50 SRT SILVIROM TIMBER GMBH S.C.S. BRAȘOV, BRAȘOV MORITZ JULIUS THEODOR VON MECKLENDBURG 5.553.709 1

Nr. crt. Denumire agent economic Adresa Administrator Cifra de Afaceri Nr. Angajaţi

TOP100
CAEN0220

Topul societăţilor comerciale
din activitatea de exploatare forestieră, după cifra de afaceri,
corespunzător situaţiilor financiare de la 31 decembrie 2012
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51 RADAN SERV SRL MUREȘ, HODAC FARCAŞ NICOLAE 5.538.184 17
52 LAZFORESTA SRL NEAMȚ, MASTACĂN LAZĂR MIHAELA GABRIELA 5.509.999 18
53 BORSILV SRL HARGHITA, ODORHEIU SECUIESC SZILVESZTER FERENC 5.381.061 25
54 CRINELFOREST SRL CLUJ, GILĂU FRANDEŞ IOAN CRISTIAN 5.332.117 9
55 MARANATHA SRL ALBA, AIUD DOCEA SORIN BENIAMIN 5.326.696 13
56 GALEXFORTRANS SRL BRAȘOV, VULCAN GAL  IONEL 5.292.301 46
57 LACUL CODRILOR SRL ALBA, AIUD DOCEA SORIN BENIAMIN 5.289.461 24
58 ELBAS IMPEX SRL PRAHOVA, PLOIEȘTI SAADA BASEM 5.182.255 49
59 MONI SERV PROD SRL PRAHOVA, MĂNECIU MICLEA ION 5.164.126 34
60 EXIFOREST SRL SUCEAVA, FALCĂU JURAVLE VIRGIL 5.022.826 33
61 PINUS MONTANA SRL BRAŞOV, BRAȘOV CONSTANTIN MIHAELA 4.982.853 51
62 LOREBEKA SRL BRAȘOV, BRAŞOV NECULA IOAN 4.947.143 38
63 LIANT SRL NEAMȚ, PIATRA NEAMŢ FECIORU LOREDANA 4.940.430 29
64 MARDUVEP SRL MUREȘ, VIŞEU DE SUS VEPRECIUC DUMITRU 4.930.100 15
65 DAVILEMN SRL MUREȘ, REGHIN OLTEAN TIBERIU 4.799.987 15
66 TRANS EXFOR SRL MEHEDINȚI, BAIA DE ARAMĂ SEMEN NICOLAE LUCIAN 4.775.492 100
67 SKOGSTJANST SRL GALAȚI, GALAŢI FILIP IONUŢ ANTONIO 4.758.782 32
68 NICOFAIV 2007 SRL BISTRIȚA NĂSĂUD, CHIUZA PAVEL NICOLAE IOAN 4.708.913 9
69 VERSAY SRL CARAȘ SEVERIN, RUSCA GHERGA VIRSAVIA 4.664.488 29
70 EXPLOTURISM SRL NEAMȚ, FĂRCAŞA PETRESCU MIHAELA 4.650.800 19
71 FORIL SRL SUCEAVA, POJORÂTA GRIGOREAN CONSTANTIN 4.628.718 12
72 SIMI CON EXPLAOTARE SIBIU, ORLAT BUMBEA SIMION 4.627.084 24
73 PRO  EXPO  LEMN  SRL ARGEȘ, CICĂNEŞTI PULPĂ   CRISTIAN 4.511.867 36
74 VALIFOREST NEAMȚ, PIPIRIG MUNTEANU GHEORGHE 4.501.426 40
75 GEO & PATRICE FOREST SRL BIHOR, DOBREŞTI DAVID ADELINA-ELENA 4.489.691 10
76 FAGUS FOREST PROD SRL PRAHOVA, MĂNECIU OLTEANU VASILE 4.439.128 16
77 COTANGENT COM SRL MEHEDINȚI, HINOVA PANDIONIU  CRISTIAN 4.387.167 68
78 TRANS FAG  FOREST SRL MEHEDINȚI, PONOARELE DOMAN  IONELA GEORGETA 4.331.045 37
79 MEDEA EXIM S.R.L HARGHITA, TOPLIŢA ARDELEAN MIRCEA 4.268.979 49
80 CATA & ELENA TRANS SRL VRANCEA, URECHEŞTI HAGIU DUMITRU 4.248.445 14
81 OTRIEB SILVICA SRL BIHOR, TINCA RIZOLIO ROBERTO 4.217.080 1
82 SUPELNITA SRL GORJ, PEŞTIŞANI FUIOREA PUREC ION 4.194.498 35
83 BRADUL  SRL TIMIȘ, NĂDRAG BALINT IOAN 4.084.763 48
84 ZOLDUT SRL COVASNA, RACOŞUL DE SUS RACZ JULIANNA 4.074.845 47
85 TC COMPIL IMPEX SRL NEAMȚ, PIATRA NEAMŢ ING SPIRIDONESCU IOAN 4.073.605 0
86 NORGAT SRL SUCEAVA, VĂLENI GHERASIM VASILE 4.065.817 20
87 TURFOREST SRL BRAȘOV, MOIECIU CLINCIU IOAN VIOREL 4.051.658 0
88 GREEN  FOREST SRL ALBA, MARTINIE GROSU NICOLAIE 4.040.660 14
89 REBO  FOREST BOTOȘANI, DOROHOI BOF RELU 4.011.426 16
90 VALEA SECII SRL BISTRIȚA NĂSĂUD, MAIERU NEGRUSIER IOAN 3.998.638 43
91 TRANS BUMBA SRL MARAMUREȘ, MOISEI VLONGA GHEORGHE 3.983.145 3
92 PRO FOREST  SRL MARAMUREȘ, SIGHETU MARMAŢIEI VLAD IULIU 3.905.373 19
93 ESTERER SRL HARGHITA, PRAID NAGY ENDRE 3.897.083 37
94 VALENTIN ŞI ALINA IMPEX SRL BRAȘOV, RÂŞNOV VELEA VALENTIN 3.869.026 25
95 COSTI ŞI NIC PRODUCT 2003 SRL ARGEȘ, CÂMPULUNG RUSEI LAVINIA 3.868.002 25
96 ALFADIN COM SRL MUREŞ, REGHIN HARSAN DORIN 3.847.397 25
97 BIO RECYCLING SRL ALBA, SEBEŞ SÎRBU MIHAI 3.795.584 10
98 NADESCU VIOSILV SRL OLT, DRĂGĂNEŞTI-OLT NĂDESCU VIOREL 3.722.996 28
99 SEC FOREST SRL BIHOR, DOBREŞTI DAVID ADELINA-ELENA 3.722.659 10
100 EXFOR VERO FAG SRL ARGEȘ, CICĂNEŞTI MÎNZATU ION 3.712.849 20

Nr. crt. Denumire agent economic Adresa Administrator Cifra de Afaceri Nr. Angajaţi

Topul societăţilor comerciale
din activitatea de exploatare forestieră, după cifra de afaceri,
corespunzător situaţiilor financiare de la 31 decembrie 2012
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1 HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL ALBA, SEBEŞ GERALD SCHwEIGHOFER 1.816.739.799 1313
2 KASTAMONU ROMANIA SA MUREȘ, REGHIN ESAT OZOGUZ 267.320.747 786
3 AVIVA SRL MARAMUREȘ, BAIA MARE NEVO BOAZ 133.182.721 914
4 FORESTAR S.A NEAMȚ, TARCĂU MITITELU CIPRIAN ADRIAN 118.396.294 264
5 ROMANEL INTERNATIONAL GROUP SA BUCUREȘTI RAJA ABOU DARGHAM 81.037.097 326
6 SILVANIA INTERNATIONAL SRL BISTRIȚA NĂSĂUD, LUNCA ILVEI FARCAŞ  VIRGINIA 79.483.134 228
7 KARELIA UPOFLOOR SRL MARAMUREȘ, SATULUNG VALTO JAAVALLI 77.720.987 230
8 BARLINEK ROMANIA SA ONESTI BACĂU, ONEŞTI PAwEL wRONA 65.034.064 441
9 ALREDIA SRL ALBA, AIUD DOCEA SORIN BENIAMIN 62.848.837 241
10 FORESTCOV SRL VÂLCEA, PĂUȘEȘTI COVERCA VIRGIL 62.449.172 297
11 RICH FOREST SRL BACĂU, ONEŞTI wANG YAJIE 54.032.501 160
12 MASIFPANEL SRL BRAȘOV, BRAȘOV KAFTAR SEZAR 42.074.268 244
13 HLV TRANSILVANIA SIBIU, TĂLMACIU SÂRBU NICOLAE 41.761.176 89
14 SILVA LEMNTEX SRL HUNEDOARA, CHIMINDIA FAUR SABIN 41.050.434 209
15 ROWO SRL MUREȘ, SOVATA GIULIANO  FURLANI 38.814.939 335
16 XILOBAIA SRL MARAMUREȘ, BAIA MARE NEVO BOAZ 38.316.549 205
17 HARDWOOD SRL VÂLCEA, RM VALCEA BOROMIZ GHEORGHE 31.627.387 135
18 ILROM LEGNO S.A TIMIȘ, SÂNNICOLAU MARE DELLA ROVERE GIORGIO 31.181.348 149
19 LEMNCOV S.R.L VÂLCEA, PĂUŞEŞTI COVERCA VIRGIL 30.974.935 2
20 FORESTBROD S.R.L. SUCEAVA, BRODINA GHETEŞ ANDREI 28.355.188 101
21 DIP&GIP SRL BRAȘOV, ZĂRNEȘTI PUCHIANU CORNELIA 26.291.865 190
22 SILVANIA INTERFOREST SRL BISTRIȚA, RODNA IUGAN LENUŢA 25.312.551 19
23 ESENTZE  SRL ARAD, CUIED PACSA VASILE-VALERIU 22.649.049 27
24 DOI BRAZI VERZI ARGEȘ, PIETROŞANI GHILENCEA ION 22.640.076 74
25 VOIEVOD SRL SUCEAVA, VOIVODEASA ZAREMBA IONEL 22.523.239 65
26 FORESTA ARGEŞ SA ARGEȘ, CURTEA DE ARGEŞ PĂTRAŞCU LIVIU 22.080.706 295
27 PANFOREST SRL NEAMȚ, BICAZ PANTIR IULIAN 21.323.195 36
28 STANIA BAR SRL ARGEȘ, COSEŞTI ANDREESCU PARASCHIV 20.932.494 193
29 NOVAARTIS SRL MARAMUREȘ, VIŞEU DE SUS TOMOIAGĂ ION 20.841.708 92
30 VIRIX PROD SRL DÂMBOVIȚA, CRÂNGURILEI DOBRIN SILVIU 20.428.385 124
31 CHEILE GRăDIŞTEI SRL BRAȘOV, BRAȘOV GÂRBACEA OVIDIU 19.807.041 161
32 LESSOPLAST SRL CONSTANȚA, CERNAVODĂ FRUNZĂ IULIAN CLAUDIU 18.654.864 149
33 MOLIDUL IMPEX SRL BUZĂU, SIBICIU DE JOS SAADEH RAMI 18.354.487 66
34 PAMIRCO SRL TIMIȘ, MĂNĂȘTIUR PAVICI CORNELIU 18.124.612 100
35 POP FRANCE SRL MARAMUREȘ, SEINI POP VASILE 17.412.724 93
36 LEMNKING MANUFACTORY SRL BUZĂU, PIRŞCOV GAO LEI 17.012.376 80
37 INTERNATIONAL ROF LM SRL NEAMȚ, PIATRA NEAMŢ LUPEI VASILE 16.266.155 5
38 CSILLAG SRL HARGHITA, LUNCA DE JOS CSILLAG MARGARETA 16.258.671 148
39 NEW STAR SA NEAMȚ, PIATRA NEAMT HANDARIC ANDREI MARIAN 15.776.823 117
40 GRUP LEMN SRL NEAMȚ, ROMAN LUNGU DANIEL IULIAN 15.347.807 117
41 VASCONY PROD SRL DÂMBOVIȚA, ULMI CIUPERCĂ NICULAE 14.998.347 155
42 CONFANA INDUSTRIES SRL SUCEAVA, DĂNILĂ CERNISOV MIHAI 14.231.215 45
43 NORMAROM INDUSTRIE SRL CARAȘ SEVERIN, ORAVIŢA LEFEBVRE ALAIN 13.931.965 120
44 TRANSFOREST INTERNATIONAL SRL HUNEDOARA, DEVA SHI DONG YU 13.929.890 6
45 HORKAI WOOD SRL HARGHITA, GHEORGHENI HORKAI LASZLO 13.875.768 24
46 GVC COMPUTERS SRL SUCEAVA, CAJVANA PITU VASILE 13.716.410 27
47 ANTURIUM PRODUCŢIE COMERŢ SRL BUCUREȘTI MARIN CONSTANTIN 12.862.815 177
48 ALABASTRU SRL BRAȘOV, ZĂRNEŞTI RACOVIŢĂ CRISTINA DOMNICA 12.702.391 151
49 WEGLAND ALPIN SRL ARAD, PĂULIŞ POPOVICI IVAN 12.378.757 50
50 SILVA ROM GOLDEN SRL ARGEȘ, CURTEA DE ARGEŞ MANU VIOREL 11.868.757 71
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51 COZIA FOREST SA VÂLCEA, RM. VÂLCEA BARBU NICOLAE 11.732.581 97
52 UNICOM WOOD PRODUCTION SA TELEORMAN, ROŞIORII DE VEDE ROSCA IOAN - COSTIN 11.607.843 118
53 GLULAM SA DÂMBOVIȚA, ULMI CIUPERCĂ NICULAE 11.596.948 39
54 FOREX SRL BRAȘOV, GHIMBAV ŢUCUNEL NICOLAE 11.442.327 53
55 GENEX COM SRL HARGHITA, SĂRMAȘ MORAR SORIN -VASILE 11.236.334 55
56 LEMNFOREST SRL BIHOR, TINCA CECCON GELLES 11.227.397 34
57 SILVA INDUSTRY SRL HUNEDOARA, CHIMINDIA FAUR SABIN 11.080.573 89
58 DOCE   HUBER SRL BISTRIȚA NĂSĂUD, TELCIU DOCE VIOREL 11.072.598 45
59 MICO LEGNAMI SRL SIBIU, MIERCUREA SIBIULUI REPREZENTANT LEGAL GIURGIU MINERVA 11.062.000 55
60 ISON GRUP SRL HUNEDOARA, PETROŞANI FILER ADRIAN 10.929.314 54
61 AMIPROD WOOD SRL NEAMȚ, VÂNĂTORI AMIHAESEI IOAN 10.869.894 36
62 FORESTFALT SERVICII SRL SUCEAVA, FĂLTICENI ARION CONSTANTIN 10.850.011 82
63 TANEX WOOD INDUSTRY  SRL BUCUREȘTI BĂJENARU ADRIAN 10.814.565 111
64 SILVATICA SRL MARAMUREȘ, BAIA MARE MICHAEL BRANDHUBER 10.798.772 85
65 LAFOR SRL NEAMȚ, RĂZBOIENI LAZA ADRIAN 10.795.144 97
66 DE LA ALFA LA OMEGA SERV SRL SUCEAVA, FĂLTICENI GHENGHEA CREZANT 10.746.820 53
67 EURO FOREST EXIM SRL NEAMȚ, TÂRGU NEAMŢ RUSU ALEXANDRU 10.717.065 105
68 LATIROM FOREST PRODUCT SRL BIHOR, ABRAM BROTTO FABIO 10.485.053 35
69 IHNE COMPANY SRL GORJ, MOTRU KAFTAR SEZAR 10.283.443 115
70 PRODCOM PUIU SRL HARGHITA, TOPLIŢA OLARIU STELUŢA-LUMINIŢA 10.262.348 6
71 UNILEM SRL BACĂU, BACĂU FRAMARIN MAURO PIETRO 10.168.580 100
72 TEHNIC PROIECT SUCEAVA, SUCEAVA JUDUC IOAN 10.144.084 16
73 SILVA GRUP SRL SIBIU, CISNADIE ROTĂRESCU DRĂGHICI IOAN 10.067.256 35
74 STARGATE SRL BISTRIȚA NĂSĂUD, ILVA MICĂ BAYAN NABIL, LARIONESI TRAIAN 10.056.531 100
75 MASSIV FOREST PRODUCTS SRL CARAȘ SEVERIN, BUCHIN wOLF JOHANNES 9.791.068 249
76 ECOWOOD ENTERPRISES SRL HUNEDOARA, ORĂŞTIE SHI ZHIHUA 9.524.789 32
77 EHI SRL GORJM TG. CĂRBUNEŞTI TURNAGOL YAKUP 9.440.458 14
78 MOLIDUL IMPEX SRL PANATAU FIL BACĂU, BEREŞTI-TAZLĂU SAADEH JABRA 9.338.254 58
79 RETRO COMPROD SRL VRANCEA, FOCŞANI SCÎNTEIANU GILDA 9.223.586 53
80 FAGUL PROD IMPEX SRL NEAMȚ, HANGU BEZIM ALEXANDRU 9.162.435 33
81 WOODEN DOORS INTERNATIONAL SRL VRANCEA, VÂNĂTORI SECIU ROMEO 9.121.521 54
82 EURODIVIP SRL SUCEAVA, GURA HUMORULUI HALIP VASILE 9.063.228 30
83 VIAŢA LUMINOASă SRL CONSTANȚA, CONSTANŢA ACHTAR AMER 8.988.432 23
84 FOREST  BAN  ALPIN  SRL HUNEDOARA, VAŢA DE JOS BAN  MIRCEA 8.952.602 27
85 OTICONST SRL SUCEAVA, SADOVA CONSTANTINESCU   OTCU OTILIA 8.938.596 55
86 ALBANI FOREX SRL ALBA, ALBA IULIA ALBANI SIMONE 8.886.474 71
87 SILVANUS SRL CARAȘ SEVERIN, REŞIŢA TALENTI RINO 8.860.336 53
88 RALU COMPANY SRL VÂLCEA, MIHĂESTI GRIGORIE IULIAN 8.747.180 60
89 RONESANS SRL BRAȘOV, FĂGĂRAŞ KAFTAR MESUT 8.594.095 91
90 HATY SRL VÂLCEA, RM VÂLCEA BARANGA ADRIANA 8.548.119 0
91 PRISLEMN SRL MARAMUREȘ, PRISLOP BIRLE IOAN DORIN 8.518.357 54
92 TRANSILVANIA BOIS SRL MARAMUREȘ, SIGHETU MARMAŢIEI VLAD LIVIA 8.439.631 39
93 ANATCO PROD S.R.L. BRAȘOV, FELDIOARA ABDALAH SAAD 8.407.625 12
94 FRAMFOREST SRL NEAMȚ, BORCA URSU ION 8.292.280 20
95 DORA SRL ALBA, ALMAŞU MARE SDIRA MIRCEA 8.235.524 31
96 VRANCO LEMN  SRL VRANCEA, GOLEȘTI BUTUCIANU VIORICA 8.231.026 13
97 WIW PROD RO SRL BRAȘOV, CINCŞOR GUNDAG MEHMET KADIR 7.897.508 82
98 SNIJANA SRL ARAD, PĂULIŞ IURASCIUC MIRELA PARASCA 7.796.967 23
99 ACTIVAS PROIMPEX SRL MARAMUREȘ, MOISEI COMAN VASILE 7.762.675 22
100 SEZAR FOREST SRL BRAȘOV, BRAŞOV KAFTAR  SEZAR 7.537.171 27
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1. Producătorii
În ultimele luni, producătorii se bucură de 

preţurile propuse de cumpărători, constatându-
se o creştere de 10 euro/mc (în medie) pentru 
lemnul de molid. În plus, această creştere s-a 
produs deja pe baza unui preţ corect stabilit în 
raport cu ultimii ani. Acest nou sistem de referinţă 
al preţurilor la lemnul din molid ridică etalonul la 
preţurile echivalente pentru celelalte răşinoase. 
Proprietarii ar trebui să profite de aceste avantaje 
financiare, sprijinindu-i, totodată, pe proprietarii 
de păduri în procesul de replantări pentru 
îmbunătăţirea producţiei lemnoase.

Situaţia actuală, pe ansamblu, aduce noi 
provocări în sectorul forestier european, întrucât 
cantităţile furnizate de lemn de molid nu acoperă 
complet cererea. O suită de factori s-au acumulat 
în defavoarea producţiei de lemn. Administrarea 
fondului cinegetic din anumite zone forestiere 
devine o cauză importantă a deficitului curent 
de producţie. Cheltuielile necesare animalelor 
au fost şi sunt puţin luate în considerare, un 
exemplu cunoscut fiind cel dat de reintroducerea 
lupului în arealul Parcului Naţional Yellowstone 
din Statele Unite (2,2 milioane hectare) în 
decursul anului 1995. Specialiştii în domeniu 
aveau să constate în foarte mulţi ani o reducere 
substanţială a suprafeţei forestiere, dar în ultiimii 
douăzeci de ani au apărut modificări radicale 
în evoluţia acesteia. Astfel, pădurea se găseşte 
în prezent într-o stare mult mai bună decât în 
trecut, iar în cazul amintit mai sus, este probabil 
ca reintroducerea în habitat a lupului, dispărut 
încă din anii ‘30, să fi contribuit la reechilibrarea 
faunei, fapt care a adus beneficii atât florei, 
cât şi arborilor din regiune. Aceeaşi situaţie o 
întâlnim şi în regiunea valonă, unde o regândire 
a regulamentului de vânătoare poate contribui, 
cu siguranţă, la stimularea producţiei de lemn. 
Regimul vânătoresc s-a schimbat în profunzime 
în ultimele decenii, vânătorii individuali lăsând 
loc adesea societăţilor de vânătoare, care sunt 
capabile să atragă potenţiali membri sosiţi 
din zone îndepărtate, adăugând şi contribuţii 

financiare uneori destul de semnificative.
Stimularea producţiei lemnoase în păduri a 

reprezentat dintotdeauna o prioritate pentru 
orice posibil cumpărător din sector, fiind o 
problemă mereu în actualitate.

2. Exploatările
forestiere
Ca regulă general acceptată, cererea de masă 

lemnoasă depăşeşte oferta existentă, iar măririle 
de preţ la lemnul pe picior sunt frecvente şi 
rapide, fapt ce scade încrederea cumpărătorilor 
în reinvestiţii importante, aceştia continuând să 
propună preţuri pe picior echivalente cu cele 
la vânzarea imediată. În unele regiuni situate 
în apropierea porturilor, lemnul de răşinoase 
este pus în containere pentru exporturi de largi 
dimensiuni.

În cazul foioaselor, cererea este echilibrată, 
iar preţurile progresează de asemenea. În Franţa, 
cei ce exploatează masa lemnoasă încep să 
se îndrepte către sectorul de aprovizionare a 
centralelor de încălzire. Necesităţile acestora 
variază destul de mult, de aceea mobilizarea 
resurselor se face în detrimentul altor utilizatori, 
contrar previziunilor anterioare. Producătorii de 
panouri şi de pastă de hârtie sunt cei mai clar 
afectaţi de aceste evoluţii.

Un alt factor relevant este ritmul cererilor 
susţinute din partea Chinei, agenţii comerciali 
încercând acoperirea acestora prin dezvoltarea 
unor societăţi precum Manuchar, la Bruxelles, sau 
ITS, la Namur, care vând, uneori, aproape 200.000 
mc de lemn pe an. În schimb, China întâmpină de 
fiecare dată dificultăţi de aprovizionare cu lemn 
provenit din Rusia.

3. Fabricile
de cherestea
Cheresteaua obţinută din răşinoase se 

confruntă, în perioada toamnei, cu o cerere 
crescută, alături de o creştere a preţului 
de vânzare sub presiunea constantă a 
cumpărătorilor. În timpul verii, situaţia a fost 
destul de liniştită, cu comenzi stabile, deşi acest 

Rezumat
Piaţa europeană a 

lemnului este principala 
zonă pentru a explora 

produsele şi tendinţele 
de piaţă în relaţie directă 
cu procesul de producţie. 

Preţurile reprezintă un 
sistem relevant de referinţă 
şi comparaţie, care priveşte 
orice furnizor sau utilizator 

de lemn.

Timber Price Trends 
on the European 

Market
Synopsis

The European timber 
market represents the 

most significant area when 
exploring the products and 

tendencies on the market 
directly related to the 

production process. The 
system of prices becomes 

a reference point, relevant 
to any lumber supplier or 

customer.

Evoluţia preţurilor
pe piaţa europeană a lemnului

Ne aflăm într-o perioadă extrem de activă pentru 
cumpărătorii de pe piaţa lemnului, sezonul de toamnă 
aducând în prim plan o serie largă de vânzări până la mijlocul 
lunii noiembrie. Anul în curs se anunţă a fi favorabil creşterii 
preţurilor la lemnul de molid în întreaga Europă.
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fapt nu reprezintă în sine o confirmare a 
ieşirii din criză. Neliniştile privesc volumul 
de lemn pus la vânzare şi nivelul preţurilor. 
Stocurile de lemn pe picior sunt scăzute, iar 
majoritatea fabricilor de cherestea ar trebui 
să achiziţioneze cantităţi importante încă 
de la primele vânzări.

La foioase, lemnul de stejar este 
foarte cerut pe piaţa europeană. Preţurile 
propuse de către producători concurează 
adesea exporturile, criteriul de selecţie 
realizându-se exclusiv pe baza calităţii 
lemnului oferit. Unele fabrici de cherestea 
reuşesc să îşi continue investiţiile începute, 
precum uzina de la Vireux din Ardeni, la 
graniţa cu Belgia, care anunţă o sporire a 
capacităţilor de producţie cu 50% în 2015.

4. Panourile din lemn
Vânzările la panourile din particule de 

lemn sunt complicate de restructurările 
frecvente din acest sector. Spre exemplu, 
uzina din Depalor (Phalsbourg, Franţa) 
a ars complet într-un incendiu ce a avut 
loc chiar în această vară, nicio decizie de 
reconstruire a acesteia nefiind încă luată. 
Trebuie spus că foarte mulţi clienţi au 
părăsit Europa de Vest pentru a reinvesti în 
Est şi în ţările asiatice (Vietnamul este cel 

mai recent stat intrat în cursa relocării).
Ca şi în cazul fabricilor de cherestea, 

producătorii de panouri trebuie să ridice 
preţurile la vânzare într-un context 
comercial extrem de capricios. Preţurile 
lemnului şi produselor derivate au 
cunoscut creşteri succesive de la începutul 
anului, iar câteva fabrici au reluat 
importurile de lemn.

5. Fabricile de hârtie
Acest sector a cunoscut o oarecare 

îmbunătăţire a situaţiei generale în 
ultimele săptămâni. Singurii care se 
bucură de o rentabilitate bună sunt 
producătorii de pastă de hârtie. Procesul 
de aprovizionare este, în linii mari, destul 
de dificil, cu preţuri mari la cumpărare. 
Pentru plachete, concurenţa este 
adesea acerbă cu producătorii de peleţi. 
Fenomenul apare mai pregnant în sudul 
Germaniei şi în Austria, dar în această iarnă 
se preconizează aceeaşi bătălie dură şi în 
Belgia, unde fabrica de cherestea IBV a 
anunţat că va trasnforma plachetele sale în 
peleţi , începând cu luna octombrie.

6. Lemnul energetic
Stocurile de peleţi, pe piaţa europeană, 

au rămas în cantităţi mici încă din timpul 
verii. Vânzările la instalaţiile pe bază de 
peleţi pentru uz particular continuă să 
progreseze, de aceea aprovizionarea 
suficientă cu lemn este principala 
provocare în calea producătorilor de peleţi. 
Aceştia din urmă sunt obligaţi să revină 
la materiale mai “nobile”, precum buştenii 
proaspeţi de molid.

În Europa, centralele de cogenerare 
se confruntă, din nefericire, şi cu unele 
aspecte negative. Este adevărat că preţul 
la electricitate rămâne relativ scăzut şi 
anumite guverne europene au început să 
îşi reformuleze politica energetică. Anglia a 
dat primul semnal, acceptând exploatarea 
gazelor de şist. Una din cele mai mari 
centrale londoneze a anunţat oprirea 
utilizării peleţilor pentru a reveni la cărbuni 
ca materie primă. Este vorba aici doar de 
o decizie forţată de realitatea curentă şi 
nu de o renunţare de fond. Trebuie să ne 
amintim că Anglia era nevoită să importe 
peleţi în valoare de 27 milioane de tone 
în decurs de 5 ani, dacă planul energetic 
iniţial era menţinut ca atare.

Sursa:
Silva Belgica, Nr. 5/2013.

 Cheresteaua de răşinoase,
cerere crescândă pe piaţa europeană
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Problema primordială este dacă volumul de 
lemn din surse locale va putea fi suficient 
pentru acoperirea necesarului energetic 

european. În fapt, începând cu hotărârea Uniunii 
Europene ca în anul 2020 totalul energetic al 
ţărilor membre să fie compus din cel puţin 20% 
energii regenerabile, cererea de biomasă pentru 
încălzire şi electricitate a condus la un consum 
major de lemn de foc pe vechiul continent.

Conform unui raport recent al Comisiei 
Europene din data de 27 martie 2013, rezultă 
o dezvoltare mai accentuată a energiilor 
regenerabile în raport cu prognozele anterioare. 
În ritmul actual, vor fi realizate 85.000 ktep 
(kilotone echivalent petrol) faţă de 105.000 
ktep planificate, ceea ce înseamnă fie că 
oferta disponibilă nu este atât de bogată cum 
se estimase, fie că procesul de mobilizare a 
resurselor nu a fost suficient până în prezent.

Lupta pentru dominaţia asupra fibrelor 
lemnoase se desfăşoară pe teritorii ample în 
întreaga lume. China a surclasat Japonia ca 
prim importator mondial de talaş, iar tensiunile 

au apărute între multiplii utilizatori, tensiuni 
alimentate şi de apariţia pe piaţă a ţărilor 
emergente (China, India ş.a). Unii proprietari 
forestieri mai pot obţine, totuşi, profituri în urma 
acestei situaţii. În faţa noii concurenţe date de 
lemnul energetic, industria forestieră este nevoită 
să alinieze preţurile de achiziţie a materiei prime 
la cele stipulate pentru lemnul de încălzire. În 
Franţa spre exemplu, în ultimii cinci ani, preţul 
lemnului energetic pe picior s-a dublat, trecând 
de la 6 euro/ster la 12 euro/ster. Fabricile de 
hârtie şi panouri s-au adaptat acestei creşteri în 
situaţia achiziţionării lemnului industrial. Practic, 
toate sortimentele ce pot furniza lemn în scopuri 
energetice îşi cresc valoarea pe o perioadă 
semnificativă. Acest lucru apare, după cum se 
observă, la lemnul de toate lungimile vândut 
la drum, ale cărui tarife au crescut cu 12% între 
2012-2013. În cazul buştenilor de 1 m, preţurile 
s-au ridicat cu 8% pentru aceeaşi perioadă de 
timp.

De partea cealaltă, piaţa granulelor de lemn 
a cunoscut un avânt considerabil. În anul 2006, 

Rezumat
Articolul face o sinteză a 

relaţiei cerere-ofertă în 
ceea ce priveşte resursa 

europeană de lemn 
destinat arderii. Scopul 

energetic al lemnului îl face 
suprasolicitat şi, în acelasi 

timp, aşezat în concurenţă 
directă cu alte utilizări 

industriale.

Wood Energy - 
Europe in Crisis

Synopsis
This article synthesizes 

the relation between 
supply and demand in 
the European sector of 

energetic utilization 
of wood. The market 

is confronted with an 
excess of demand over 

supply, creating a direct 
competition with other 
wood-using industries. 

Lemnul energetic în Europa,

Cererea pentru lemnul energetic este în ascensiune masivă 
pe continentul european. Proiecte gigantice în vederea 
construirii de noi centrale de cogenerare pe bază de 
biomasă au devenit deja operaţionale. Unele probleme în 
procesul de aprovizionare au început să apară, iar preţurile 
pentru materiile prime sunt în urcare (cazul Franţei). În 
Finlanda, forestierii recoltează de acum înainte buturugile şi 
trunchiurile din pădure pentru a satisface necesităţile acestor 
ambiţioase ansambluri energetice.

în criză?
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Valorificarea lemnului inferior 
in produse energetice

consumul european de granule se stabiliza 
la 5 milioane de tone, atingând 12 milioane 
de tone în 2010 pentru un volum prevăzut 
la 35 milioane de tone în 2020. Pe măsură 
ce acest nou produs energetic intră pe 
pieţele europene, deja 2% din volumul 
lemnului energetic este reprezentat de 
granule în Franţa, un potenţial cu adevărat 
în creştere.

Iată de ce resursele europene de masă 
lemnoasă nu mai pot fi suficiente în 
raport cu această creştere exponenţială, 
importurile devenind o necesitate. Statele 
Unite şi Canada îşi propun să devină 
principalii furnizori ai Europei, în 2012 
exporturile nord-americane au atins un 
record de 3,2 milioane de tone de granule 
expediate către statele UE (Marea Britanie - 
principalul client). De altfel, pe continentul 
nord-american fabricile de granule din 
lemn sunt în continuă dezvoltare.

Prin urmare, nu este de mirare ca în 
aceste condiţii de cerere extrem de mare, 
preţurile să se inflameze semnificativ: 
+18% în Germania pentru 2012-2013 
(WRI), de la 3% la 6% în Franţa pe aceeaşi 
perioadă în medie, în funcţie de condiţia în 
care se află produsele respective (vrac, saci, 
big bag etc).

Piaţa plachetelor forestiere urmează 
aceeaşi dinamică: consumul în Franţa 
ar trebui să atingă 3 milioane de tone în 
2015, dar nu ajungea decât la 200.000 
tone în 2010. Preţurile se supun legii 
ofertei şi cererii, cu o creştere medie de 

aproximativ 10% pe an .Specialiştii francezi 
nu pot conveni în mod clar asupra materiei 
disponibile şi cu atât mai puţin asupra 
volumul economic aflat la dispoziţie (de la 
12 la 28 milioane mc, conform studiilor).

În acelaşi timp, Finlanda îşi doreşte să 
devină lider indiscutabil pe piaţa lemnului 
energetic din Europa, cu 30% energie 
regenerabilă în 2011, nivel ce depăşeşte 
chiar obiectivele Uniunii Europene. Însă 
ambiţiile finlandeze nu se opresc aici: 
pentru 2020, statul îşi propune ca 38% 
din necesităţile energetice să fie acoperite 
exclusiv de lemn. Pentru atingerea 
acestui obiectiv, aşa cum am amintit 
mai sus, orice parte a masei lemnoase 

trebuie valorificată la maxim, cu accent 
pe recoltarea buturugilor şi a rădăcinilor 
direct din pădure (14% din masa totală). În 
plus, sistemul de înrădăcinare superficială 
a molizilor facilitează extracţia buturugilor, 
molidul fiind o esenţă cu putere calorică 
ridicată. 

Problema ce va rămâne însă o constantă 
în procesul de exploatare, şi nu numai 
în cazul Finlandei, va fi dată de factorul 
ecologic, unde chestiunea sărăcirii solurilor 
prin extragerea elementelor minerale, 
tasarea straturilor superficiale în urma 
exploatării intense etc. îşi aşteaptă încă 
răspunsul.

Sursă: Ancheta CEES, iunie 2013
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Utilizatorii locali
Timp de decenii, regiunile forestiere europene 

s-au bucurat de un număr semnificativ de 
fabrici de cherestea, astfel încât aproape fiecare 
comunitate locală deţinea propria sa uzină de 
prelucrare. Începând cu decada anilor ‘80, acest 
număr a scăzut uşor în ceea ce priveşte lemnul 
de răşinoase, în schimb fabricile de prelucrare a 
foioaselor s-au restrâns uşor abia la sfârşitul anilor 
‘90. Totuşi, capacităţile de prelucrare nu au fost 
înlocuite încă.

În Franţa, de exemplu, producţia de cherestea 
din foioase urca la un maxim de 3 milioane de 
mc în anul 1990, după care a avea să scadă la 
un milion şi jumătate de mc în 2011, sectorul 
pierzându-şi, practic, jumătate din capacitate în 
numai 20 de ani. În Belgia, bilanţul este chiar mai 
sever, fiind mai numeroase fabricile dispărute de 
pe piaţă decât cele existente.

Această evoluţie este cauzată de schimbările 
profunde întâlnite în cazul multor pieţe, şi 
asta în defavoarea pieţei cherestelei rezultate 
din foioase. Paleta s-a restrâns simţitor, de la 
diferite esenţe de foioase, până la o producţie 
exclusivă de răşinoase în majoritatea situaţiilor. 
În consecinţă, cheresteaua din plop, practic, nu 
mai există în prezent în sistemul de producţie. 
Totodată, vânzările de fag şi foioase diverse 
pentru ambalaje sunt în scădere dramatică şi ele.

Situaţii asemănătoare se regăsesc şi în 
celelalte sectoare. Rularea lemnului de plop în 
procesul de producţie de contraplăci s-a oprit 
complet în Europa. OSB-ul a înlocuit o bună 
parte din panourile contraplacate. Majoritatea 
producătorilor de OSB utilizează astăzi exclusiv 
lemnul din răşinoase drept material primordial. 
Încă un exemplu în acest sens este constituit 
de traversele de cale ferată, înlocuite, de cele 
mai multe ori, cu traverse din beton. Şi evident, 
dispariţia industriei mobilei masive din peisajul 
industrial european a lovit poate cel mai puternic 
şi acut sectorul forestier.

Penuria lemnului
din răşinoase
În timp ce sectorul de prelucrare a foioaselor 

îşi reduce capacităţile sau chiar închide porţile 
unor uzine, capacitatea de prelucrare în cazul 
răşinoaselor (molid în special) se dezvoltă în mod 
exponenţial în ţări precum Austria, Germania, 
Belgia sau ţările scandinave. Între anii 1985 şi 
2005, în medie, producţia a crescut cu cel puţin 
50% în fiecare din aceste ţări. Germania a depăşit 
chiar nivelul productiv, de la 10 milioane mc 
în 1980, la 18 milioane mc în 2005. În pofida 
acestor statistici, în prezent, după exemplul ţărilor 
scandinave (îndeosebi Finlanda), producţia la 
cheresteaua de răşinoase stagnează sau, în unele 
cazuri, se diminuează. Suedia produce acelaşi 
volum anual de cherestea de mai bine de zece ani.

Dezvoltarea unor produse industriale noi cu 
o mai mare valoare adăugată (lemn uscat, şlefuit 
sau îmbinat) a condus la apariţia unei multitudini 
de aplicaţii. Iată un exemplu relevant: diverse 
persoane particulare îşi imprimă (şi cu ajutorul 
internetului) fotografiile pe pânze de mari 
dimensiuni. Apoi, pânzele sunt prinse pe rame 
de lemn. Astăzi, leţurile ramelor sunt de cele 
mai multe ori realizate din KVH, adică din lemn 
de răşinoase îmbinat în dinţi. Acum douăzeci de 
ani, acest tip de ramă era probabil fabricată din 
lemn de fag. Gradul important de industrializare 
a fabricilor de cherestea din răşinoase le-a adus 
acestora un rol dominant, fapt ce nu a  putut fi 
depăşit în cazul cherestelei provenite din foioase.

Soluţia
Raportat la statisticile forestiere generale, 

pădurile din Franţa sau Belgia pot beneficia 
de capacităţi productive superioare în cazul 
foioaselor. Însă esenţele şi calitatea lemnului de 
foioase sunt extrem de diverse. Ne referim aici, ca 
şi în cazul majorităţii studiilor, la diferenţa anuală 
dintre creşterea pădurilor şi gradul de exploatare 
a acestora. Cantităţile din ce în ce mai mari de 

din nou în prim-plan
Rezumat

Utilizarea lemnului 
de foioase a avut, în 

decursul timpului, evoluţii 
fluctuante, iar cerinţa 

energetică în expansiune 
a indus un grad şi mai 

complicat legat de 
comparaţia sa faţă de 

răşinoase. Subiectul 
abordat aduce clarificări 

legate mai ales de cererea 
şi oferta acestei categorii de 

resursă lemnoasă.

Hardwoods -
A New Close-up

Synopsis
The history of hardwoods 

has seen jumpy evolutions 
during different time 

periods as the continuosly 
energetic demands have 

led to an even more 
complicated situation 

comparing to softwood 
market. We are presented 

a subject which may 
generally clarify the levels 
of supply and demand for 

hardwoods.

De mai bine de un deceniu, toţi jucătorii din sectorul forestier 
constată o evoluţie a valorificării esenţelor lemnoase care 
diferă puternic între foioase şi răşinoase, cu un avantaj clar 
pentru ultima categorie. Cu toate acestea, specialiştii încep să 
reconsidere foarte serios categoria foioaselor.

Foioasele,
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lemn exploatat sunt puse la dispoziţie sub condiţii 
foarte precise. Calitatea, preţurile şi volumul trebuie să 
permită cumpărătorului şi vânzătorului modalităţile 
comerciale cele mai bune. Spre exemplu, proprietarii 
forestieri recunosc că deţin stocuri importante de 
buşteni de fag. Dacă există o sub-exploatare a acestor 
buşteni, ea este rezultatul unui acord inadecvat între 
cumpărător-vânzător. Ar putea fi nerealistă soluţia 
trimiterii acestor buşteni în centrale de încălzire 
sau pentru tocare în uzină. Exemplul este astfel 
semnificativ, rezerva de foioase nu pare a răspunde 
direct nevoilor actuale ale pieţei.

În fapt, recent, cererea pentru foioase a crescut, 
dar aceasta se concentrează mai mult asupra 
lemnului destinat industriei şi energiei. Presiunea 
în cauză vine din pricina penuriei acute de lemn de 
răşinoase. Anumite fabrici ce produc panouri OSB şi 
MDF se reprofilează pe foioase, în timp de fabricile 
de hârtie îşi măresc aprovizionarea cu lemn de plop. 
În acelaşi mod, producătorii de peleţi întâmpină 
dificultăţi serioase de aprovizionare cu răşinoase. 
Unii dintre aceştia încearcă să dezvolte utilizarea 
lemnului de foioase în procesul de producţie. Piaţa 
peleţilor este în prezent foarte mult influenţată de 
norma germană DIN+ , considerată drept referenţial 
standard. Principiul de bază este garantarea unor 
peleţi de calitate stabilă, înzestraţi cu o putere calorică 
ce depăşeşte un anumit prag, urmată de constituirea 
unui lanţ de control şi a unei etichetări clare depuse 
pe ambalajele deţinute. Contrar unor idei vehiculate, 
lemnul de răşinoase posedă în medie o putere calorică 
(KWh/kg) identică sau uşor superioară celui din 
foioase sub formă de peleţi. De fapt, sub formă de ster, 
lemnul de răşinoase este mai puţin dens, dar dacă este 
corectat acest defect prin comprimare sub formă de 
pelet, el degajă chiar mai multă căldură decât cel de 
foioase. În Franţa,  planurile succesive de susţinere a 
sectorului energetic conduc la o multiplicare rapidă a 
centralelor energetice pe bază de biomasă. În prezent, 
biomasa este sinonimă cu lemnul. Tarifele ridicate ale 
petrolului pot menţine atracţia pentru dezvoltarea 
surselor neconvenţionale, în schimb posibila reducere 
a tarifelor pentru celelalte surse de energie, cum este 
gazul, ar putea provoca o stopare bruscă a cererii de 
biomasă.

Provocările tehnologiei şi modalităţile diverse 
de valorificare rămân foarte importante în cazul 
foioaselor. Cu toate acestea, diminuarea cantităţii 
de lemn din răşinoase îi obligă pe foarte mulţi 
utilizatori să ia în considerare alternativele. Acestea 
există, dar pe un palier segmentat al pieţei, simultan 
fiind necesară evitarea inconvenientelor curente 
acestui sector. Multiplele evoluţii din domeniu 
sosesc şi în cazul foioaselor pe piaţa foioaselor: 
lemnul reconstituit, lemnul stratificat, lamelele. Se 
pot evita astfel deficitele în subvenţii şi fluctuaţiile 
de producţie în rândul celorlalte surse de energie, 
permiţând obţinerea unei plus-valori pe ansamblul 
sectorului vizat şi o industrializare rapidă a metodelor 
de producţie.

Sursa:˝Silva Belgica, Nr. 4/2013

Fagi sub zăpadă în Vosges, Franţa
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Silvicultura
şi industria forestieră 

din           Canada
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Canada a întocmit un plan de 
acțiune privind biodiversitatea, ca 
răspuns la acordul internațional 

din 1992; planul urmăreşte conservarea 
speciilor aflate în pericol şi anumite 
habitate. Cele mai importante biomuri 
ale Canadei sunt tundra, pădurea boreală, 
pădurea mixtă, pădurea de foioase, preria, 
Munții Stâncoşi, vegetația include tipuri 
variate de tundră şi de păduri, pădurea de 
conifere.

În sudul regiunii, unde se întind pădurile 
de conifere, de la Oceanul Antlantic până 
la depresiunea lacului Winnipeg, apare 
zona pădurilor amestecate - conifere şi 

Silvicultura
şi industria forestieră 

din           

Rezumat
Specificitatea geografică pe care 
o ocupă Canada, pe de o parte, 
şi evoluţia economică generală 
bună, pe de alta, au argumentat 
ideea elaborării unei prezentări 
a industriei forestiere din această 
ţară. Cunoaşterea unor similitudini 
şi apropieri în ceea ce priveşte 
gospodărirea şi valorificarea 
Fondului Naţional Forestier este 
benefică pentru specialiştii în 
domeniu. Informaţiile oferite 
permit o analiză comparativă, utilă 
silvicultorilor prin prisma funcţiilor 
complexe pe care le îndeplineşte 
pădurea. Se desprind şi o serie de 
aspecte de natură legislativă şi 
administrativă care, în ansamblu, 
întregesc tabloul unei silviculturi cu 
o contribuţie însemnată la condiţia 
social-economică şi de mediu a 
ţării.

Forestry
and Forest Industries 
in Canada
Synopsis
The geographic specifity of Canada 
on one hand and its overall good 
economic evolution on the other 
hand argued for delivering a 
presentation of the forest industries 
in this country. Knowing the 
similarities and the resemblant 
situations that exist in the process 
of management and exploitation 
of the National Forest Fund may 
bring significant benefits for all 
forest experts. The data provided 
allow for a comparative analysis, 
useful to foresters, according to 
the complex fulfillment of forest 
functions. A series of legal and 
administrative issues might be 
involved during this process, 
completing the framework of a 
forestry field fully contributing to 
the social and economic conditions 
of Canada.

Suprafaţa: 9.970.610 Km²,

dintre care 755.200 km² ape 
continentale - de la nord la sud se 
întinde pe o fîşie de 4.570 km, de la vest 
la est - 5.830 km

Canada cuprinde 6 fuse orare.

Aşezarea geografică:                      
41°40’ - 83°10’ longitudine nordică    
52°40’-141° latitudine vestică

Forma de stat: stat federal parlamentar

Limba naţională: engleză 45%, 
franceză 27%

Densitatea populaţiei: 3 locuitori/km²

Populaţia: 30,2 mil. (2003, locul 183) 
dintre care 2% populaţie indigenă

Capitala: Ottawa, 1,1 mil. locuitori

Cel mai mare oraş: Toronto,        
3.983.046 locuitori

Religia: catolică 47%, protestantă 41%

Importuri majore: vehicule, textile, fier 
şi oţel, semipreparate, fructe şi legume.

Exporturi majore: cherestea, gaze 
naturale, metale feroase şi neferoase, 
hârtie şi carton, substanţe chimice, 
lemn, grâu, celuloză.

Moneda oficială: dolarul canadian       
(1 dolar = 100 cenţi)

Produsul intern brut (PIB):        
601.329 milioane dolari SUA

Vegetaţia naturală este 
zonată  latitudinal:                                              
• în nord, tundra, săracă în specii 
(muşchi, licheni, arbuşti pitici);                
• pădurea boreală canadiană, cu 
răşinoase (pin, brad, molid) în nord, 
şi foioase (arţar, mesteacăn, plop, 
fag, stejar) în sud; în pădurile din 
Munţii Coastei sunt specifici arborii 
uriaşi (bradul Douglas, cedrul roşu);                 
• preriile, cu ierburi, transformate în 
mare parte în terenuri agricole.

Canada
Pădure de conifere

pe malul Lacului Moraine,
Munţii Stâncoşi, Canada
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foioase. Speciilor de conifere li se alatură 
mesteacănul galben, frasinul, fagul, 
arţarul dulce, teiul şi altele. În regiunea 
sudică a Canadei, aceste păduri au suferit 
multe distrugeri din cauza defrişărillor şi a 
incediilor.

În părţile sudice ale regiunilor Quebec 
şi Ontario, unde se desfăşoară activitatea 
economică cea mai importantă si unde 
trăieşte şi populaţia cea mai numeroasă, 
înfăţişarea de odinioară a pădurilor se 
schimbă neîncetat. Pe lânga formaţiunile 
de păduri amestecate şi alături de peticele 
rămase în urma despăduririlor masive, se 
ivesc câmpiile de verdeaţă ale păşunilor 
şi tarlalelor cultivate; din loc în loc apar 
şi pâlcuri de arbuşti şi de pomi fructiferi 
care completează decorul variat al acestei 
regiuni.

Nicăieri pe întinsul teritoriu al Canadei 
nu se va intâlni o varietate mai mare ca 
în regiunea Marilor Lacuri şi a fluviului Sf. 
Laurenţiu. Splendoarea peisajului canadian 
toamna, atmosfera este aproape peste 
tot calmă, zilele sunt călduţe şi cu brumă, 
iar nopţile sunt răcoroase. Pădurile de 
amestec şi arţar, stejar şi tufele de arbuşti 
atinse de primele geruri îşi schimbă haina 
frunzişurilor într-o gamă de culori deosebit 

de frumoase şi variate. De la începutul 
lunii septembrie şi până la începutul lui 
octombrie, cât ţine toamna însorită a 
acestei regiuni, nu ştii ce să admiri mai 
întâi: culorile aprinse - argintiu şi galben-
verzui ale arborilor, ale arbuştilor sau ale 
ierburilor caracteristice.

Industria deţine mai mult de jumătate 

din totalul exporturilor. Cei mai mulţi 
angajaţi sunt în industria alimentară şi în 
cea a fabricării metalelor, şi împreună cu 
produsele petroliere, chimice, industria 
papetăriei şi forestieră, aduc cel mai mare 
venit de valută străină. Industriile sunt 
importante în regiunea Marilor Lacuri şi pe 
ţărmurile localităţii Sf. Lawrence. Toronto, 
Hamilton, Windsor şi Montreal sunt cele 
mai mari oraşe industriale.

Industria lemnului
Această ramură tradiţională şi 

specifică Canadei dispune de imense 
resurse forestiere şi are o piaţă largă de 
desfacere nu numai în ţară, dar şi în SUA, 
fiind susţinută de transporturile pe apă 
şi energia electrică ieftină. Cea mai mare 
parte din producţia de hârtie şi cherestrea 
este exportată în SUA şi ţările din Europa. 
Centre mari de prelucrare a lemnului se află 
atât în vest, unde se găsesc cele mai mari 
suprafeţe de păduri, cât şi în oraşele din 
zona Marilor Lacurilor.

Contribuţia Canadei la producţia 
mondială de cherestrea este de15,6%, 
celuloză-10,9%, aluminiu -10,7%, 
extragerea de azbest - 41,3%, minereu de 
uraniu - 34,7%, nichel - 20,2%, zinc -16,3%.

O dezvoltare a sectorului construcţiilor 
în anul 2011, prin ridicarea de noi locuinţe, 
a contribuit la intensificarea consumului 
aparent al SUA cu 2,4 milioane m3 (de ex. 
cu 4,8%) , atingând la 58.1 milioane mc. 
În schimb, Canada a suferit o încetinire 
a consumului intern în 2011, scăzând cu 
peste 10% începând cu 2010. Pentru a 

contracara consumul redus, accentuat şi 
de un declin cu 2% al exporturilor către 
Statele Unite, producătorii canadieni şi-au 
îndreptat atenţia cu precădere spre noi 
oportunităţi pe pieţele din China, Japonia, 
Orientul Mijlociu, Asia şi Oceania.

Producţia de cherestea din răşinoase 
a Canadei a crescut uşor în anul 2011, 
ajungând la 38,1 milioane mc faţă de 
37,7 milioane mc (+0,7%) în 2010, dar 
încă se află mult sub nivelul de vârf din 
2004 de 62,2 milioane mc. Oportunităţile 
variate de export şi eforturile intense de 
a prelucra şi arborii morţi în picioare în 
urma dăunătorilor (îndeosebi în interiorul 
provinciilor British Columbia şi parţial 
în Alberta) au condus la o creştere a 
producţiei cu 6,1% în partea de vest a 
Canadei. Regiunile din est, în schimb, au 
cunoscut o reducere cu 4,8 a producţiei 
din cauza prelucrării reduse a lemnului, 
fapt ce a forţat unele fabrici de cherestea 
să instituie perioade extinse de oprire a 
proceselor de producţie.

Îngheţarea creditelor pentru uzinele de 
cherestea a rezultat în închiderea recentă 
a unor fabrici de celuloză care aduceau 
pe piaţă un excedent de talaş, ceea ce a 
contribuit la o scădere forţată a preţurilor 

la aşchii din lemn, reducând veniturile 
fabricilor de cherestea. O altă provocare 
pentru producătorii din zona Quebec a fost 
generată de scăderea locală a recoltei de 
lemn, estimându-se o continuare a acestui 
fenomen până la o reducere de 8% în anii 
2012 şi 2013.
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1. Situaţia pădurilor în lume
Suprafaţa fondului forestier în lume este în 

jur de 4 miliarde ha, ceea ce reprezintă 30% din 
totalul suprafeţei, din care o treime este ocupată cu 
răşinoase şi două treimi cu foioase. Din nefericire în 
ultima perioadă această suprafaţă este în scădere.

Pe continente, repartizarea este următoarea:

Europa, 1.001 mil. ha, din care Rusia 809 mil.,
iar ţările din UE 155 mil. ha (25%);
America de Sud, 832 mil. ha,
reprezentând 21% ;
America de Nord şi Centrală, 706 mil. ha,
reprezentând 18%;
Africa, 635 mil. ha, reprezentând 16% ;
Asia, 572 mil. ha, reprezentând 15% ;
Oceania, 206 mil. ha, reprezentând 5%.

Pe ţări, repartizarea este inegală; dacă evidenţiem 
că 10 ţări deţin 66% din total cu cele mai mari 
suprafeţe: Rusia 20%, Brazilia 12% şi terminând cu 
India 2%, restul ţărilor deţin împreună doar 34%.

Numai 60% din păduri sunt exploatabile, a căror 
recoltă anuală de lemn este de 3 miliarde mc, din 
care 40% sunt pentru foc şi restul pentru prelucrări 
industriale şi construcţii.

Referitor la România potrivit datelor furnizate de 
Institutul Naţional de Statistică pentru anul 2012, 
fondul forestier total este de 6,529 mil. ha din care 
suprafaţa ocupată de păduri este de 6,373 mil. ha.

Pe specii, suprafaţa ocupată de răşinoase este de 
30,5%, la foioase 69,5%, iar pe forme de proprietate 
situaţia se prezintă astfel:

• fond forestier total 6,529 mil. ha - 100%;
• proprietatea publică 4,286 mil. ha - 65,6%,
din care:
• a statului 3,245 mil. ha - 49,7%;
• a unităţilor administrativ teritoriale
1,041 mil. ha - 15,9%;

• proprietate privată 2,243 mil. ha -
34,4% din care:
• a persoanelor fizice şi juridice
2,167 mil. ha - 33,2%;
• a unităţilor administrativ teritoriale
0,076 mil. ha - 1,2%.

Volumul recoltat în anul 2012 a fost de 19,081 
mil. mc faţă de o posibilitate de 22 mil mc, potrivit 
amenajamentelor silvice.

 
2. Pădurea
şi mediul înconjurător

a) Schimbările climatice
Efectul de seră este un fenomen natural de 

încălzire a atmosferei, cauzat de radiaţiile infraroşii 
reflectate de suprafaţa pământului.

Acest fenomen natural, care permite realizarea 
unei temperaturi medii anuale de 15°, este perturbat 
de activitatea umană, şi mai precis de emisia de CO2 
cauzată de arderea combustibililor solizi.

Gazele responsabile pentru încălzirea climatică 
sunt dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4), 
protoxidul de azot (N2O), gazele de origine 
industrială.

De-a lungul revoluţiei industriale de la mijlocul 
secolului19 şi până în prezent, emisia de CO2 a 
crescut cu 30%, iar dacă ţinem seama că anual 
aceasta creşte cu 0,5%, concentraţia de CO2 se va 
dubla în 2100.

Sectoarele responsabile pentru această creştere 
în proporţie de 70% sunt transporturile, construcţiile 
şi industria.

Primele efecte ale încălzirii climatice sunt:
• topirea gheţarilor, creşterea nivelurilor oceanelor 

şi mărilor cu consecinţe catastrofale pentru regiunile 
de coastă şi a terenurilor sub nivelul mării;

• dispariţia mai multor specii animale şi vegetale;

şi rolul ei în schimbările climatice
Rezumat

Autorul semnalează, cu 
argumentul datelor şi al 

informatiilor ştiinţifice, 
importanţa funcţiei 

protective a pădurii şi 
inserează elementele 

care sunt direct legate de 
schimbările climatice.

The Roles
of Forests in 

Climate Changes
Synopsis

The author uses objective 
facts and scientific 

information to draw 
attention to the protective 

functions of forests and 
describes the elements 

which are directly 
connected to climate 

changes.

Pădurea este un element de patrimoniu al umanităţii, precum aerul şi 
apa, având contribuţii benefice în biodiversitate, reducerea efectelor 
de seră, regularizarea cursurilor de apă, filtrarea aerului, recreere 
şi aprovizionarea cu materie primă, care este lemnul. Ca toate 
organismele vii, pădurea creşte şi se dezvoltă zilnic în mod natural, 
asigurând aurul verde al planetei. Contrar numeroaselor idei pesimiste, 
recoltarea (exploatarea) lemnului bine făcută este benefică pentru 
pădure. De altfel, creşterea nevoii de lemn în industrie, dar mai ales 
în construcţii, are un aspect pozitiv asupra pădurii, în ideea că incită 
proprietarii să investească în extinderea şi gestionarea ei durabilă.

Pădurea
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• propagarea maladiilor, în special a celor 
tropicale;

• bulversarea climei.
“Omenirea” degajă anual 7.900 milioane 

tone de carbon în atmosferă şi, din nefericire, 
numai 4.600 milioane se stochează, restul 
rămâne în atmosferă cu consecinţele nefaste 
asupra climatului, prin rarefierea stratului de 
ozon care constrituie o barieră pentru razele 
solare puternice.

Cele două căi pentru diminuarea 
concentraţiei de CO2 în atmosferă sunt:

• reducerea emisiei şi a surselor de 
producere;

• creşterea stocajului de CO2.

b) Pădurea, capcană pentru carbon
Ciclul carbonului este caracterizat 

prin schimburi continue între rezervoare 
constituite de oceane, biomasă vie şi moartă, 
atmosferă, roci etc. Majoritatea acestor 
schimburi implică şi carbonul sub formă de 
CO2, iar toate elementele participante la ciclu 
capabile să capteze CO2 sunt susceptibile de 
reducerea concentraţiei sale în atmosferă.

Am putea spune că pădurea este “iadul” 
carbonului, prin procesul de fotosinteză şi 
stocarea lui în produsele ei, iar eficacitatea ei 
este cu atât mai mare, cu cât este mai bine 
gestionată dinamic şi durabil.

Astfel pădurea tânără, având o creştere 
viguroasă, absoarbe o cantitate mai mare 
de CO2 decât una bătrână şi care nu a fost 
exploatată la timp. 

O pădure ajunsă la maturitate asigură, 
desigur, un echilibru în menţinerea fertilităţii 
solului, a volumului de precipitaţii şi a 
temperaturii normale. Exploatarea arborilor 

dintr-o pădure asigură, prin produsele sale, 
stocarea carbonului pe toată existenţa 
acestora şi, pe de altă parte, prin regenerare 
naturală sau prin plantare garantează 
dezvoltarea unei păduri tinere cu posibilităţi 
mai mari de reducere a emisiei de CO2.

Aşadar, produsele pădurii pot fi 
considerate rezervoare pentru stocarea 
carbonului pentru o perioadă şi, cu cât 
aceasta este mai lungă, este şi mai profitabilă 
pentru mediu.

Graţie fotosintezei şi a creşterii, pădurea 
acţionează, pe de o parte, ca o pompă care 
aspiră carbonul (CO2), iar pe de altă parte şi 
ca un depozit pentru carbonul atmosferic; un 
arbore absoarbe 1 tonă de CO2 pentru fiecare 
m³ şi elimină în atmosferă 0,7 tone de O2.

Lemnul este materialul de construcţie care 
necesită pentru producerea lui un consum 
de energie mult mai mic în raport cu oţelul, 
aluminiul, betonul, plasticul.

În acelaşi timp, emisiile de CO2 pentru 
producerea materialelor de construcţie din 
lemn sunt practic nule. Datorită structurii 
sale celulare, lemnul are proprietăţi termice 
reîncărcabile şi utilizarea lui în construcţii 
permite o economie de energie importantă 
pentru durata unei construcţii.

Privind izolarea termică, superioritatea 
lemnului este de 15 ori mai mare faţă de 
beton, 400 ori mai mare faţă de fier şi de 1770 
ori faţă de aluminiu.

De asemenea, lemnul poate fi refolosit, 
tratat în construcţii, în structuri, lambriuri, 
palete, ambalaje, cu marele avantaj că se 
prelungeşte stocajul de carbon eliminându-se 
nevoia de materiale noi de construcţie.

Un studiu din SUA asupra construcţiilor 

din diferite materiale (lemn, oţel, beton, 
aluminiu) în zone climatice diferite pentru 
case familiale similare, a arătat economiile 
considerabile ale folosirii lemnului faţă de 
celelalte materiale.

În concluzie, lemnul joacă un rol important 
în lupta contra schimbărilor climatice, arborii 
reducând substanţial concentraţia CO2 din 
atmosferă. 

O creştere a utilizării produselor din lemn 
stimulează expansiunea forestieră pentru 
reducerea emisiei de CO2 şi substituirea unor 
produse mari consumatoare de combustibili 
fosili.

În loc de concluzii
Informaţiile prezentate mai sus, deşi 

parte din ele au fost publicate în articole din 
reviste sau prezentate la diferite reuniuni 
şi seminarii, le-am considerat necesare 
pentru sensibilizarea opiniei publice, dar şi 
a factorilor de decizie pentru crearea unui 
mediu înconjurător mai sănătos.

De aici, necesitatea următoarelor acţiuni 
urgente:

• stoparea prin orice mijloace a defrişărilor 
necontrolate de păduri şi a tăierilor ilegale;

• folosirea produselor din lemn ca 
materiale de construcţie, în case de lemn şi în 
interiorul caselor ce folosesc alte materiale de 
construcţii;

• încurajarea proprietarilor de terenuri, 
mai ales în cazul celor degradate , improprii 
agriculturii, pentru împădurire, având în 
vedere că astfel devin furnizori de mediu şi de 
dezvoltare durabilă.

Ioan Sbera,
Preşedinte de onoare ASFOR

Pădurea, izvor
de sănătate şi frumuseţe (800X600)
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Specializarea personalului de execuţie, 
proiectare şi inspecţie în domeniul 
protecţiei lemnului din construcţii se face 

pe tot parcursul vieţii, voluntar sau impus prin 
cerinţele postului, prin cursuri de lungă sau de 
scurtă durată, practic şi teoretic, în producţie, 
pe şantier sau în laborator. Pentru realizarea 
acestui deziderat, s-a avut în vedere să se instituie 
la nivel internaţional şi naţional, un program 
permanent de menţinere la un nivel de valabilitate 
a documentelor tehnice - instrumente de lucru 
pentru specialiştii din construcţii sau din domenii 
conexe: ingineri, arhitecţi, fizicieni, chimişti, 
biologi, etc. În acest sens, au fost elaborate 
anterior, pe plan naţional, două reglementări 
tehnice privind cerinţe, criterii de performanţă 
şi măsuri de prevenire şi combatere a agenţilor 
agresivi, care în prezent trec printr-un proces de 
revizuire tehnică în anchetă publică, la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
(www.mdrt.ro/userfiles/constructii_ancheta_
publica_cntr525.pdf). 

Revizuirea (reglementari tehnice, Specificaţie 
tehnică - Indicativ ST 049-20061)) vizează 
produsele şi procedeele de protecţie preventivă 
la atacul agenţilor biologici şi climatici asupra 
lemnului din construcţii. Această specificaţie 
tehnică a fost elaborată în anul 2006, cu 
scopul introducerii pe piaţă a unor produse 
pentru construcţii care să corespundă, la acea 
dată, unor standarde româneşti şi europene 
adoptate ca standarde naţionale. Fiind prima 
ediţie a reglementării tehnice pentru cerinţe 
de performanţă ale produselor de protecţie a 
lemnului, are limite în aplicabilitate, în primul rând 
din cauza adoptării până în (inclusiv) anul 2012 a 
unor noi standarde europene, în al doilea rând, din 
cuza unor noi tehnologii şi produse, iar în al treilea 
rând, din cauza concepţiei de elaborare. Pentru 
prima şi a doua remarcă, este şi firesc ca lucrurile să 
înregistreze un salt cantitativ, iar la cea de-a treia, 
se propune o noua variantă în formă revizuită. 

Revizuirea reglementarii tehnice Instrucţiuni 
tehnice - Indicativ C 46-19862) vizează metodele şi 
produsele de protecţie preventivă şi de combatere 
a biodegradării lemnului din construcţii. Aceste 
instrucţiuni au fost elaborate de ICPIL, iniţial 
în 1962, ca urmare a necesităţii de prevenire şi 
combatere a biodegradării provocate de ciupercile 
de putrezire. Este o norma tehnică complexă, 
care include noţiuni de biologie a ciupercii, 
identificarea atacului şi măsurile de protecţie care 
se impun în diverse faze ale atacului ciupercii. 
Revizuită în 1986, reglementarea tehnică aduce 
completări pentru intervalul dintre anii 1962 şi 
1986. Marea deficienţă a reglementării, în prezent, 
este lista de produse indicate pentru protecţia 
lemnului, azi total interzise de Directiva Europeana 
de biocide. De asemenea, ea nu include metode 
moderne de intervenţie şi nu indică metode 
de verificare a performanţelor şi ale calităţii 
produselor. 

Elaborarea unei reglementari tehnice 
complete are în vedere analiza conţinutului 
celor două reglementări prezentate sumar mai 
sus şi impune introducerea unor cunoştinţe 
minime şi necesare producătorului de produse 
de protecţie, executantului protecţiilor şi 
beneficiarului final al construcţiilor din lemn 

elementelor de construcţii

Rezumat
Protecţia elementelor 

de construcţii din lemn 
constituie, printre altele, o 
cale spre creşterea duratei 
de viaţă a lemnului şi, prin 

aceasta, la conservarea 
resursei naturale. Analiza 

critică prezentată se 
materializează prin soluţii 

noi de reglementare a 
domeniului, inclusiv a 

actiunilor de aliniere la 
nivelurile tehnologice şi de 

eficienţă actuale.

Protecting
the Wood 
Structural 

Elements Used
in Construction

Synopis
Protecting wood structural 

elements that are used in 
construction field constitutes 

one of the major ways in 
increasing the lifespan of 

wood materials, thus better 
preserving the natural 
resources. This critical 

analysis embodies new 
regulatory solutions and 

actions to catch up to the 
present-day technologies 

and efficiency levels.

În prezent, în domeniul protecţiei lemnului se folosesc standarde 
şi reglementări tehnice care definesc noţiunile speciale, clasifică 
performanţele lemnului şi ale produselor de protecţie a lemnului 
şi stabilesc metodele de aplicare sau de determinare a calităţii 
protecţiei aplicate. 

Protecţia
din lemn
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protejat. Se vor aduce completări cu 
informaţii privind durabilitatea lemnului3), 
factorii biodistructivi, metode şi produse 
de protecţie a lemnului, verificarea calităţtii 
lemnului, produselor de protecţie şi 
protecţiei aplicate lemnului din construcţii, 
verificarea eficacităţii produselor biocide4), 
prevederi recente privind producerea, 
introducerea pe piaţă5+6) şi utilizarea 
produselor de protecţie a lemnului, 
legislaţia şi normele tehnice privind 
cerinţele fitosanitare, de siguranţă în 
exploatare, siguranţă la foc, securitate şi 
sănătate în muncă, protecţia mediului, 
protecţia consumatorului şi de instruire 
profesională la aplicarea protecţiilor. 

Comasarea reglementarii tehnice 
Indicativ ST 049-2006 cu reglementarea 
tehnică Indicativ C 46-1986 în cadrul lucrării 
“Reglementare tehnică - Specificaţie tehnică 
privind protecţia elementelor de construcţii 

din lemn împotriva agenţilor agresivi. 
Cerinţe, criterii de performanţă şi măsuri de 
prevenire şi combatere“.

Unirea celor doua reglementări tehnice 
într-una care să vizeze clar şi unitar protecţia 
lemnului din construcţii împotriva agenţilor 
agresivi, atât sub aspectul preventiv, cât şi 
pentru combaterea unui atac aflat în faze 
diverse de evoluţie, cu precizări privind 
calitatea suportului de tratat şi necesitatea 
aplicării unui tratament în funcţie de 
durabilitatea naturală a speciei lemnoase 
care urmează să fie montată ca element 
de construcţie şi clasa de utilizare, care 
implică apariţia factorilor de risc biologici 
şi agenţilor agresivi climatici, cu consecinţe 
în lanţ, reprezintă un criteriu de definire a 
sarcinilor. 

Oportunitatea elaborării lucrării rezultă 
din evoluţia şi dezvoltarea societăţii, fiind 
necesară adaptarea la progresul tehnic a 

performanţelor produselor şi procedeelor 
de protecţie a lemnului, în conformitate 
cu cerinţele actuale din domeniul 
construcţiilor. Specificaţia tehnică nr. ST 049 
are o vechime de 6 de ani, iar instrucţiunile 
tehnice nr. C 46 sunt neactualizate de 26 
de ani. Necesitatea abordării protecţiei din 
perspectiva perisabilităţii suportului lemons, 
datorită durabilităţii naturale reduse a 
acestuia, a derivat şi din efectul direct 
asupra corodării elementelor metalice din 
construcţiile din lemn. Pentru prima dată 
într-o reglementare tehnică românească, va 
fi abordată noţiunea de durabilitate naturală 
a lemnului, criteriu obligatoriu în decizia 
prevederii unui tratament cu un produs 
de protecţie care să răspundă unor cerinţe 
de performanţă anume, în funcţie de clasa 
de exploatare şi impregnabilitatea speciei 
lemnoase.

Corelarea noii reglementări tehnice 

Structură complexă din lemn
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cu cerinţele UE (legislaţie şi standardizare 
privind protecţia mediului şi dezvoltarea 
durabilă în construcţii, în vederea asigurării 
cerinţelor şi criteriilor de performanţă 
pentru suportul din lemn şi pentru 
produsele de protecţia lemnului) este o 
consecinţă a aderării României la UE, în anul 
2007. Protecţia şi conservarea lemnului 
a preluat terminologia, metodele de 
încercări şi sistemele de clasificare pentru 
durabilitate, clase de exploatare, clase de 
impregnabilitate, retenţie şi adâncime 
de penetrare, eficacitate de protecţie. 
Protecţia lemnului din construcţii se verifica 
conform standardelor europene pentru 
testarea produselor biocide (insecticide 
şi fungicide), hidrofuge şi ignifuge. 
Necesitatea schimbului liber de produse 
pentru construcţii impune utilizarea unui 
numitor comun (existenţa trasabilităţii) 
pentru etichetarea, toxicitatea, eficacitatea 
şi clasificarea produselor de protecţie a 
lemnului. 

 
Elaborarea noii reglementări tehnice se 

va face în conformitate cu normele tehnice 
de protecţia lemnului, legislaţia naţională 
şi europeană, pentru asigurarea cerinţelor 
pentru:

• produse biocide, compoziţia chimică, 
riscuri în utilizare, criterii de avizare 
sanitară7); 

• reducerea toxicităţii (COV-uri, metale, 
etc.) din produsele chimice de protecţie a 
lemnului8); 

• sănătate prin înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea şi restricţionarea substanţelor 
chimice9); 

• cerinţele de bază din euronormele 
de proiectare a clădirilor din lemn pentru 
durabilitate10); 

• cerinţele esentiale privind rezistenţa 

mecanică, stabilitate, securitate la incendiu 
şi siguranţă în exploatare în conformitate cu 
Legea 10 privind calitatea în construcţii, cu 
modificările ulterioare11);

• cerinţelor minime privind protecţia 
muncii şi securitatea la incendiu12);

• cerinţelor minime privind protecţia 
consumatorului13);

Actualizarea, după caz, a criteriilor şi 
nivelurilor de performanţă, atât pentru 
stratul suport din lemn cât şi pentru 
sistemele de protecţie, în conformitate cu 
noile prevederi ale standardelor europene.

Pentru aceasta, se vor prelua ultimele 
prevederi care fac obiectul adoptării şi 
actualizării unor standarde noi pentru 
produse din lemn, produse pe bază de 
lemn pentru construcţii, pentru produse de 
protecţie şi conservare a lemnului şi pentru 
determinarea calităţii protecţiei, implicând 
introducerea cerinţelor de performanţa 
ale acestora în cadrul noii reglementări. De 
asemenea, se vor introduce ca elemente 
de noutate toate cerinţele de performanţă 
ale suportului din lemn şi pentru sistemele 
de protecţie prevăzute în euronormele de 
proiectare a construcţiilor din lemn. Un alt 
element de noutate constă în prezentarea 
cerinţelor şi criteriilor de performanţă cerute 
la introducerea pe piaţă la certificarea 
conformităţii produselor şi serviciilor. 

Abordarea managementului tematicii 
privind protecţia elementelor de construcţii 
din lemn împotriva agenţilor agresivi, 
biotici şi abiotici, are în vedere cunoaşterea, 
capabilitatea, viziunea şi previziunea 
domeniului evolutiv al construcţiilor din 
lemn şi conexe, domeniul materialelor şi 
produselor folosite la realizarea şi protecţia 
lemnului din construcţii. Aceste deziderate 
sunt îndeplinite prin politici proprii de 

management, personal, bază tehnică, 
materială şi logistică specifică îndeplinirii 
cerinţelor conceptuale şi logistice în sistem 
de asigurare a calităţii.

Pentru realizarea activităţilor şi 
obiectivelor necesare, va fi abordată 
iniţierea unui program de inventariere 
a documentelor tehnice naţionale 
şi europene, în vigoare şi în curs de 
revizuire, privind construcţiile din lemn şi 
conexe, pornind de la materialul de lucru, 
condiţiile de utilizare, destinaţie, cerinţe 
de performanţă. Permanent se va urmări 
realizarea unei lucrări cu conţinut clar, 
unitar, sintetic şi cuprinzător, raportat la 
realităţile existente în privinţa proiectării pe 
plan intern şi internaţional. În elaborarea 
lucrării se vor aborda principiile de bază ale 
protecţiei şi conservării lemnului, corelate 
cu cele din domeniul protecţiei anticorozive 
a elementelor metalice şi de zidărie 
limitrofe, se va ţine seama de principiile 
de bază în proiectarea construcţiilor din 
lemn şi se vor asimila conceptele, principiile 
şi teoriile naţionale şi europene noi din 
reglementările, politicile şi strategiile pentru 
mediu şi dezvoltare durabilă a construcţiilor. 

Lucrarea se adresează proiectanţilor şi 
verificatorilor de proiecte, constructorilor, 
executanţilor lucrărilor de protecţie, 
producătorilor de materiale din lemn şi 
de produse pentru protecţia lemnului 
împotriva biodegradării, pentru construcţiile 
cu elemente din lemn noi şi în exploatare. 
În plus, se adresează tuturor factorilor cu 
competenţe în testarea, agrementarea, 
certificarea şi controlul produselor pentru 
construcţii. 

Drd. Chim. Mariana Prună,
ICECON Bucureşti

1) Reglementare tehnică - 
Specificaţie tehnică privind protecţia 
elementelor de construcţii din lemn 
împotriva agenţilor agresivi. Cerinţe, 
criterii de perfaormanţă şi măsuri de 
prevenire şi combatere - Indicativ ST 
049-2006, publicat in B.C. nr. 22 din 
2006, Ordinul 1731/2006 publicat în 
M.O. nr. 932 din 16/11/2006

2) Instrucţiuni tehnice pentru 
prevenirea şi combaterea buretelui de 
casă la materiale lemnoase folosite 
în construcţii - Indicativ C 46-1986, 
publicat in B.C. nr. 7 din 1986

3) SR EN 350-1:1997 Durabilitatea 
naturală a lemnului masiv. Partea 
1: Ghid de principii de încercare şi de 
clasificare a durabilităţii naturale a 
lemnului

4) SR EN 599-1:2009 Eficacitatea 
produselor de protecţie preventivă 
a lemnului, stabilită prin încercări 
biologice. Partea 1: Specificaţie 
conform claselor de utilizare

5) Directiva Consiliului 89/106/
CEE referitoare la materialele de 
construcţii - Directive 89/106/EEC 
Construction products (CPD Directive)

6) Regulamentul (UE) nr. 305/2011 
al Parlamentului European şi al 
Consiliului, de stabilire a unor conditii 
armonizate pentru comercializarea 
produselor pentru construcţii şi de 
abrogare a Directivei 89/106/CEE a 
Consiliului

7) HG nr. 956/2005 privind 
plasarea pe piaţă a produselor 
biocide (Directiva nr. 98/8/CE) şi este 
adoptată în temeiul art. 15 lit. m 
din Legea 360/2003 privind regimul 
substanţelor şi preparatelor chimice 
periculoase; Ordin 10/2010 privind 
aprobarea procedurii de avizare a 
produselor biocide care sunt plasate 
pe piaţă pe teritoriul României. 
Directiva 98/8/CE se abrogă de la 1 
septembrie 2013, data de la care se 
va aplica noul Regulament (UE) nr. 
528/2012 al Parlamentului European 
si al Consiliului din 22 mai 2012 
privind punerea la dispoziţie pe piață 
și utilizarea produselor biocide. Dl 
Janez Potočnik, comisarul pentru 
mediu, a declarat: “Acesta este încă 
un pas înainte către garantarea 
unui nivel ridicat de protecție a 

sănătăţii cetăţenilor şi a mediului, 
deoarece este menit să asigure 
punerea la dispoziție numai a unor 
produse sigure și interzicerea intrării 
substanțelor celor mai periculoase 
pe piața noastră. Prin simplificarea 
procesului de autorizare, noul 
regulament va genera beneficii 
economice importante pentru 
companiile europene”.

8) HG nr. 371/2010 publicată în 
MO, Partea I nr. 278 din 28/04/2010 
pentru modificarea şi completarea 
HG nr. 699/2003 privind stabilirea 
unor măsuri pentru reducerea 
emisiilor de compuşi organici volatili 
datorate utilizării solvenţilor organici 
în anumite activităţi şi instalaţii; HG 
nr. 347/2003 privind restricţionarea 
introducerii pe piaţă şi a utilizşrii 
anumitor substanţe şi preparate 
chimice periculoase (Directiva 76/769/
CEE); Directiva 2006/139/CE pt. 
modificarea Directivei 76/769/CEE, 
privind restricţiile de comercializare şi 
utilizare a compuşilor arseniului

9) Regulamentul nr. 1907/2006 
privind înregistrarea, evaluarea, 

autorizarea şi restricţionarea 
substanţelor chimice (REACH) şi de 
înfiinţare a Agenţiei Europene pt. 
Produse Chimice; Regulamentul nr. 
453/2010 al Comisiei de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006; 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 
al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 16 decembrie 2008 
privind clasificarea, etichetarea 
şi ambalarea substanţelor şi a 
amestecurilor

10) SR EN 1995-1-1:2004/AC:2006 
Eurocod 5: Proiectarea structurilor de 
lemn. Partea 1-1: Generalităţi - Reguli 
comune şi reguli pentru clădiri

11) Hotărârea Guvernului nr. 
622/2004 privind condiţiile de 
introducere pe piaţă a produselor 
pentru construcţii

12) Legea nr. 319/2006 privind 
securitatea şi sănătatea în muncă; 
Legea nr. 307/2006 din 12/07/2006 , 
privind apărarea împotriva incendiilor 

13) SR ISO 6240:1998 Standarde 
de performanţă în clădiri. Conţinut şi 
prezentare
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Importurile
China a importat singură 43 milioane de mc de 

lemn rotund în 2011, ceea ce reprezintă o treime 
din necesităţile proprii şi mai mult de o treime 
din schimburile mondiale. Statul chinez cumpără 
aproximativ 15 milioane de mc de lemn rotund din 
Rusia, restul provenind din Noua Zeelandă (cca 6 
milioane mc), Insulele Solomon (2,7 milioane), SUA 
(2,5 milioane), Papua-Noua Guinee (2,3 milioane), 
Myanmar (1,2 milioane) şi Canada (cca 1 milion). 
Aceste ţări totalizează împreună cu Rusia 87% din 
importurile chinezeşti de lemn rotund.

Următorii patru importatori masivi de lemn 
rotund (după China) sunt India, Suedia, Germania 
şi Austria - cca 7 milioane mc importaţi în anul 
2011 pentru fiecare ţară în parte. Alături de China, 
aceste state deţin 57% din totalul importurilor de 
lemn declarate la nivel mondial.

Exporturile
La nivel de exporturi, acest tip de comerţ se 

limitează la un număr şi mai mic de state. În cursul 
ultimilor ani, numai 15 până la 20 ţări exportau 
mai mult de un milion de mc de lemn rotund pe 
an. În 2011, jumătate din exporturi (49%) au fost 
realizate de către cinci ţări, anume: Canada - 4 
milioane mc, Franţa - 6,7 milioane mc, SUA - 11,6 
milioane, Noua Zeelandă - 11,7 milioane şi liderul 
detaşat Rusia - 21 milioane mc.

Anterior perioadei de criză financiară, Rusia 
continua să exporte circa 50 milioane de mc lemn 
rotund pe an. Însă după 2007, cantităţile s-au 
diminuat rapid la aproximativ 20 milioane mc şi au 
rămas de atunci la niveluri asemănătoare.

În cazul principalelor state exportatoare, cu 
excepţia Franţei, cel mai mare cumpărător rămâne 
China. Astfel, trei sferturi din exporturile ruseşti de 
lemn rotund pleacă spre statul chinez, iar Noua 

Zeelandă expediază 58% din totalul exporturilor 
sale tot către China. Vânzările pe teritoriul Chinei 
reprezintă aproape o treime din exporturile de 
lemn rotund către SUA şi ceva mai mult de un sfert 
din rata exporturilor Canadei.

Alături de alţi importanţi cumpărători de lemn, 
mai figurează alte cinci state exportatoare de lemn 
brut, precum Coreea de Sud, Japonia, Finlanda, 
ţările care formează uniunea economică Benelux 
şi India.

Cererea de lemn rotund din răşinoase este 
susţinută prin intermediul unor preţuri aflate 
în creştere uşoară - se anunţă o perioadă mai 
degrabă favorabilă în ciuda anumitor incertitudini

În Europa, economia din zona euro evoluează 
într-o manieră pozitivă, depăşind aşteptările 
cele mai optimiste. În Germania, cererea internă 
continuă într-un ritm susţinut. În Franţa, nivelul 
acesteia este şi mai mare, având în vedere că 
utilizarea lemnului destinat construcţiilor creşte 
în această ţară. Cantităţile de lemn rotund însă 
lipsesc. Cu toate acestea, preţul cherestelei rămâne 
scăzut.

În Elveţia, sectorul construcţiilor evoluează 
pozitiv, iar pieţele germane şi franceze au o 
influenţă benefică. De câteva luni, cursul de 
schimb tinde pozitiv în favoarea monedei euro, 
un semn bun pentru exporturile europene. Astfel, 
are loc o revenire a preţurilor de ordinul a 5 franci/
mc pentru lemnul rotund din răşinoase de până la 
diametrul de 60 cm.

Lemnul de foioase (cel de fag mai ales) rămâne 
în porturi în ciuda cererii chineze crescute, stejarul 
fiind sortimentul cel mai cerut în Franţa. 

 
Sursa: Statistica FAO (La Forêt, nr. 10/2013)

cu lemn rotund
Rezumat

Zona europeană a 
comerţului cu lemn şi 

extins către alte regiuni 
oferă date şi informaţii 
cu referire la consum şi 

la oferta pe natura de 
produse ce pot fi utilizate 
în politicile comerciale cu 
produse pe bază de lemn.

Global 
Roundwood 

Commerce
Synopsis

The European roundwood 
market, also extended 

to other regions, gives us 
facts and information 

relating to consumption, 
including also the types 

of products which can 
be used according to the 

commercial policies linked 
with wooden products 

and its derivatives.

Piaţa mondială a lemnului rotund este concentrată în jurul 
unui număr relativ restrâns de ţări şi reprezintă o cotă scăzută 
din piaţa generală a lemnului. Aşa rezultă din datele oficiale 
ale Organizaţiei pentru Agricultură şi Alimentaţie a Naţiunilor 
Unite FAO. Conform raportului FAO din 2011, comerţul 
mondial cu lemn rotund a atins un volum de 119 milioane 
mc în anul 2011, adică 8% din consumul global. Comparativ 
cu celelalte continente, fluxul internaţional al lemnului se 
îndreaptă îndeosebi către regiunea Asiei de Est.

Comerţul mondial
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Rezumat
Proiectul prezentat vizează 

construcţiile moderne din 
lemn în Europa, în strânsă 

relaţie cu promovarea 
eleganţei şi bunului gust în 
interacţiune cu arhitectura 

şi bunele practici.

Wood - Its 
Contribution to 

the Development 
and Architecture 

of Buildings
Synopsis

This project presentation 
is aimed at studying the 

modern wood structures in 
Europe closely associated 

with the promotion of 
elegance and good taste, 

intertwined with good 
practices and architecture 

as a whole.

Proiectul reprezintă o inițiativă a EOS 
(European Organization of the Sawmill 
Industry - Organizația Europeană pentru 

Industria de Cherestea) și a ETTF (European Timber 
Trade Federation - Federația Europeană pentru 
Comerțul cu Cherestea) șI este coordonat de EW 
(European Wood).

Mediatizat sub denumirea de “Wood: Growing 
Cities”, proiectul îșI propune să poziționeze lemnul 
ca material strategic de construcție, evidențiind 
faptul că o structură modernă din lemn poate 
constitui o alternativă rentabilă, sustenabilă șI 
elegantă în cadrul unor proiecte de arhitectură 
pentru clădiri urbane, lemnul fiind totodată șI o 
resursă regenerabilă cu un impact pozitiv asupra 
mediului înconjurător.

Proiectul a fost lansat anul trecut în Suedia, în 
cadrul Conferinței Internaționale pentru Rășinoase 
(ISC - International Softwood Conference) 2012 șI 
va fi implementat pe parcursul a trei ani. Pentru 
promovarea viziunii proiectului, a fost contractată 
firma belgiană Schuttelaar & Partners, responsabilă 
de crearea campaniei de marketing şi PR pentru 
promovarea la nivel mondial a construcțiilor 
moderne din lemn de pe teritoriul Europei. 

Referitor la această campanie, o primă piatră 
de temelie a fost crearea unui portal care să 
reunească organizații din diferite colțuri ale lumii, 
oferindu-le posibilitatea de a interacționa şi de a 
schimba informații de specialitate (impresii, date 
statistice sau alte informații de interes general 
despre lemn sau din domeniul forestier). Tot din 
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în dezvoltarea şi arhitectura locuinţelor
În contextul unei piețe dificile la nivel european, al cărei produs 
se pretează, însă, perfect cerințelor secolului XXI, industria 
lemnului din Europa a lansat un proiect interactiv, cu scopul de 
a crește cota de piață prin efortul comun de a crea sinergii și 
de a promova bunele practici la nivel mondial.

Lemnul

a fost finalizată în 2011, de firma Helen & 
Hard. Materialul predominant este lemnul, 
cele 27 de grinzi laminate care susțin 

acoperişul, sugerând scheletul unei balene.
Combinația incitantă şi inovatoare dintre 
suprafețele vitrate mari şi panourile din lemn 

de pin au evidențiat cu succes unicitatea 
lemnului ca material de construcție.

Biblioteca din Vennesla, Vest-Agder, Norvegia (Vennesla Kluturhus) 
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strategia de promovare a proiectului face 
parte şi elaborarea unui curs de formare 
profesională pentruarhitecți, pe tema 
“Construcții din lemn”, lucrându-se totodată 
şi la difuzarea unui material informativ în 
format digital.

Grupul țintă vizat este alcătuit din arhitecți, 
desgineri, firme de construcții şi factori politici 
cu putere de decizie, iar finanțarea proiectului 
este asigurată de diverse organizații naționale 
şi internaționale din industria lemnului şi a 
cherestelei. Cel mai mare aport financiar îl 
au însă EOS și ETTF, alături de care și-au unit 
forțele cel puțin alte zece organizații. Ultima 
şedință de proiect a avut loc la începutul 
lunii noiembrie, la Frankfurt, ocazie cu care 
s-au discutat bugetul alocat proiectului 
pentru anul 3 de implementare şi strategia de 
promovare. 

“Scopul este acela de a crea o vizune de 
ansamblu asupra pieței, pentru a dezvolta 
cât mai în amănunt povestea lemnului ca 
material de construcție”, explică Annejet 
Pette, reprezentanta firmei Schuttelaar & 
Partners.

Norvegia, una dintre țările care sprijină în 
mod activ acest proiect, este o susținătoare 
ferventă a potențialului pe care lemnul îl are 
în arhitectură: “Lemnul este un material de 
construcție ecologic şi, într-adevăr, singura 
materie primă regenerabilă. Producția sa 
necesită un consum minim de energie. 
Produsele din lemn acumulează carbon 
pe tot parcursul vieții şi pot fi transformate 
ulterior în energie ecologică regenerabilă. 
În Norvegia se recoltează doar o treime din 
supafețele reîmpădurite anual. Avem deci 
materie primă mai mult decât suficientă”, 
afirmă dl. Trygve Slagsvold Vedum, Ministru 
pentru Agricultură și Industria Alimentară 
din Norvegia. “Guvernul norvegian susține 
utilizarea lemnului și adoptă măsuri pentru 
a încuraja folosirea cât mai frecventă a 
acestuia ca material de construcție […]. 
Arhitecții furnizează premisele a ceea ce se va 
construi și modul în care vor arăta clădirile. 
Multe firme de arhitectură au mizat în ultimul 
timp foarte mult pe folosirea lemnului și nu 
puține au fost cele care au fost chiar premiate 
la nivel internațional pentru proiectele lor. 

Cu îndrăzneală, curaj și creativitate, s-au 
construit clădiri care reprezintă o adevărată 
aventură și un punct de atracție turistică”, 
a relevat în continuare ministrul Trygve 
Slagsvold Vedum.

Prin statutul său de membru al EOS, 
Asociația Forestierilor din România susține 
şi ea acest proiect, atât prin sprijin financiar, 
cât şi prin diseminarea mesajului pe 
care acesta îl transmite: crearea unei noi 
percepții asupra lemnului ca material de 
elită pentru soluții moderne şi sustenabile în 
construcțiile urbane.

redactat de Rosana Cozma

Surse primare: • EOS - European 
Organization of the Sawmill Industry (www.
eos-oes.eu)  • ETTF - European Timber Trade 
Federation (www.ettf.info)  • “Arhitectura 
norvegiană” Ghid informativ pus la dispoziție 
de dl. Aasmund Bunkholt, Wood Fokus 
Norway.

Surse secundare: • www.snohetta.com, • 
www.arkitektur.no • www.woodcampus.co.uk

este localizat în Hjerkinn, la marginea Parcului 
Național Dovrefjell, cu vedere spre masivul Snøhetta, 
Norvegia. Clădirea de 90m2 este deschisă publicului, 
servind ca un punct de observare a turmelor de 
reni sălbatici. Vizitatorii pot ajunge la acest obiectiv 
pe o potecă de 1,5km. Design-ul clădirii îmbină 
ideile contrastante dintre învelişul exterior rigid şi 

interiorul cald şi organic (în formă de stâncă sau 
bloc de gheață, erodat parcă de forțele naturii şi 
amplasat într-un cadru rectangular din sticlă şi oțel). 
Lucrarea a fost proiectată și executată de firma de 
arhitectură Snøhetta Arkitekter, Norvegia, partea din 
lemn fiind elaborată împreună cu firma Bootsbauern 
& Architekten. Interiorul a fost asamblat integral din 
buşteni de pin (cu diametre de 25cm) şi componente 
confecționate manual. La îmbinări sau folosit doar 
dibluri din lemn (fără adezivi sau cuie).

Pavilionul
Wild Reindeer 
Centre,
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Revenim asupra acestei teme, abordată şi cu altă ocazie. Între timp, a fost dezbătută în 
cadrul adunării anuale a proprietarilor de păduri, care a avut loc în localitatea Leuna, 
din landul Sachsen/Anhalt (Germania). În prezenţa ministrului de resort, s-a analizat 

situaţia pădurilor private. Din datele comunicate, rezultă că, între 1990 şi 2013, suprafaţa 
împădurită s-a mărit de la 433.000 ha la 498.000 ha, o evoluţie contracarată de faptul că, în 
acelaşi timp, suprafaţa parcelelor scoase din producţie s-a ridicat de la 30.000 la 300.000 ha.

De unde, întrebarea: până când ?
Până când se va mai abuza de pădurile private prin scoaterea acestora din producţie, deşi 

se ştie că pentru proprietarii de păduri exploatarea raţională a acestor bunuri este singura 
sursă de existenţă? Dar nu numai atât. Pădurile private contribue în mod considerabil 
la consolidarea bugetului statului. Aproape jumătate din masa lemnoasă provenită din 
exploatări îşi are originea în pădurile private şi comunale. 

Aceste considerente au determinat hotărârea de a trece la o contraofensivă, printr-o 

Apropiere bioeconomică între pădure
şi întreprinderea de prelucrare

din nou în actualitate?
Clusterul,

iniţiativă tip cluster, bazată pe o alianţă între silvicultură, produsele lemnoase şi industria 
chimică. Ultima este specifică regiunii încă din timpul primului război mondial. O tradiţie 
reînsufleţită în ultimele decenii prin stabilirea în regiune a mai multor întreprinderi bazate 
pe prelucrarea lemnului şi punerea lui în valoare prin procedee chimice. Cu alte cuvinte: 
condiţii favorabile pentru un proiect tip cluster, de data aceasta de o nouă factură şi 
dimensiune*). 

Idea de bază este o modalitate de cooperare între întreprinderile de prelucrare a 
lemnului şi industria chimică. Demn de notat: proiectul este axat pe pădurile de fag din 
regiune. Noutatea constă în faptul ca proiectul nu-i limitat la o anumită regiune. Se poate, 
deci, vorbi de un “supercluster”*) cu perspective de a fi ancorat în Uniunea Europeană. 

Sus-numita iniţiativă este momentan integrată într-un proiect naţional de cercetări, 
proiect care urmează să fie finanţat în următorii cinci ani cu o sumă de 40 milioane EURO.

Dr.rer.nat. Aurel Teuşan

*) în germană: Spitzenkluster BioEconomy
Bibliografie: Jahrestagung im Fokus der BioEconomie. AFZ-erWald 14/2013.
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În practica controlului silvic, activitatea de exploatare ilicită a lemnului 
conduce, uneori, la interpretări diverse, inclusiv în cazul marcării şi evaluării 
arborilor tăiaţi nemarcat.

În majoritatea cazurilor, arborii tăiaţi nemarcat se identifica prin 
vizualizarea cioatelor rămase, marcarea acestora cu ciocane silvice conform 
Ordinului 1346/2 mai 2011 şi evaluarea pagubei conform Ordonanţei de 
urgenţă 85/8 noiembrie 2006, aprobată prin Legea 84/2007.

Dar, mai nou, fără a cunoaşte motivele, autoritatea publica centrală care 
raspunde de silvicultură şi de structura teritorială de specialitate a acesteia 
(cu referire la zona Moldovei) refuză să mai aplice pe cioata ramasă marca, 
procedând doar la numerotarea ei cu vopsea.

Aspectul prezentat mai sus arată lipsa de răspundere, şi mai ales de 
competenţă, a personalului salariat din aceste structuri.

Numerotarea cioatelor doar cu vopsea, fără aplicarea mărcii, conduce la 
crearea unei stări de confuzie, în sensul că personalul care verifică situaţia 
creată nu poate stabili dacă acea cioată provine dintr-un arbore tăiat fără 
drept şi mai ales data când a fost tăiat arborele.

Consideram că salariatul care procedează aşa încalcă prevederile Anexei 4 
din pct. 5 al Regulamentului de pază a fondului forestier, unde se stipulează: 
“Cioatele arborilor tăiaţi ilegal au fost marcate cu ciocanul ... nr. ...” .

Ca şi expert silvic judiciar, specialitatea silvicultură, apreciez ca acest 
aspect nu trebuie  acceptat de către instanţele de judecată.

Dacă tăierea unui arbore cu drept presupune, în toate cazurile, aplicarea 
mărcii, la fel şi identificarea unei cioate provenite din tăierea ilegală a unui 
arbore trebuie să poarte marca.

Ing. Gheorghe Chiruţă Gafiţa,
Expert silvic judiciar

Marcarea 
cioatelor
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Organizare
instituţională
• HG 48/2013 privind organizarea 

şi funcţionarea Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice şi pentru 
modificarea unor acte normative în 
domeniul mediului şi schimbărilor 
climatice • Monitorul Oficial nr 
103/20.02.2013

• H.G. 428/2013 privind organizarea 
şi funcţionarea Departamentului pentru 
ape, păduri şi piscicultură, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 
privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Mediului şi Schimbărilor 
Climatice şi pentru modificarea unor 
acte normative în domeniul mediului şi 
schimbărilor climatice. • Monitorul oficial 
nr.458/24.07.2013

• HG 333/2005 pentru reorganizarea 
direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de 
vânătoare în inspectorate teritoriale de 
regim silvic şi de vânătoare • Monitorul 
Oficial nr.354/26.04.2005

• OM 904/2010 - Procedura privind 
constituirea şi autorizarea ocoalelor 
silvice şi atribuţiile acestora, modelul 
documentelor de constituire, organizare 
şi funcţionare, precum şi conţinutul 
Registrului naţional al administratorilor 
de păduri şi al ocoalelor silvice. Procedura 
privind constituirea şi autorizarea ocoalelor 
silvice şi atribuţiile acestora, modelul 
documentelor de constituire, organizare 
şi funcţionare, precum şi conţinutul 
Registrului naţional al administratorilor 
de păduri şi al ocoalelor silvice • Monitorul 
oficial nr.435/29.06. 2010

Ciocane silvice
OM 1346/2011 - Pentru aprobarea 

Regulamentului privind forma şi modul 
de utilizare a dispozitivelor speciale de 
marcat, precum şi modul de marcare 
a arborilor sau a unor loturi de arbori • 
Monitorul oficial nr. 346/18.05 2011

Paza
fondului forestier 
HG 1076/2009 - pentru aprobarea 

Regulamentului de pază a fondului 
forestier • Monitorul oficial nr 721/26.10. 
2009

Controlul respectării
regimului silvic
• Ordonanţa de Urgenţă nr. 85/2006 

privind Stabilirea modalităţilor de evaluare 
a pagubelor produse vegetaţiei forestiere 
din păduri şi din afara acestora • Monitorul 
oficial nr. 926/15.11.2006

• Ordonanţa nr. 2/2001 privind Regimul 
juridic al contravenţiilor • Monitorul oficial 
nr.410/25.07.2001

• Legea 171/2010 privind stabilirea 
şi sancţionarea contravenţiilor silvice • 
Monitorul oficial nr. 513/23.07.2010

Punerea în valoare
a masei lemnoase
• Ordinul 1306/2005 - Procedura de 

aprobare, modificare, anulare şi casare 
a actelor de punere în valoare pentru 
produsele lemnoase provenite din fondul 
forestier, altul decât cel proprietate 
publică a statului, precum şi din vegetaţia 
forestieră din afara fondului forestier • 
Monitorul oficial nr. 32/13.01. 2006

• OM 3814/2012 Pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind modificarea 
prevederilor amenajamentelor silvice 
şi schimbarea categoriei de folosinţă a 
terenurilor din fondul forestier • Monitorul 
oficial nr. 790/23.11.2012

Exploatarea,
transportul
şi comercializarea
materialului lemnos
• HG 996/2008 - pentru aprobarea 

Normelor referitoare la provenienţa, 
circulaţia şi comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaţiilor de 
depozitare a materialelor lemnoase şi al 
instalaţiilor de prelucrat lemn rotund. • 
Monitorul oficial nr. 643/09.09. 2008

• OM 1540/2011 - pentru 
aprobarea Instrucţiunilor privind 
termenele, modalităţile şi perioadele 
de colectare, scoatere şi transport al 
materialului lemnos. • Monitorul oficial 
nr.430/20.06.2011

• OM 1073/17.03.2011 - pentru 
aprobarea Regulamentului de autorizare a 
pieţelor, târgurilor, oboarelor şi a burselor 
de mărfuri pentru comercializarea 
materialelor lemnoase. • Monitorul oficial 
nr. 316/09.05.2011

Legislaţie
Fişier legislativ de specialitate

Proiectul de Hotărâre 
pentru modificarea 
Hotărîrii Guvernului 
nr. 274/2013 privind 
acordarea ajutoarelor 
de minimis a fost 
adoptat 

În şedinţa de Guvern din data 
de 30 octombrie 2013, a fost 
adoptat Proiectul de Hotărâre 
pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 274/2013 privind 
acordarea ajutoarelor de minimis 
pentru investiţiile realizate de 
întreprinderile mici şi mijlocii.

Câteva dintre modificările aduse 
prin actul normativ, anunţate de 
doamna ministru Grapini la finalul 
şedinţei de Guvern, sunt:

• pe noua schemă de minimis vor 
fi eligibile doar firmele cu vechime 
de minim 1 an, care au obţinut profit 
din exploatare; 

• codul CAEN pe care depune 
IMM-ul proiect trebuie să fie înscris 
în activitatea firmei cu minim 3 luni 
înainte de depunerea proiectului; 

• se va acorda punctaj 
suplimentar pentru firmele care 
îşi propun să angajeze tineri sub 
25 de ani, iar acesta va fi şi criteriu 
de departajare dacă vor exista mai 
multe proiecte cu acelaşi punctaj, 
dar nu vor mai exista fonduri 
suficiente pentru finanţarea tuturor; 

• se renunţă la principiul “primul 
venit-primul servit”; 

• deschiderea liniei va fi anunţată 
cu 5 zile înainte, iar IMM-urile vor 
avea la dispoziţie 10 zile pentru 
depunerea online a proiectelor; 

• evaluarea proiectelor va fi 
făcută automat, printr-o aplicaţie 
informatică ce va acorda punctaje în 
mod obiectiv, pe baza unor criterii 
bine definite (sector de activitate, 
număr de locuri de muncă create 
etc.).

Ajutorul
de minimis
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Agenda Sindicală

Plăci pe bază de lemn 
destinate construcţiei 

Conform notificării CEN/TC 112, 
s-a lansat votul pentru acceptarea 
sau nu a proiectului de amendament 
la standardul EN 13986, “Plăci pe 
bază de lemn destinate construcţiei. 
Caracteristici, evaluarea conformităţii 
şi marcare”. Acest amendament  
aduce acele modificări necesare 
pentru ca standardul sa fie armonizat 
cu noul regulament CPR nr. 305 
pentru produse de construcţii, 
serveşte la certificarea şi marcarea 
acestor produse şi se intenţionează 
adoptarea amendamentului prin 
procedura scurta UAP.

Lemn pentru plăci
din aşchii de lemn şi 
plăci din fibre de lemn

     
În şedinta Comitetului Tehnic 

(ASRO) din 13.11.2013, s-a atabilit:

• definitivarea proiectului de 
standard SR 7149:2013, “Lemn 
pentru plăci din aşchii de lemn şi 
plăci din fibre de lemn”, în vederea 
transformării în proiect pentru 
ancheta publică şi a publicării 
acestuia în Buletinul Standardizării 
pentru a putea fi consultat de toţi 
factorii interesaţi. 

• definitivarea SR 13569:2013, 
“Lemn rotund şi sortimente de 
material lemnos. Metode de 
măsurare în urma observaţiilor 
primite în perioada de anchetă 
publică”. 

• opţiune de vot pentru proiectul 
de amendament la standardul 
european EN 13986, “Wood-based 
panels for use in construction 
- Characteristics, evaluation of 
conformity and marking”, pentru 
armonizarea cu Regulamentul 305, 
Produse pentru construcţii .

Standardizare

Guvernul a anunţat majorarea salariului minim brut, şi nu o creştere egală pentru 
anul viitor pentru toate categoriile de salariaţi, în două etape, respectiv de la 800,00 
lei la 850,00 lei, începând cu 01.01.2014 şi la 900,00 lei de la 01.07.2014. În acest fel, se 
urmăreşte o aplatizare a salariilor, prin aglomerarea lor pe salariu minim pe economie 
şi încurajarea funcţionării pieţei gri şi neagre.

Prin creşterile anunţate (la benzină, cu 10%), va creşte inflaţia cu încă 4 - 5 % pe 
medie şi, dacă se vor aplica majorări la preţul pentru energie electrică şi gaz metan cu 
procente uluitoare de la 50% la energie electrică şi 160% la gaz metan până în anul 
2015, majorarea salariului minim brut pe economie cu 5% este “praf aruncat în ochi” 
sau “suta de lei promisă de Ceauşescu”.

Înţelegem că statul are nevoie de bani şi dacă ar fi dirijaţi către investiţii, pentru 
crearea de noi locuri de muncă, ar fi foarte bine şi nu spre instituţiile de stat (SRI, SIE, 
Ministerul de Interne, Parlament, Preşedinţie, CSM etc.) dar să neglijezi salariaţii atât 
cât mai figurează în statistică şi pensionarii şi să nu existe un raport echilibrat între 
încasări şi plăţi credem că în România se va ajunge la un dezechilibru şi o inflaţie 
suplimentară. Şi se ştie din totdeauna că majorarea accizelor la benzină generează 
scumpiri în lanţ la toate produsele şi primele care vor fi afectate vor fi alimentele 
(carne, ouă, lapte etc.) şi energia electrică, iar majorările de pensii şi salarii vor fi practic 
anulate de aceste creşteri de preţuri.

Continuă
criza economică
şi în 2014?

Acţiune sindicală
cu participare FSLIL

Taxa pe carburanţi, probabil în viziunea Guvernului, este cea mai simplă metodă 
de a colecta bani pe termen scurt fără a lua în calcul creşterea inflaţiei, cu consecinţe 
grave în plan social.

Considerăm că salariaţii, în special din industria lemnului, pensionarii, şomerii şi 
celelalte categorii sociale defavorizate vor suporta din ce in ce mai greu scumpirile 
preconizate. Cu toate acestea, pentru anul 2014, urăm membrilor noştri de sindicat şi 
celorlanţi lucrători forestieri un calduros şi optimist “La mulţi ani!”.

 Jr. Dan Anghel,
Vicepreşedinte FSLIL
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Academia de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice
Valorificarea eficientă
a lemnului

Vineri, 8 noiembrie 2013, ora 10, la Academia de Ştiinte 
Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu - Siseşti” (Bd. Mărăşti 
nr. 61, sector 1, Bucureşti), în sala de consiliu, s-a desfăşurat 
simpozionul “Valorificarea durabilă, cu maximă eficienţă 
economică, a resurselor forestiere ale României”. 

Cuvintul de deschidere, ca de altfel şi oficierea întregului 
eveniment, l-a avut acad. Victor Giurgiu.

Comunicările prezentate de autori, personalităţi ale 
domeniului, au avut mesaj direct spre conceptul de valorificare 
superioara a resursei naţionale de lemn.

ASFOR, prin reprezentatul desemnat, a susţinut o comunicare 
în legatură cu utilizarea energetică a lemnului.

Întrebarile şi discuţiile finale au evidenţiat nemijlocit 
preocuparile, posibilităţile şi perspectivele care pot contribui la 
schimbarea stării actuale a lucrurilor.

Programul simpozionului a cuprins şi un moment emoţional, 
cel al sărbătoririi prof. Rostislav Bereziuc, membru titular al 
ASAS, la implinirea vârstei de 90 de ani (“Laudatio” - prof. Darie 
Parascan, prof. Nicolae BOS).

Cuvintul de răspuns al sărbătoritului a fost la înălţimea 
ilustrului şi apreciatului om şi dascăl, a carui activitate a fost 
închinată în cvasitotalitate învăţământului, cercetarii şi practicii 
forestiere.

Energii regenerabile - 
târg şi conferinţe

RoEnergy Timişoara a organizat, în perioada 5-6 noiembrie 
2013, o expozitie şi conferinţe pe tema produselor şi 
tehnologiilor din domeniul energiilor regenarabile.

Din problematica evenimentului: biomasă, biogaz, 
cogenerare, energie solară, PV, eficienţă energetică, 
infrastructură energetică, solutii termice, microhidroenergie, etc. 

Pe cine nu interesează, oare, astăzi costul energiei? Fie că 
vorbim de centre comerciale, şcoli, spitale, hoteluri, fabrici, 
primării ori locuinte rezidenţiale, toţi cei care administrează 
serviciile de utilităţi sunt cu ochii pe randamentele oferite de 
soluţiile energetice utilizate în prezent. 

Din program: • 5 noiembrie 2013: Conferinţa “Energia solara 
in Romania, prezent şi viitor în Energia solară”, ediţia a IV-a, 
secţiuni: Câtă energie poate produce un acoperiş, Proiecte 
fotovoltaice, dificultăţi şi provocări, Eficienţa energetică; 
• 6 noiembrie 2013: Bioenergia în România: “Bioenergie 
(biomasă, biogaz, cogenerare) în ferme şi fabrici, intre realităţi 
şi oportunităţi”, organizată în parteneriat cu Asociaţia Româna 
Biomasă şi Biogaz (ARBIO).

Reprezentantul în zona al ASFOR a susţinut o comunicare 
referitoare la resursa naţionala de biomasă forestieră.
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Simpozioane
tematice
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Domnul profesor Rostislav Bereziuc s-a 
născut la 20 octombrie 1923, în comuna 
Briceni, din fostul judeţ Hotin, azi în 
Republica Moldova, într-o familie în care 
dragostea pentru natură se împletea cu cea 
pentru învăţătură, tatăl său fiind subinginer 
silvic, iar mama sa învăţătoare. A absolvit 
şcoala primară în comuna natală, după 
care avea să urmeze cursurile liceului “Aron 
Pumnul” din Cernăuţi - clasele I-VII - şi ale 
liceului “Ion Creanga” din Bălţi - clasa a 
VIII-a. După obţinerea, în 1942, la Chişinău, 
a diplomei de bacalaureat, a fost admis 
prin concurs la Facultatea de Silvicultură 
a Şcolii Politehnice din Bucureşti, pe care 
a absolvit-o în mod remarcabil în 1947, cu 
nota 18 la lucrarea de diplomă.

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

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

În anul 1949, după desfiinţarea 
inspectoratelor silvice şi crearea direcţiilor 
silvice judeţene, Ministerul Gospodăriei 
Silvice de atunci i-a solicitat transferul la 
Institutul de Silvicultură din Câmpulung 
Moldovenesc, unde este încadrat ca şef 
de lucrări la disciplina “Topografie”. Este 
începutul unei activităţi care a presupus, 
pentru tânărul inginer de atunci, un efort 
permanent de perfecţionare profesională, 
pentru ca, în următorii 22 de ani, să poată 
parcurge toate treptele ierarhiei didactice.

Odată cu comasarea întregului 
învăţământ silvic superior din ţară, în anul 
1953, a fost transferat la Braşov şi încadrat 
ca lector la fostul Institut Forestier, la 
disciplinele “Rolul aviaţiei în silvicultura” şi 
“Topografie” (1953-1956). În continuare, a 
activat ca şef de lucrări în cadrul Facultăţii de 
Silvicultură la disciplinele de “Meteorologie” 
şi “Protecţia Muncii” (1957-1959), “Drumuri 
forestiere” şi “Protecţia Muncii” (1959-
1962). Ocupă, apoi, prin concurs funcţiile 

de conferenţiar (1962-1971) şi de profesor 
(1972-1992) la disciplina “Drumuri forestiere”, 
iar din 1992 şi până în prezent desfăşoară 
activitate de profesor consultant.

În perioada 1961-1970 a funcţionat, în 
acelaşi timp, şi în calitate de conferenţiar 
suplinitor la Institutul Politehnic Bucureşti - 
Facultatea Tehnico-Economică. 

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

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

A fost şef al Catedrei de Transporturi 
Forestiere în perioada 1963-1972, calitate 
în care s-a ocupat de realizarea unui sediu 
pentru catedră şi a unui laborator de 

drumuri forestiere. Pe lângă obligaţiile 
specifice activităţii de cadru didactic, a 
mai îndeplinit o serie întreagă de atribuţii 
ştiinţifico-metodologice, precum: membru 
în Consiliul Profesoral al facultăţii (1952-1956 
şi 1963-1989), membru în consiliul profesoral 
al Institutului Politehnic Braşov (1964-1970) 
şi al Senatului Universităţii din Braşov 
(1976-1980), secretar ştiinţific al Consiliului 
Profesoral al facultăţii (1963-1968 şi 1977-
1980), membru şi preşedinte în Comisia de 
Examen de Stat, referent oficial la peste 20 
de teze de doctorat etc.

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

De menţionat este şi faptul că unele 
lucrări au fost semnalate în publicaţii de 
peste hotare, din Franţa, Anglia, fosta U.R.S.S. 
şi Germania. 

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

Profesorul Rostislav Bereziuc a elaborat 
şi publicat 13 lucrări de sinteză (tratate, 
cursuri, îndrumare), din care şapte au fost 
tipărite în edituri centrale: Editura Didactică 
şi Pedagogică, Editura Ceres, Editura Tehnică, 
iar restul litografiate sau xerografiate pe plan 
local. 

Din anul 1974, profesorul Rostislav 
Bereziuc este conducător de doctorat, sub 
îndrumarea sa fiind elaborate, finalizate, 
susţinute şi acceptate 13 teze de doctorat 
în specialităţile “Drumuri forestiere” şi 
“Exploatări şi transporturi forestiere”.

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

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

Momentul deosebit al acestei 
aniversări, constituind un semn de aleasă 
preţuire pentru contribuţia remarcabilă la 
dezvoltarea învăţământului superior silvic 
românesc, este şi un prilej pentru a-i ura 
sănătate şi “La mulţi ani!”.

Profesorul Rostislav Bereziuc 
a împlinit 90 de ani
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Prin HG 296/2007 pentru stimularea exporturilor, societăţile comerciale 
sunt susţinute financiar de la bugetul de stat pentru a participa la manifestări 
expoziţionale externe.

Pentru anul următor, Ministerul Economiei a comunicat târgurile internaţionale 
cu finanţare de la bugetul de stat, lista principală cuprinzând un număr de 
manifestări cu finanţare asigurată, la care se adaugă câteva evenimente pe lista de 
rezervă.

În conformitate cu cele stabilite inclusiv de Consiliul de Export, în 2014, membrii 
ASFOR pot participa la doua târguri specializate pe produse din sectorul de 
prelucrare a lemnului, şi anume:

ZOW Bad Salzuflen, Germania, 10-13.02.2014 (ASFOR a lansat deja inscrierile);
SICAM Pordenone, Italia, octombrie 2014 (lista de rezervă)

Pentru companiile care doresc să participe în regim privat, în perioada 20-24 
mai 2014, la târgul MIFS de la Moscova (componente şi furnituri pentru mobilă, 
decoraţiuni, accesorii, amenajări interioare etc.) există publicitate şi invitaţie pentru 
o ocazie de excepţie, cu implicarea managerială a Koelnmesse GmbH, de a-şi 
expune produsele şi serviciile într-o selectă şi atractivă piaţă de business.

Târguri
şi expoziţii
forestiere
internaţionale
în 2014
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  OFERTA DE CERTIFICARE A FILIEREI PRODUSELOR
Diplomat ing. Ştefan M. Teuşan din Germania, certific filiera produselor lemnoase (chain-of-custody) 

conform sistemelor FSC sau PEFC. Cei interesaţi sunt rugaţi să contacteze la e-mail: teusan@scscertified.eu

Iosef Ungr Cehia

Peleţi / Cherestea de molid

Iosef Ungr • Rubesova 12 , 12000 Praga 2

Tel.: +420 774 139.222

j.ungr@seznam.cz

Peleţi 8 mm, fără aditivi şi 400 kg. lot pentru 

teste / Cherestea diversă de răşinoase

Koskisen Oy Finlanda

Reprezentanţă naţională

pentru comerţul cu produse din lemn

Heikki Kiesila • Otavantie 395,

52550 Hirvensalmi, Tel: + 358 50 516 8923

heikki.kiesila@koskisen.com

Parteneriat contractual

Vernikos Lines Grecia

Import lemn şi produse lemnoase

Thomas Patounis • 42 Nik. Plastira st. 146 71 

Erithrea, Tel.: +302108074029

tpatounis@vernikoslines.gr

Lemn de răşinoase

Sarl Angle Droit Franţa
Peleţi

Bernard Georges • 75 rue Roland F- 59000 LilleTel:0033 3 29 93 49 80
sarl.angle.droit@orange.fr

1 camiom lunar,
cu livrarea în nordul Franţei

Tsixlakis  Grecia

Cherestea pentru construcţii

Kiparisses Missirion, Rethimno, Creta – T. K

Tel: 00302831028129

tsixlaki@otenet.gr

75x75 - 4,80 & 6,0 m

100x25 - 3,6 & 6,0 m

Label Habitation Franţa

Adăposturi din lemn pentru grădină

140, Boulevard Haussmann, 75008, Paris

tel.: 0033153421095
c.dosreis@labelhabitation.com

Brad, mai multe modele, un camion pe lună

Goik  Franţa

Pelete din răşinoase

29, Rue Puits, Zone Industrielle d’Angleterre 

60570, Andeville, tel.: 0033760991912

fedja@orange.fr

1.000 tone lunar

Bati Linsolite Franţa
Rulote din lemn

45 Cours Alsace Lorraine, 33000 Bordeauxtel.: 0033679242200
briaclegall@hotmail.com

Parteneriat în vederea execuţieipe bază de documentaţie dată

Monnet - Seve SA
Franţa

Componente
pentru amenajări interioare

01430 Quatriaz
tel.: 0033474763979, fax: 0033474763094david.morel@monnet-seve.com

Lemn de răşinoase

Crespinpanneau  Franţa

Panouri contraplacate din plop

570 Rue des Pierres, 71870 Hurigny

Tel.: 0033 3 85 20 11 11

crespinpanneau.annie@orange.fr

15 - 20 camioane pe lună,

panouri calibrate şi şlefuite

Obiflam Franţa
Rumeguş de fag

Vincent Gaquere, ZA du Landy,
Rue des Vanniers, 56450 Theix
Tel.: 0033 297688145
vincent.gaquerre@obiflam.com

Cca 100 tone/săptămână (sub 10% umiditate)
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Executăm, pe bază de contracte şi 
comenzi, piese de schimb turnate şi 
prelucrate din bronz, fontă, oţeluri, la 
utilaje din industria lemnului, conform 

catalogului de produse, secţiunea 
piese de schimb şi subansamble

Bucureşti, Bd. Preciziei nr. 40 A, sector 6
tel./fax: 021.667.14.61, mobil: 0744.327.391
baldakke@yahoo.com, www.baldakke.ro

S.C. Baldakke SRL
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