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EDITORIAL

Este preţul corect?
Licitaţia principală
de masă lemnoasă pe picior
şi rezultatele sale
Din totalul de nouă milioane şi jumătate de metri cubi de masă
lemnoasă destinată a fi exploatată în anul 2015, RNP - Romsilva
a pus în vânzare prin Direcţiile Silvice Judeţene cantitatea de 4,6
milioane mc. Licitaţiile s-au desfăşurat în perioada 20 noiembrie
- 10 decembrie.
Cantităţi mai mari, peste 200.000 mc, au pus în vânzare, în ordine, următoarele Direcţii
Silvice:

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR

DS Suceava
DS Caraş Severin
DS Neamţ

472.585 mc
460.000 mc
285.047 mc

DS Bacău
DS Mureş
DS Maramureş

271.892 mc
264.733 mc
224.965 mc

Deşi agenţii economici au considerat preţurile de pornire stabilite de Direcţiile Silvice ca
fiind prea ridicate, preţurile de adjudecare au fost, în unele cazuri, surprinzător de ridicate:
DS Suceava
DS Caraş Severin
DS Neamţ
DS Bacău
DS Mureş
DS Maramureş

Preţ pornire

Preţ adjudecare

Procent

164,00 lei/mc
88,21 lei/mc
123,21 lei/mc
106,62 lei/mc
115,51 lei/mc
117,60 lei/mc

202,00 lei/mc
108,66 lei/mc
168,62 lei/mc
135,51 lei/mc
193,83 lei/mc
159,28 lei/mc

123,0 %
123,2%
136,9%
127,1%
167,8%
135,4%

La Direcţiile Silvice Alba şi Hunedoara, agenţii economici nu au depus oferte,
contestând preţurile de pornire ridicate, respectiv 110,0 lei/mc la Alba şi 113,11 lei/mc
la Hunedoara. Agenţii economici nu sunt de acord cu forma contractului de vânzare
cumpărare masă lemnoasă elaborat unilateral de către RNP - Romsilva.
ASFOR a participat prin reprezentanţii săi la două întâlniri cu conducerea RNP pentru
negocierea acestui contract, dar propunerile făcute de ASFOR au fost doar în mică măsură
luate în considerare.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 72/2013, ASFOR a contestat forma de contract
propusă.
Concluzia este că în urma acestor licitaţii, preţul lemnului pe picior a atins cel mai ridicat
nivel comparativ cu anii precedenţi. Aceasta este consecinţa numărului mare de agenţi
economici din activitatea de exploatare a lemnului, dar şi a cererii crescânde a industriei
de prelucrare şi a exportului de produse din lemn: cherestea, semifabricate, plăci din
lemn, case de lemn, ferestre etc.
Lemnul rotund rămâne, de asemena, un sortiment solicitat la export.
Întrebarea este dacă aceste preţuri oferite pentru masa lemnoasă pe picior, la care
se adaugă costurile tot mai mari cu exploatarea, transportul şi procesarea lemnului
industrial, vor rămâne sub preţurile de vânzare atât pentru consumatorii interni, cât şi
pentru cei din spaţiul UE şi non UE. Aceşti clienţi acceptă foarte greu, sau nu acceptă
creşterea preţurilor la produsele din lemn, în proporţia în care aceste preţuri au crescut la
masa lemnoasă pe picior. Dacă o creştere a preţurilor va fi acceptată de utilizatorii finali,
acesta va fi un proces care va dura câteva luni, interval de timp în care agenţii economici
din exploatare pot întâmpina mari dificultăţi financiare.
Acest lanţ, furnizor masă lemnoasă - agent economic de exploatare - procesator,
este necesar să funcţioneze în armonie. Nu se poate ca unul sau doi dintre cei trei factori
să câştige şi altul, sau alţii, să piardă.
Pe termen lung vor pierde TOȚI.
Nicolae Țucunel,
Preşedinte ASFOR
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În prag de sărbătoare, conducerea ASFOR
vă transmite cele mai bune gânduri,
alături de sincere urări de sănatate și prosperitate!
Mulțumim membrilor noștri, colaboratorilor,
instituțiilor statului, mediului academic
și mediului de afaceri, mass-media
și tuturor celor care s-au implicat activ
în susținerea proiectelor noastre,
pentru buna colaborare
pe tot parcursul acestui an.
Ne dorim să continuăm împreună
această muncă în echipă
și în anul care va urma!

La Multi Ani!

cu fericire, încredere și multe realizări în 2015!

Nicolae Tucunel,
Presedinte ASFOR

1412_001_meridiane_forestiere_nr_12.indd 7

12/9/2014 22:32:07

ACTUALITATE / IN THE NEWS

Aplicarea
Regulamentului UE
nr. 995/2010
în România
În 3 martie 2013, a intrat în vigoare Regulamentul UE nr. 995/2010 de stabilire
a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din
lemn, ce are ca scop stoparea circulației lemnului exploatat ilegal în Uniunea
Europeană. Acesta interzice introducerea pe piața UE a lemnului recoltat ilegal și
a produselor derivate din acesta, introducând obligativitatea unei analize Due Diligence a lemnului și a produselor din lemn introduse pentru prima dată pe piața
UE, indiferent de zona de recoltare a acestora.
Regulamentul UE nr. 995/2010 impune
trei obligații-cheie:
1. Se interzice introducerea pentru
prima dată pe piața UE a lemnului
recoltat ilegal și a produselor derivate
din acesta.
2. Operatorii, adică cei care introduc
pentru prima dată lemn și produse din
lemn pe piața UE, trebuie să utilizeze
un sistem de analiză și gestionare a
riscurilor recoltării ilegale a lemnului
(sistem Due Diligence).
3. Comercianții, adică cei care
cumpără sau vând lemn ori produse din
lemn deja introduse pe piață, trebuie
să păstreze informații privind furnizorii
și clienții pentru a facilita trasabilitatea
lemnului utilizat.
Sub incidența Regulamentului UE nr.
995/2010 intră atât lemnul și produsele
din lemn provenite din UE, cât și cele
importate din afara UE. Lemnul care face
obiectul unei licențe FLEGT sau al unui
permis CITES este considerat conform
cu dispozițiile Regulamentului privind
exploatarea lemnului.
O listă cuprinzătoare a produselor
care fac obiectul regulamentului poate
fi consultată în anexa acestuia. Deși
în regulament sunt cuprinse o gamă
largă de mase lemnoase și produse din
lemn, următoarele produse nu intră sub
incidența regulamentului: produsele
reciclate; produsele din hârtie tipărită,
cum sunt cărțile, revistele și ziarele;

materialele de ambalaj folosite exclusiv
pentru suportul, protecția sau transportul
altui produs; unele produse din bambus
sau palmier; lemnul cumpărat sau vândut
de persoane private pentru uz personal;
alte produse neincluse în anexa la
regulament amintită mai sus.
Regulamentul împarte agenții
economici care fac afaceri cu lemn și
produse din lemn în două categorii:
operatori și comercianți.
Operatorii, adică cei care introduc
pentru prima dată pe piața UE lemn
sau produsele din lemn, au, în temeiul
Regulamentului UE nr. 995/2010, obligația
de a utiliza un sistem de analiză și
gestionare a riscurilor recoltării ilegale
a lemnului (sistem Due Diligence). Prin
utilizarea acestui sistem trebuie redus
riscul ca lemul și produsele din lemn să
provină din recoltare ilegală. Aceasta se
va realiza prin implementarea unui sistem
Due Diligence bazat pe:
A. Informare - operatorul trebuie să
aibă acces la informații privind lemnul și
produsele din lemn, țara de recoltare (și,
dacă este cazul, regiunea subnațională
sau concesiunea), speciile de lemn,
cantitatea, detaliile furnizorului, precum
și la informații privind conformitatea cu
legislația națională;
B. Evaluarea riscurilor - operatorul
trebuie să evalueze riscul de a utiliza
lemn exploatat ilegal în lanțul său de
aprovizionare, pe baza informațiilor
identificate mai sus și ținând seama de

criteriile de risc stabilite în Regulamentul
UE nr. 995/2010;
C. Atenuarea riscurilor - dacă evaluarea
arată că riscul de a utiliza lemn exploatat
ilegal în lanțul de aprovizionare nu este
neglijabil, acesta poate fi atenuat prin
alte măsuri, de exemplu solicitarea de
informații și verificări suplimentare din
partea furnizorului.
Comercianții, adică cei care cumpără
sau vând lemn ori produse din lemn
deja introduse pe piață, au, în temeiul
Regulamentului UE nr. 995/2010, obligația
de a păstra informații privind furnizorii
și clienții pentru a facilita trasabilitatea
lemnului utilizat. Aceste informații
trebuie păstrate o perioadă de cinci ani.
Informațiile sunt necesare doar până la
ultimul punct de vânzare între agenți
economici. Nu sunt necesare informații
despre vânzările către consumatorii finali.
Operatorii își pot dezvolta propriul
sistem de analiză și gestionare a riscurilor
recoltării ilegale a lemnului (sistem Due
Diligence) singuri sau apelând la un
consultant. De asemenea, operatorii pot
folosi un sistem elaborat de o organizație
de monitorizare.
Regulamentul UE nr. 995/2010 este
obligatoriu în fiecare țară a Uniunii
Europene și nu are caracter retroactiv,
ceea ce înseamnă că se aplică la nivel
european numai lemnului și produselor
din lemn introduse pe piață începând
cu data de 3 martie 2013. Aplicarea
efectivă la nivel național se face odată cu
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intrarea în vigoare a HG nr. 470/2014 ce
stabilește cadrul național de aplicare a
Regulamentului.
Prin HG nr. 668/2011, s-a stabilit
ca autoritate competentă privind
aplicarea Regulamentului UE nr.
995/2010 în România Ministerul
Mediului și Pădurilor, actualul Minister
al Mediului și Schimbărilor Climatice,
prin Departamentul pentru Ape, Păduri
și Piscicultură. Atribuțiile de control ale
agenților economici și ale organizațiilor de
monitorizare în ceea ce privește aplicarea
Regulamentului revin ITRSV-urilor și
Gărzii Naționale de Mediu, în funcție de
sortimentele de lemn și produsele din
lemn analizate.
Prin HG nr. 470/2014 a fost creat
cadrul legislativ național de aplicare
a Regulamentului UE nr. 995/2010
de stabilire a obligațiilor care revin
operatorilor care introduc pe piață lemn și
produse din lemn. Astfel, au fost stabilite o
serie de măsuri și sancțiuni proporționale
pentru a asigura conformarea cu
prevederile Regulamentului: începând
cu data de 1 ianuarie 2015 se interzice
exploatarea masei lemnoase pe picior
de către operatorii economici care nu
utilizează un sistem “due diligence”.
Prin excepţie, operatorii economici care
realizează numai lucrări de exploatare
forestieră prin prestaţii silvice şi care
nu realizează prima punere pe piaţă nu
sunt obligaţi să utilizeze un sistem “due
diligence”. (art.4 pct.3 din HG nr. 470/2014)
Pentru a nu crea mari dificultăți în
implementarea națională a prevederilor
Regulamentului UE nr. 995/2010,
legiuitorul a prevăzut un termen de maxim
45 de zile în care agenții economici care au
calitatea de operator pot implementa un
sistem de analiză și gestionare a riscurilor
recoltării ilegale a lemnului (sistem Due
Diligence), termen ce se calculează de la
momentul constatării lipsei acestuia de
către agentul constatator.
În perioada noiembrie - decembrie 2014,
au avut loc la sediul Departamentului
pentru Ape, Păduri și Piscicultură mai
multe întâlniri ale unui Grup de lucru
constituit în vederea dezvoltării unui
Ghid de bune practici pentru operatorii
economici în vederea implementării
adecvate a prevederilor Regulamentului
UE nr. 995/2010. La acest Grup de
lucru au participat reprezentanți ai
Departamentului pentru Ape, Păduri și
Piscicultără, ai ITRSV, ai Gărzii Naționale
de Mediu, ai RNP Romsilva, ai diverse
organizații din domeniul economiei
forestiere și ai Asociației Forestierilor din
Romania - ASFOR. În urma discuțiilor

purtate și având în vedere specificul
legislativ al domeniului forestier
din România, s-a stabilit o logică a
implementării naționale a Regulamentul
UE nr. 995/2010 de stabilire a obligațiilor
care revin operatorilor care introduc pe
piață lemn și produse din lemn.
În baza obligațiilor ce îi revin în
calitate de autoritate competentă cu
implementarea Regulamentului UE
nr. 995/2010, Ministerului Mediului
și Schimbărilor Climatice, prin
Departamentul pentru Ape, Păduri
și Piscicultură alcătuiește o hartă a
zonelor de risc la nivel național în ceea
ce privește recoltarea ilegală a lemnului.
Pentru întocmirea acestei hărți se vor
avea în vedere cel puțin următorii factori
de risc: numărul de sancțiuni privind
nerespectarea regimului silvic, volumul
de lemn recoltat în mod ilegal, numărul
de infracțiuni / contravenții care vizează
tăierile de arbori, vecinătatea cu suprafețe
neadministrate, gradul de fragmentare
al proprietății forestiere / administrației
silvice. Harta de risc se va actualiza anual
și va cataloga bazinetele / ocoalele silvice
/ cantoanele în zone cu risc minim sau
zone cu risc atenuabil în ceea ce privește
recoltarea ilegală a lemnului.
Asociația Forestierilor din România
- ASFOR a creat un sistem de analiză și
gestionare a riscurilor recoltării ilegale
a lemnului (sistem Due Diligence)
fundamentat pe prevederile legislației
europene și naționale relevante în
domeniu.
Primul pas presupune stabilirea calității
de operator sau comerciant a agentului
economic ce face introducerea pe piață
pentru prima dată a masei lemnoase
sau a produselor din lemn în cadrul unei
activități comerciale. Acestea sunt fie
recoltate în spațiul UE, fie sunt importate și
vămuite pentru a fi puse în liberă circulație
în spațiul UE.
Comercianții au doar obligația de a
păstra informații despre cei de la care
cumpără și despre cei cărora le vând lemn
sau produse din lemn. Aceste informații
trebuie păstrate o perioadă de cinci ani.
Informațiile sunt necesare doar până la
ultimul punct de vânzare între agenți
economici. Nu sunt necesare informații
despre vânzările către consumatorii finali.
Documentul cu regim special - Registrul
de evidență a intrărilor - ieșirilor de
materiale lemnoase la depozitul / instalația
de transformat lemn rotud, prevăzut la
Anexa nr. 1 din Normele HG nr.470/2014,
întrunește elementele necesare obligației
comerciantului relativ la cerințele
Regulamentului UE nr. 995/2010.

Operatorii au o responsabilitate mai
mare, fiind obligați să adopte și să utilizeze
în activitatea curentă un sistem de analiză
și gestionare a riscurilor recoltării ilegale a
lemnului (sistem Due Diligence). Aceasta
presupune crearea unui regulament
intern ce conține proceduri de analiză și
gestionare a riscului.
Analiza de risc are ca punct de plecare
amplasarea geografică a parchetului
de unde se recoltează masă lemnoasă.
Acesta se află amplasat pe harta națională
a zonelor de risc în ceea ce privește
recoltarea ilegală a masei lemnoase, creată
de Minister, într-o zonă cu risc minim sau
într-o zonă cu risc atenuabil.
Agentul economic ce exploatează masă
lemnoasă dintr-un bazinet / ocol silvic
/ canton care se află într-o zonă cu risc
minim va trebui ca în baza informațiilor
relevante să întocmească un proces verbal
de analiză, care, în cazul conformării cu
legislația națională și legislația europeană,
va avea ca rezultat constatarea un risc
minim de recoltare ilegală a masei
lemnoase pentru toate parchetele
amplasate în acel bazinet / ocol silvic /
canton.
Agentul economic ce exploatează
masă lemnoasă dintr-un bazinet / ocol
silvic / canton care se află într-o zonă
cu risc atenuabil va trebui ca în baza
informațiilor relevante să întocmească o
analiză a riscului, care va conține o serie de
măsuri de atenuare a riscului ce vor trebui
aplicate de agentul economic pentru toate
parchetele amplasate în acel bazinet / ocol
silvic / canton. Aceste măsuri pot include
solicitarea unor informații suplimentare
din partea furnizorilor, solicitarea unor
documente suplimentare din partea
furnizorilor, solicitarea de verificare de
către părțile terțe etc.
În ambele situații, procesul verbal de
analiză a riscului de recoltare ilegală a
lemnului are o valabilitate de maximum un
an sau până la momentul actuălizării hărții
naționale de risc.
Analiza de risc pentru masa lemnoasă
și produsele din lemn recoltate în afara
UE și importate pentru a se comercializa
în interiorul uniunii se va fundamenta pe
analiza licenţelor FLEGT şi a certificate
CITES, acolo unde este cazul, şi pe
analiza documentelor emise de statele
exportatoare, în conformitate cu legislaţia
aplicabilă pe teritoriul acestora.
Consemnat de Constantin Barba,
Consilier ASFOR
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Laudatio

Acad. Dr. Ing. Victor Giurgiu

Membru Titular al Academiei Române

Prin îndelungata şi ampla sa activitate ştiinţifică, domnul academician
Victor Giurgiu, personalitate proeminentă a silviculturii române şi
europene, a adus contribuţii remarcabile la dezvoltarea ştiintei silvice
româneşti, contribuţii recunoscute şi pe plan internaţional.
A elaborat metode originale şi eficiente pentru cunoaşterea resurselor
forestiere, aplicate generalizat în producţie. A creat o şcoală românească
de dendrometrie şi auxologie forestieră. A iniţiat primele cercetări
româneşti de dendrocronologie, a dezvoltat teoria exploatabilităţii
arboretelor cu funcţii de producţie şi a elaborat teoria exploatabilităţii
de protecţie, stabilind, pe baze ştiinţifice, vârstele optime de tăiere a
arboretelor. A dezvoltat teoria clasificării funcţionale a arboretelor şi a
elaborat prima zonare economico-socială a pădurilor din România. A
dezvoltat teoria amenajării pădurilor cu funcţii multiple, contribuind
astfel la fundamentarea silviculturii ecologice. A iniţiat ample acţiuni
pentru protecţia mediului, pentru ocrotirea şi dezvoltarea durabilă a
pădurilor.
De-a lungul a peste 6 decenii de activitate, a demonstrat o extrem de
fecundă capacitate creatoare, apreciată şi de oamenii de ştiinţă din afara
ţării. Rezultatele cercetărilor sale sunt concretizate în peste 420 articole
şi 57 cărţi, apărute în publicaţii din ţară şi din străinatate.
În plan academic, a desfăşurat şi încă desfăşoară o prodigioasă
activitate în calitate de preşedinte al Comisiei de ştiinte silvice a
Academiei Române, redactor şef adjunct al colegiului editorial al revistei
“Proceedings of the Romanian Academy” (Series B), membru în Consiliul
editorial al Editurii Academiei Române, vicepreşedinte al Academiei
de Ştiinte Agricole şi Silvice (ASAS), preşedinte al Secţiei de Silvicultură
a ASAS şi de vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Management
Ecologic şi Dezvoltare Durabilă.
A fost distins cu Premiul “Traian Săvulescu” al Academiei Române,
cu premiul “Constantin Chiriţă” al ASAS, cu Ordinul naţional “Meritul
Ştiinţific” şi cu Ordinul naţional “Steaua României” în grad de cavaler.
Astazi, la o vârstă apropiată de 85 de ani, acad. Victor Giurgiu
continuă să fie, în România, promotorul activităţii ştiinţifice în domeniul
silviculturii.
În semn de profundă recunoştinţă pentru contribuţiile de excepţie
aduse de domnia sa la dezvoltarea silviculturii în România, Asociaţia
Forestierilor din Romania - ASFOR conferă domnului academician Victor
Giurgiu titlul de MEMBRU DE ONOARE.
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Dr. Ing. Aurel Ungur

Ing. Gheorghe Gavrilescu

Născut în octombrie 1920, în comuna Stoina, judeţul Cluj.
Licenţiat al Facultăţii de Drept din Bucureşti.
Doctorand al Universităţii “Regele Ferdinand” din Bucureşti.
Licenţiat al Facultăţii de Silvicultură din Braşov, cu diplomă
de merit.
În anul 1975, obţine titlul de “Doctor în Silvicultură” la
Facultatea din Braşov.
Participă la organizarea primului minister al pădurilor din
România. În acest minister, cu diversele denumiri pe care
le-a avut ulterior, deţine funcţii de director, director general,
secretar general şi ministru adjunct.
A participat, ca Secretar General al Ministerului, la elaborarea
şi fundamentarea “Programului Naţional pentru Conservarea şi
Dezvoltarea Fondului Forestier în perioada 1976-2010”.
Ca Secretar General al Ministerului, a răspuns de dotarea
pădurilor cu drumuri forestiere.
În 1970, devine primul Director General al Trustului de
Construcţii Forestiere din Braşov, coordonând construcţia a
peste 31.000 km drumuri auto-forestiere în pădurile României,
precum şi la realizarea celui mai spectaculos traseu montan din
România, Transfăgărăşanul.
Şi-a continuat şi încheiat activitatea la ICPIL ca director
tehnic şi cercetător ştiinţific.
În prezent, este Secretarul General al Asociaţiei Proprietarilor
de Păduri din România.
Ca activitate ştiinţifică, a publicat lucrările: “Pădurile
României -Trecut, Prezent şi Viitor - politici şi strategii”;
“Programul Verde pentru România”, “Probleme actuale ale
pădurilor şi economiei forestiere din România”, “Politici,
strategii şi programe pentru integrarea în UE”.
Deţine două brevete de inventator.
Decorat cu mai multe ordine şi medalii ale României, precum
şi cu diplome de onoare pentru activitatea îndelungată şi
merite deosebite în cercetarea ştiinţifică forestieră.
În semn de recunoştinţă pentru meritele deosebite ale
domnului Dr. Ing. Aurel Ungur în dotarea pădurilor României
cu drumuri forestiere, Asociaţia Forestierilor din România
-ASFOR confera dl-ului Dr. Ing. titlul de MEMBRU DE ONOARE.

Născut pe 6 iunie 1937, la Turnu Măgurele.
Absolvent al Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere
din Braşov, promoţia 1959.
A activat ca inginer silvic şi de exploatare la O.S Peşteana Giurgiu şi Bolintin Ilfov şi apoi ca şef de ocol.
Timp de 13 ani, a fost inspector şef al Inspectoratului Silvic
Giurgiu.
De asemenea a activat ca inspector de stat şef la
Inspectoratul pentru Produsele Pădurii şi Vânatoare.
A fost primul director general al RNP, în anul 1991.
A deţinut, timp de 3 ani, funcţia de consilier pentru păduri şi
protecţia mediului la Camera Deputaţilor.
De 11 ani, este preşedinte al Societăţii “Progresul Silvic”.
Alte activităţi:
Vicepreşedinte al AGVPS din Romania şi membru de onoare
al AGVPS.
Profesor asociat al Colegiului de Vânătoare din cadrul
Facultăţii de Silvicultură din Braşov.
Autor asociat la o serie de lucrări ştiintifice şi articole la
Revista Pădurilor.
Posesor de brevet de invenţie din anul 1978.
În semn de recunoştinţă pentru contribuţia dl-ului ing.
Gheorghe Gavrilescu la organizarea RNP, la introducerea
principiilor economiei de piaţă în sectorul forestier, pentru
promovarea relaţiilor principiale cu patronatul forestierilor
din România, Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR
confera dl-ului Ing. Gheorghe Gavrilescu titlul de MEMBRU DE
ONOARE.
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Actualităţi
în domeniul energetic
Rezumat
Condiţiile meteorologice
ale unei ierni sunt relativ
greu de anticipat, măsură
în care sectorul energetic
este obligat să integreze
acest parametru greu de
controlat într-o viziune pe
termen mediu şi lung.

Energy sector
in the news

Synopsis
The weather conditions of
any winter season are relatively difficult to anticipate
while the energetical sector
is bound to integrate this
complicated parameter in
order to exert a more stable
control on medium and
long term periods.
Lavinia Marcu
Source: Silva Belgica
Nr. 3/2014

Peleţii, unul dintre
produsele noi destinate
arderii, cu cerere mare pe
piaţă

Perioada de iarnă a reprezentat o lovitură dură adusă sectorului
energetic al lemnului, mai ales în raport cu iarna lui 2012-2013,
care s-a remarcat prin asprime şi temperaturi scăzute. Acest
fapt demonstrează în ce măsură sectorul energetic este obligat
să integreze acest parametru greu de controlat într-o viziune
pe termen lung, care să îi permită totodată să reziste în faţa a
numeroase posibile perioade nefaste.
Peleţii

Lucrurile nu stau deloc bine pentru ramura
productivă, iar previziunile nu sunt nici ele
mai optimiste. În fapt, crearea de noi unităţi
importante de producţie a condus ulterior la
imposibilitatea acestora de a-şi rula produsele,
întrucât centralele energetice s-au îndreptat
către peleţii din import, mult mai ieftini decât cei
obţinuţi din surse locale. Astfel, producătorii s-au
îndreptat către piaţa privată, dar cererea actuală
(350.000 tone) rămâne mult inferioară capacităţii
de producţie din prezent, estimată la 650.000
tone.
În afara capacităţii de producţie superioare
cererii existente, iarna blândă nu a avut darul de
a stimula consumul de peleţi în scop energetic.
Stocurile au rămas la un nivel ridicat, ca urmare
a sezonului menţionat, ceea ce riscă să genereze
o scădere a producţiei pentru anul curent
(2014), ca urmare a blocajelor temporare. Preţul
la vânzare a scăzut şi el, în timp ce costurile
materiilor prime s-au menţinut ridicate, atingând
niveluri record în luna decembrie a anului 2013,
urmare a presiunilor foarte puternice asupra
resurselor interne de lemn, care nu pot satisface
complet cererea de lemn energetic şi de triturare
(papetărie, panouri etc.) în prezent. Această
conjunctură nefavorabilă a avut consecinţe
negative asupra rentabilităţii unităţilor de
producţie, de aceea unele dintre acestea nu au
mai rezistat presiunilor pieţei (precum Secobois
din Mariemburg sau ERDA din localitatea Bertrix
- Belgia). Cu toate acestea, investitorii din ramura
forestieră au reluat activititatea acestor unităţi,
probabil ca un semn al încrederii acestora într-un
viitor ceva mai indulgent.
De asemenea, nivelul de distribuţie a
încălzirii domestice a înregistrat vânzări mai
degrabă reduse decât era de aşteptat, însă
creşterea continuă a instalaţiilor de încălzire
din gospodăriile oamenilor a permis o oarecare
compensare a diminuării cererii per unitate de
încălzire, în ciuda faptului că această creştere
tinde să se estompeze. Evoluţia ascendentă a
parcurilor de centrale termice pentru uz local din
regiuni întinse (Belgia, Franţa, Germania) face
loc unor perspective benefice pentru sectorul

forestier, capabil să furnizeze cantităţi suficiente
de peleţi la o calitate certificată.
Un lucru este sigur: dacă nu contracarăm
diminuarea resurselor printr-o campanie de
reîmpădurire semnificativă, şi dacă cererea de
lemn energetic nu va evolua în ţările europene,
sectorul energetic va continua să se confrunte cu
perioade din ce în ce mai grele.

Plachetele (tocătura)

În acest sector, mult mai dificil de contabilizat,
volumul de vânzări per unitate de încălzire a
cunoscut o scădere de aproximativ 30%, care a
putut fi, totuşi, compensată prin sosirea noilor
instalaţii forestiere. O puternică scădere s-a
resimţit la nivelul pieţei din regiunea flamandă
(sere horticole), în timp ce sectorul particulelor a
rămas stabil, la fel ca şi preţurile.
Ca perspective, ramura mai sus menţionată
cunoaşte un progres constant al cererii, de
aproximativ 3-4 ani de zile, iar dezvoltarea
centralelor de încălzire colective sau în antrepriză
permit, totuşi, garantarea unui anumit nivel al
cererii pentru producători. Aceştia din urmă
constată, la rândul lor, o evoluţie a exigenţelor
clienţilor, care doresc asigurarea calităţii şi
cantităţii materiei prime furnizate. Producătorii
deplâng faptul că nu există încă un sistem de
certificare impus pentru plachete forestiere,
care să garanteze calitatea produselor livrate
către client, astfel încât normele de referinţă să
permită caracterizarea produselor de o manieră
standardizată. Astfel, lipsa acestei standardizări
dă naştere uneori unor suprize neplăcute,
întrucât combustibilul, cumpărat la preţ redus, se
dovedeşte a fi de o calitate foartă proastă.
În contrast cu sectorul peleţilor, cel al
plachetelor forestiere nu este la fel de
concurenţial în raport cu industria de triturare,
căci plăcuţele provin în principal din resurse
diferite (rămăşiţe ale exploatărilor), iar volumele
puse la dispoziţie local rămân slabe în comparaţie
cu cerinţele industriei. Pe de altă parte, chiar
dacă volumul disponibil în acest cadru este totuşi
mic, din punct de vedere strict local resursele
prezintă în continuare interes în pofida condiţiilor
dificile de exploatare. Producătorii de plachete
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îşi păstrează viziunea optimistă asupra
viitorului acestui sector, în situaţia în care
nu vor apărea norme constrângătoare care
să modifice aspectul pieţei actuale.

Buştenii

Situaţia din iarna trecută contrastează
cu cea a a sezonului rece din 2013 (lung şi
aspru), stocurile de lemn actuale nefiind
reduse într-o măsură prea mare.

Concluzie

Perioada de iarnă a reprezentat o
lovitură dură adusă sectorului energetic
al lemnului, mai ales în raport cu iarna
lui 2012-2013, care s-a remarcat prin
asprime şi temperaturi scăzute. Acest fapt
demonstrează în ce măsură sectorul

energetic este obligat să integreze acest
parametru greu de controlat într-o viziune
pe termen lung, care să îi permită totodată
să reziste în faţa a numeroase posibile
perioade nefaste. Iarna blândă care a urmat
a pus, de asemenea, în evidenţă fragilitatea
sectorului peleţilor, fapt explicabil, fără
îndoială, prin relativa tinereţe a acestui
sector în raport cu ramurile tradiţionale.
Utilizarea energetică a peleţilor şi creşterea
producţiei în domeniu trebuie să îşi câştige
în următorii ani locul meritat.

Lavinia Marcu
Sursa: Silva Belgica
Nr. 3/2014
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Lemn cu origine controlată,
de la exploatare, prelucrare,
şi până la mobilier
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Din nou despre
provenienţa
şi originea lemnului
Obligaţia declarării lemnului şi a produselor lemnoase este o
procedură relativ bine respectată de către sectorul forestier. În
anul 2013, controalele efectuate arată ca o esenţă de lemn este
declarată în mod corect în 96% din cazuri, în timp ce procesul
de certificare a provenienţei lemnoase s-a îmbunătăţit pentru
71% din produse.

Rezumat
Procesul de urmărire şi
control al originii lemnului
încorporat în produse,
inclusiv mobila, este pe
cale să cuprindă toate
statele europene şi mai ales
o largă paletă de bunuri
realizate pe baza de lemn.

Wood,
provenance
and origin

O

rdonanţa referitoare la declararea originii
lemnului şi a produselor din lemn,
aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2012,
cere ca o resursă lemnoasă şi provenienţa ei să
fie declarate în cazul produselor finite destinate
consumatorilor. Obligaţia de atestare a originii
acestor produse se aplică lemnului rotund,
brut şi anumitor materiale din lemn masiv, ale
căror esenţă şi provenienţă pot fi relativ uşor
determinate.
Organele de control abilitate, în statele
europene semnatare, deţin răspunderea
principală în respectarea acestei obligaţii, de
aceea au abilitatea de a organiza sondaje la
punctele de vânzare sau verificări încrucişate pe
baza indicaţiilor disponibile.
În anul 2013, mai mult de 300 de produse
au fost verificate pe un eşantion de câteva
sute de unităţi de profil din state europene
(Elveţia, Franţa, Germania, Finlanda ş.a.), precum
magazine de desfacere a mobilei, centre de
vânzare specializate, magazine de bricolaj,
furnizori de mobilier pentru grădini, tâmplării şi
magazine online. Gama produselor examinate
conţine produse mobiliere ale căror compoziţie
include lemnul masiv, cel de construcţie, lemn
şlefuit şi geluit, lemn energetic şi cărbune
de lemn. Astfel, într-un stat precum Elveţia,
aproximativ 96% din produse au deţinut în
mod corect un certificat valabil pentru tipul de

Synopsis
The process of pursuit and
control of wood products
origin, including furniture,
is about to comprise all
the European states and
a large range of materials
created by means of wood
materials.
Lavinia Marcu
Source:
La Foret nr. 6 / 2014
esenţă lemnoasă comercializată, în comparaţie
cu procentul de 91% anul trecut. Partea de
produse a căror provenienţă a fost declarată
conform procedurilor standardizate s-a ridicat
şi ea la 71%, o cifră net superioară anului 2012
(57%). Atestarea originii lemnului poate fi, însă,
îmbunătăţită pe plan european, îndeosebi în
cazul mobilierului constituit din lemn masiv sau
şlefuit, unde se mai întâlnesc adeseori abateri
regulamentare.
Pentru anul 2014, se preconizează verificări
mult mai amănunţite, în ţările europene în
general, protejându-se, în special, principiul de
declarare corectă a provenienţei produselor
din lemn. În afară de acest lucru, unităţile din
sector în care s-au semnalat nereguli anterioare
vor fi din nou supuse controlului. În viitorul
apropiat, va fi posibilă ordonarea unei rectificări
a declaraţiei de provenienţă, ca şi perceperea
unei taxe destinate acoperirii costurilor necesare
verificărilor oficiale. În situaţia apariţiei unei
neglijenţe în operarea datelor furnizate sau a
încălcării voite a regulamentului, se vor putea
aplica amenzi în conformitate cu gravitatea
contravenţiilor prestabilite de către organismele
de control acreditate.
Lavinia Marcu
Sursa: La Foret nr. 6 / 2014
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Europa 2020,
ţinte în mişcare
pentru România
Rezumat
În Europa, sunt instituite
sisteme de recunoaştere a
calificărilor profesionale,
pentru a contribui la
flexibilizarea pieţelor
muncii, a continua
liberalizarea în domeniul
prestării de servicii, a
încuraja recunoaşterea
automată a calificărilor
şi a simplifica procedurile
administrative. Ţara
noastră face eforturi pentru
a încuraja și susține pe
tinerii de astăzi care s-ar
orienta către o meserie
aflată în topul profesiilor
respectate în comunitatea
europeană.

Europe 2020,
targets
on the move
for Romania

Synopsis
Europe has built up
systems of automatic
recognition for professional
qualifications in order
to contribute to a more
flexible and liberal market
and services supply
while simplifying the
administrative procedures.
Our country encourages
and supports the youth
oriented employment
opportunities, offering
well-respected top
professions in the European
Union.
Ioan Sbera,
ASFOR honorary president

Ca majoritatea altor regiuni din lume, Europa trece printr-o
perioadă de transformări. Criza economică recentă a anulat
ani de progrese economice şi sociale, scoţând în evidenţă
deficienţele structurale ale economiei europene. În acelaşi
timp, se acutizează diverse probleme, precum globalizarea,
supraexploatarea resurselor naturale şi îmbătrânirea populaţiei.

D

eficienţele structurale ale economiei
Europei, scoase la lumină de criză, nu
pot fi depăşite decât prin continuarea
reformelor structurale care trebuie întreprinse
de fiecare stat membru şi se bazează pe aquisul comunitar, piaţa unică şi politica comercială
comună.
De aceea, Uniunea Europeana şi ţările membre
au lansat, în 2010, strategia “Europa 2020”.

Uniunea a stabilit cinci obiective majore
privind ocuparea forţei de muncă, cheltuielile
pentru cercetare, dezvoltare - inovare, educaţie,
cu deosebire abandonul şcolar, mediul / energia
şi incluziunea socială prin reducerea numărului
persoanelor ameninţate cu sărăcia.
Ţintele propuse pentru aceste obiective în
anul 2020 nu sunt identice între ţările membre şi
media UE. Ele sunt prevazute astfel:

rata ocupării forţei de muncă 20 – 64
cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare PIB
reducerea emisiilor de gaze faţă de 2005
energie regenerabilă din total
educaţie (abandonul scolar)
reducerea numărului persoanelor în risc de sărăcie
De asemenea, prin strategie s-au identificat
principalele domenii care ar putea stimula
creşterea economică şi creşterea numărului
de locuri de muncă prin şapte iniţiative
emblematice, şi anume:
• îmbunătăţirea condiţiilor şi a accesului la
finanţările pentru cercetare şi inovare, care, în
final, să creeze locuri de muncă;
• consolidarea performanţelor sistemelor de
educaţie, facilitând întoarcerea tinerilor pe piaţa
muncii;
• accelerarea introducerii internetului de mare
viteză şi utilizarea tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor;
• trecerea la o economie cu emisii scăzute de
dioxid de carbon, utilizarea mai largă a resurselor
de energie, dezvoltarea tehnologiilor ecologice,
modernizarea transporturilor;
• îmbunătăţirea mediului antreprenorial,
ajutând IMM-urile să acceseze credite, precum
şi dezvoltarea unei baze industriale puternice şi
durabile pentru a face faţă concurenţei mondiale;
• modernizarea pieţei muncii, care să permită
cetăţenilor să-şi dezvolte competenţele şi
să asigure o mare flexibilitate şi securitate a
mediului de lucru;
• o platformă europeană de combatere a

România

UE

70%
2%
19%
24%
11,3%
580.000

75%
3%
20%
20%
10%
20.000.000

sărăciei, prin ajutorarea persoanelor sărace şi
excluse din punct de vedere social să aibă acces
la piaţa muncii.
Dintre toate aceste obiective, mă voi opri la
primulă cu unele consideraţii.

Ocuparea forţei de muncă
Aşa cum s-a precizat anterior, ţinta pentru acest
obiectiv este de 70% pentru ocuparea forţei de
muncă între 20 - 64 ani.
Această ţintă a fost stabilită de către Guvernul
României prin aprobarea Strategiei naţionale
pentru ocuparea forţei de muncă 2014 - 2020
(SNOFM), în urma a trei scenarii: pesimist (67% 68%); realist (79% - 80%) şi optimist (71% - 72%).
În anul 2013, gradul de ocupare a forţei de
muncă a fost de 63,9 % faţă de prognoza de
64,7%, ceea ce, după mai multe opinii, este greu
de crezut că în 2020 ţinta propusă va fi atinsă.
Dacă procentul realizat este o medie, există
mari decalaje între bărbaţi şi femei la cei cu vârsta
între 55 şi 59 ani, de 20%, dar, în general, pentru
ambele sexe la vârsta între 55 şi 64 ani, precum şi
între regiuni de dezvoltare.
În ce priveşte UE, ţinta de 75% este ca o
medie, cu diferenţe destul de mari între statele
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membre, de la 59% Croaţia şi 62,9%
Malta, pana la 80% în Danemarca, Olanda,
Suedia,Germania, care, în momentul
de faţă, au atins nivelul sau sunt foarte
aproape.
În general, ţările din nordul şi centrul
Europei au şi vor avea rate ale ocuparii
forţei de muncă mai ridicate decât cele din
sud şi est.
Pentru atingerea ţintelor prognozate
în Strategia 2014 - 2020 pentru ocuparea
forţei de muncă, ar trebui progrese
importante în special asupra măsurilor
pentru revenirea la creşterea economică.
În cadrul unui seminar organizat de
Reprezentanţa Comisiei Europene în
România şi M.A.E. , unde au participat
delegaţi ai ministerelor implicate în acest
domeniu, precum şi din Confederaţiile
patronale şi sindicale, s-au desprins mai
multe idei menite să ajute la îndeplinirea
obiectivului propus.
În acest context, din partea
guvernamentală s-au prezentat mai multe
acte normative, începând cu Codul Muncii,
legi şi hotărâri de Guvern, menite să
înlesnească ocuparea forţei de muncă prin

acordarea de fonduri de la bugetul de stat,
mai ales pentru tineri, cât şi unele facilităţi
pentru angajatori, exemplu reducerea CAS
cu 5%.
În aceeasi notă s-au prezentat şi unele
programe cu finanţare europeană pentru
capitalul uman, tineri, oameni inactivi,
persoane în vârstă, a caror accesare şi
utilizare ar favoriza creearea de locuri de
muncă.
Reprezentanţii confederaţiilor patronale
şi sindicale au arătat că măsurile întreprinse
de factori ministeriali, chiar dacă s-ar aplica,
sunt ineficiente.
Sunt şi alte cauze care diminuează
posibilitatea creării de noi locuri de
muncă precum corupţia, munca la
negru, birocraţia, politizarea excesivă a
companiilor de stat, cu un management
defectuos şi care produc pierderi la
bugetul de stat.
S-a arătat că în prezent, în România
există doi mari angajatori: Guvernul şi
sectorul privat.
Guvernul nu mai poate face angajări de
personal bugetar, şi aşa supradimensionat,
dar ar trebui să aloce din buget sume

mai mari pentru investiţii, renunţând la
cheltuieli inutile pentru imaginea proprie şi
pentru clientelă.
Angajatorul privat poate fi stimulat
pentru crearea locurilor de muncă pe două
căi: ajutorul de stat, care este limitat din
cauza unor restricţii europene, şi mai ales
printr-o politică fiscală stimulatorie.
Ca reprezentant al CONPIROM, am
arătat că angajatorii ar putea crea locuri de
muncă, dacă accesul la resursele de materii
prime, resurse energetice şi financiare ar fi
transparent şi echitabil pentru toţi agenţii
economici mici sau mari, intern sau străini.
Firmele multinaţionale prezente în
România cu o tehnologie modernă,
management performant şi resurse
financiare nu mai trebuie “ajutate” prin acte
normative de către Guvern în detrimentul
celor interne şi mai ales mici şi mijlocii.
Am prezentat exemplu concret în
domeniul energetic şi forestier.
Despre alte informaţii vă stăm la
dispoziţia celor interesaţi.
Ioan Sbera,
Preşedinte de onoare ASFOR
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Rezumat
Forma buşteanului
(capătului)
înlesneşte, în
timpul mişcării
pe sol, fenomenul
de dislocare şi
antrenare a solului
forestier. Forţele de
rezistenţă fiind mari,
se regăsesc negativ
în bilanţul energetic
al mijlocului de
colectare.

Collecting
Wood.
Resistance
capacity
related
to wood
movement
on forest soil
Synopsis
The shape of the
log (the bottom
part) facilitates
the dislocation
phenomenon and
disloging of the
forest soil during
soil movement, the
resistance forces
being therefore
more significant
and negatively
affecting the energy
balance of the
collection system.
Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

F

Colectarea lemnului.
Rezistenţe la mişcarea
lemnului pe sol

olosirea mijloacelor mecanice de transport
pentru scoaterea lemnului din parchete prezintă
multiple avantaje faţă de modalităţile care
utilizează tracţiunea animală, manuală sau alunecarea
liberă. Dintre cele mai însemnate, se citează: scurtarea
perioadei de transport, micşorarea pierderilor fizice
de material lemnos, sarcină mai mare la o cursă,
productivitate sporită, creşterea indicelui de utilizare
a masei lemnoase (datorită transportului lemnului de
lungimi mari în depozitul intermediar, unde se face
o sortare mai îngrijită), consum de energie mai mic,
calificare profesională superioară a muncitorilor care le
deservesc etc.
Elementele care condiţionează cu precădere
utilizarea corespunzătoare a mijloacelor mecanice
de scoatere sunt, în primul rând, declivităţile şi
frământările terenului pe care se găseşte materialul
fasonat. Ca atare, este obligatoriu pentru cei ce
întocmesc planurile de exploatare, să stabilească în
cadrul lucrărilor pregătitoare, traseele de scoatere şi
declivităţile acestora, în raport cu care să introducă în
lucru mijlocul mecanic cel mai adecvat. O apreciere
sumară sau superficială poate duce la prejudicii pentru
producţie şi pentru viitorul arboret ce se va instala pe
suprafaţa respectivă.
Dintre solicitările tipice, la toate aceste procedee
de colectare, este de menţionat dislocarea şi
antrenarea, cu capătul gros al piesei de lemn trase, a
unei porţiuni de sol (prismă de pământ).
Forţa finală rezistentă Rt rezultă din compunerea
forţelor orizontale Ro şi verticale Rv de dislocare şi, în
final, dă o componentă variabilă în forţa de tracţiune T.
Componenta tangenţială Ro, cunoscută sub numele
de rezistenţă la săpare, este proporţională cu grosimea
şi lăţimea prismei antrenate şi cu rezistenţa specifică
la săpare wsu, care depinde de natura solului şi care se
determină experimental.
Cu aceste precizări, rezistenţa la dislocare este dată
de relaţia:

Ro = wsu.a.Øarbore [daN]

Forţele de reacţiune care acţionează
asupra capătului buşteanului
Pentru calcule estimative, valorile rezistenţei
specifice wsu, prin asimilarea dislocării buşteanului cu
săparea cu screperul, sunt date în tabelul de mai jos.
Când forma buşteanului (capătului) înlesneşte acest
fenomen de disclocare şi antrenare a solului forestier
şi tragerea este sub unghiuri (b) mici, aceste forţe de
rezistenţă sunt foarte mari şi se regăsesc în bilanţul
energetic nefavorabil al mijlocului de colectare.
Unghiul ß este, relativ, unghiul pe care cablul (cu care
este legată sarcina de lemn) îl face cu terenul (arborele
tras) şi a carei valoare se modifica pe tot parcursul
deplasării, dobindind stări critice, mai ales când
distanţele de deplasare sunt mari.
(continuarea, în numărul următor)
Petru Boghean,
Consilier ASFOR

Rezistenţa specifică la săpare wsu, în kgf/cm2,
pentru diferite categorii de soluri
Felul solului
Nisip afânat uscat
Nisip, nisip argilos, argilă nisipoasă,
uşoară, umedă
Argilă nisipoasă, pietriş mărunt şi
mijlociu, argilă uşoară, umedă şi afânată
Argilă mijlocie sau grea afânată,
argilă nisipoasă compactă
Conglomerat greu, cu pietre mărunte,
insuficient sfărâmat, marnă,
şisturi uşoare, argilă grea uscată

Coeficient
mediu de
Categoria afânare ka

Greutate
Săpare cu volumetrică
scrapper
tf / mc

I

1,15

0.25 ÷ 0,40

1,1 ÷ 1,5

uşor

1,10 ÷ 1,20

0,50 ÷ 1,05

1,1 ÷ 1,5

II

1,25

0,95 ÷ 1,80

1,6 ÷ 1,9

mijlociu

1,20 ÷ 1,30

1,75 ÷ 2,86

1,6 ÷ 1,9

IV

1,45

-

2,5 ÷ 2,8
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Pădure condusă (gospodărită)
pentru sortimente superioare de lemn
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Sectorul forestier

şi reforma
funciară

Continentul nord-american și îndeosebi provincia British
Columbia (vestul Canadei) nu mai consideră reforma funciară
drept cea mai importantă prioritate a sectorului forestier. În
acest sens, este mult mai important să se obțină rezultate
locale eficiente prin legi guvernamentale și management
durabil, creându-se astfel adevărate pârghii economice
și atrăgând investiții importante în fabricile de cherestea.
Dezvoltarea procedurilor de furnizare a lemnului brut și
calitatea mecanismelor de funcționare reprezintă factori
semnificativi în acest proces.

Î

ntre 1990 și 2011, numărul fabricilor de
cherestea mici și mijlocii de pe întreg teritoriul
British Columbia a scăzut de la 131 la 77
(declin de 41%), fabricile de furnir s-au redus de
la 20 la 11 (declin 45%); fabricile de celuloză s-au
redus și ele de la 24 la 18 (declin 25% între 1991 și
2009), iar cele de hârtie de la 12 la 6 (declin 50%
în aceeași perioadă).
Un sprijin susținut a fost implementat după
cel de-al doilea război mondial, însă în prezent
lipsesc împăduririle noi care să furnizeze lemn de
calitate la o rată similară sau chiar superioară ratei
diminuate de creștere a buștenilor bătrâni de
calitate înaltă.
Prioritatea fiecărui administrator forestier este
managementul eficient al tuturor resurselor
disponibile. Succesul în industria forestieră se
măsoară prin starea rezervelor de lemn existente.
De aceea, menținerea unui nivel optim al acestor
rezerve devine cea mai importantă sarcină
a unui management forestier dezvoltat. În
pădurile administrate corect, conform normelor,
silvicultorii păstrează arborii încă viguroşi și îi
elimină pe cei cărora le lipsește această trăsătură.
Reușita financiară și valoarea ridicată a pădurii ca
investiție pe termen lung sunt nu doar rezultatul
unei producții extrem de bogate, ci mai degrabă
o consecință benefică a unui raport pozitiv între
venit și cheltuieli.
Cea mai stabilă tendință în economia forestieră
este dată de relația dintre prețul cherestelei
și calitatea lemnului, iar pentru a asigura cea
mai bună valoare a cherestelei în pădure,
administratorii eficienți prelucrează și procesează
lemn de calitate. Buștenii de înaltă calitate sunt
drepți, conicitate mica , noduri mici strânse
(verzi), inele concentrice uniform distribuite, o

proporție scăzută de lemn tânăr și fără defecte.
Natura, în afara intervenției umane, poate
concepe lemn de calitate superioară în standuri
de mare densitate inițială (2.500 arbori/ha). Un
sistem forestier valoros integrat bine în pădurile
tinere combină rezerve inițiale dense (cca 2.500
arbori/ha), rotații extinse (≥100 ani) și răriri
ușoare, dar frecvente în scop comercial (fiecare
≤ 30%). Acest fapt solicită un control al nivelului
rezervelor de lemn, densitate a stocului și o
perioadă optimală de eliminare a arborilor (cu sau
fără răriri). Lemnul cel mai calitativ se întâlnește
în trunchiurile arborilor sub coroana verde. Toate
aceste proceduri au și un rol ecologic pronunțat
cu beneficii sociale foarte importante.
Pădurile administrate durabil, de o manieră
eficientă, reprezintă o țintă permanentă pentru
sectorul forestier nord-american și pentru cel
canadian îndeosebi, iar impunerea unor legi care
să asigure controlul corect asupra producției
și prelucrării cherestelei rămâne o constantă a
politicii forestiere din British Columbia. În acest
sens, încheiem cu declarația reprezentativă a lui
Henry Arthur Osmaston, important silvicultor,
geograf și alpinist canadian: “Cel mai important
scop al silviculturii este acela care asigură cea mai
mare valoare constantă obținută din terenurile
alocate operațiunilor forestiere”. Întrebările cheie
sunt reprezentate de valoarea rezervelor de lemn
din pădure și cum ar putea practicile forestiere
să administreze cel mai bine structura pădurilor
pentru a optimiza beneficiile și minimaliza
pierderile în timpul întregului proces de rotație
de lungă durată.
Lavinia Marcu,
Sursa : BC Forest Professional, Iulie-August 2014

Rezumat
Este analizată modalitatea
cum ar putea practicile
forestiere să administreze
cel mai bine structura
pădurilor pentru a
optimiza beneficiile și
minimaliza pierderile în
timpul întregului ciclu de
producţie.

Forestry sector
and land reform

Synopsis
The modality to analyze
forestry practices and
to manage better the
structure of forests in order
to optimize benefits and
minimalize economical
losses during the entire
cycle of production.
Lavinia Marcu
Source : BC Forest
Professional, July-August
2014
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Sunetul
lemnului
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Există multe motive pentru
care apreciem lemnul ca
material de construcție:
este un produs natural
și regenerabil; datorită
granulației sale infinit de
variate, dar și grație spectrului
larg de nuanțe, caracteristicile
sale nu au rival. De o mai
mică notorietate se bucură
însă proprietățile acustice
ale lemnului, care sunt
evidențiate acolo unde
se întâlnesc oamenii cu
sunetele: în sala de concert.

L

emn... Muzică. Ce ne îndeamnă să asociem un
material rigid, cum este lemnul, cu sunetul suav
al muzicii? Atunci când vorbim despre sălile de
concert, elementul decisiv care stă la baza întocmirii
planurilor de arhitectură, este acustica. Nimănui nu-i
plac suntele plate sau ecoul, mai ales atunci când ele se
propagă într-un spațiu cultural. În orice sală de concerte
din lume veți intra, prima senzație (copleșitoare) va
fi liniștea degajată de acel spațiu: veți simți cum vă
cuprinde o energie pozitivă. Apoi veți observa lemnul.
Mult lemn. Începând cu scena, scaunele, pereții și
chiar plafonul, veți constata că sunteți înconjurați de
căldura și confortul mijlocite de acest nobil material de
construcție. Este oare întâmplător acest lucru?
Pentru a optimiza din punct de vedere acustic un
spațiu închis, proprietățile de absorbție și reflecție
a materialelor de construcție trebuie să fie bine
echilibrate. Dacă într-o asemenea sală, unde acustica
este atât de importantă, s-ar folosi beton, am avea
parte de un sunet amplificat, cu ecouri sau reverberații
exagerate. Pe de altă parte, dacă am capitona întreaga
sală cu mochetă, aceasta ar estompa prea mult
sunetul, lăsând muzica să pară plată. De aceea lemnul
este materialul preferat de specialiști, atunci când se
urmărește obținerea unei acustici optime. Lemnul
are o anumită porozitate și rigiditate, ceea ce conferă
sunetelor o “bogăție” imposibil de obținut, dealtfel,
printr-o suprafață placată cu gresie. Scopul este acela
de a obține un sunet clar, cu un ecou prelungit, și o
tonalitate propagată pretutindeni în sală.
Dar ce este acustica? Se spune că o sală de concerte
are o bună acustică atunci când - indiferent pe ce loc
ne aflăm în auditoriu - putem auzi clar fiecare sunet
și fiecare cuvânt rostit. Teoria acusticii se bazează pe
legile opticii geometrice. Mișcarea undelor sonore
este asemănată mișcării undelor luminoase. De aceea,
modul în care este redat sunetul, depinde de tipul
suprafeței pe care acesta se propagă (spre exemplu,
o suprafață convexă va dispersa sunetul). Un alt efect
important al sunetului, este reverberația. Ea se crează
atunci când un sunet care se propagă într-un spațiu
închis determină formarea mai multor ecouri care ajung
la o anumită intensitate, după care scad în amplitudine,
pe măsură ce sunetul este absorbit de pereți și aer.

Rezumat
Comparativ cu alte
materiale, chiar cu
densităţi mai mari, lemnul
conduce mult mai bine
sunetul. Datorită acestei
proprietăti, lemnul
este preferat şi pentru
fabricarea instrumentelor
muzicale. Sunetiștii au
observat că pot obține o
acustică mult mai bună,
dacă folosesc un lemn cu
densitate mare și suprafeţe
neregulate: practic, cu cât
grosimea lemnului crește,
cu atât se îmbunătățește
și acustica. Prin urmare,
lemnul este utilizat cu
succes la construcția sălilor
de concerte și a celor de
teatru, nu doar pentru a
crea o ambianță caldă
și plăcută, ci și pentru a
obține un sunet uniform și
o acustică optimă.

The sound
of wood

Synopsis
Compared with other
types of materials including the more dense
ones - wood will conduct
sound quite well. Due to
this characteristic, wood
is also the first choice
when creating musical
instruments. Sound
specialists have discovered
that the acoustic is far
better when a high-density,
irregular wood is used:
basically, the thicker
the wood, the better the
acoustics. Therefore, wood
has been successfully
used in concert halls and
performance theatres, in
order to not only create
a warm and comfortable
ambiance, but also for
improving sound and
acoustics as well.
Rosana Cozma,
ASFOR Counsellor
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Helsinki Concert Hall, Finlanda
În realitate, reverberația ajunge la
urechea ascultătorului după ce este
respinsă de pereți și plafon. Noi avem
abilitatea de a integra sunetele într-o
imagine fonică doar dacă undele
sonore ajung la urechea noastră în 48
ms. Orice sunet auzim după acest timp,
este perceput ca ecou. Un sunet care ne
ajunge la ureche într-un timp de până la
50 ms, este considerat sunet de sprijin;
el optimizează sunetul original perceput
la 48 ms, îl aprofundează, îl rotunjește
și îi amplifică intensitatea cu 5-6 Db. Îl
transformă, practic, în ceea ce noi numim
“o acustică bună”. Cu cât sunetul întâlnește
mai multe bariere, cu atât acustica va fi
mai bună (de aceea sunt recomandate
plafoanele cu elemente decorative din
lemn, deoarece ele acționează ca elemente
de dispresie).
Scena, spre exemplu, este ridicată de
specialiștii în acustică la rang de instrument
muzical, ei susținând ca ea are propriul
ei sunet. De aceea, este indicat ca scena
să fie alcătuită dintr-un lemn de esență
moale (poate o specie locală de molid).
Una dintre cele mai mari provocări cu
care se confruntă arhitecții în planificarea
construcției unei săli de concerte este
estimarea cât mai exactă a modului în care
va lucra lemnul în timp (chiar dacă lemnul
este uscat, să nu uităm că este, totuși, un
material natural, care lucrează în timp).
Planificarea cât mai exactă a acestor timpi
în care îmbinările vor lucra determină, în
principal, calitatea acustică finală. Pe de

altă parte, fiecare sală de concerte implică
probleme diferite, începând de la forma
sălii, până la materialele de construcție
utilizate. Sunt mulți parametri care intră în
discuție și care sunt cruciali pentru acustica
sălii. Specialiștii sunt, însă, unanim de acord
că lemnul este elementul principal care
determină nu doar calitatea sunetului, ci
însăși arhitectura construcției. Iar dacă
arhitectura va fi unică, atunci și acustica
va fi unică. Odată ce forma sălii, placarea
pereților și plafonul au fost finalizate, cu
greu mai pot fi remediate anumite greșeli
de proiectare, care afectează acustica.
În această fază se mai poate jongla doar
manipulând spațiul acustic din spatele
orchestrei (de exemplu, poziționând
muzicienii pe niveluri diferite).
Am susținut întotdeauna, că lemnul
este un material de elită atemporal. Ca
material de construcție, avem privilegiul
de a alege din peste 5.000 de specii.
Astfel, unele dintre ele se pretează mai
bine pentru tot ceea ce ține de designul
interior (datorită granulației și a aspectului
estetic dosebit), altele, pentru obținerea
unei acustici mai bune; alte specii se
folosesc cu preponderență ca lemn de
structură sau pentru placarea plafoanelor,
a scărilor sau a pereților. Lemnul poate fi,
practic, prelucrat, modelat, tăiat și îmbinat
în toate formele posibile. Mai mult, o
simplă băițuire sau lăcuire îi poate conferi
un plus de finețe și eleganță. Singura
limită cu privire la utilizarea lui este doar
imaginația noastră. Totodată, lemnul nu are
încărcătură electrostatică și poate contribui

chiar la reglarea umiditații într-o încăpere
(dacă nu este acoperit cu vreo peliculă).
Unele dintre cele mai reușite săli de
concerte din lume, renumite atât pentru
trăirea acustică oferită, dar și pentru
arhitectura originală, sunt: Musikvereinsaal
Vienna, Walt Disney Concert Hall Los
Angeles, Concertgebouw Amsterdam,
Festival Hall Austria, Helzberg Hall din
Kansas City, SUA sau Yamaha Hall din
Japonia. Cele trei elemente care conferă
unicitate acestor săli de concerte sunt
lemnul, arhitectura și acustica.
La final, vă propun un exercițiu de
beatitudine: data viitoare când veți călca
pragul unei săli de concerte, așezați-vă
comod în scaun, lăsați grijile la garderobă
și închideți ochii la propagarea primelor
și ultimelor sunete din concert. Dacă sala
respectivă a fost bine proiectată, veți
avea senzația că vă aflați în interiorul unui
instrument muzical.

Helsinki Concert Hall,
Finlanda

Proiectată în stilul “vineyard” (care
aminteşte de o podgorie), această sală de
concerte are o capacitate de 1.704 locuri.
Stratul superior al scenei este alcătuit din
lemn de mesteacăn de 45 mm grosime,
finisat prin impregnare cu ulei alb. Pentru
pereții foaierului și cei din sală s-au folosit
panouri din lemn de mesteacăn, asamblați
conform unor schițe tehnice foarte precise,
care lasă atât loc lemnului să lucreze, dar
întrunesc totodată și toate cerințele acustice.
Pentru structura interioară a sălii de concert
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Kauffman Center of Performing Arts,
Kansas, SUA
din Helsinki, s-au folosit nu mai puțin de
400 mc de lemn de mesteacăn fără noduri,
recoltat din zona centrală a Finalndei (doar
pentru scenă, s-au folosit alți 100 mc de lemn).

Kauffman Center
of Performing Arts,
Kansas, SUA

La proiectarea acestei săli de concerte,
arhitecții au urmărit să aducă publicul
mai aproape de scenă. Pentru placarea cu
lemn a sălii, s-au folosit mai multe specii de
lemn: lambriurile sunt din lemn de molid,
iar pardoseala din auditoriu este din stejar
roșu. Semnul de marcă al sălii este, însă,
scena. Aceasta se distinge prin faptul că,
prin intermediul unor piloni mecanici, poate
fi ușor modificată și adaptată mai multor
genuri de spectacole muzicale (concerte solo,
muzică de cameră sau orchestră). Pardoseala

este alcătuită din elemente de 3,4 cm grosime
și 12,7 cm lățime, din lemn de cedru galben,
fixate pe un suport de rigle. S-a evitat folosirea
cuielor, echipa de montaj optând pentru
inserarea holţșuruburilor cu autoblocare, la un
unghi de 45° peste nut.

Yamaha Hall, Tokyo,
Japonia

Japonezii nu s-au mulțumit doar cu un
design aparte, atunci când au conceput
planurile pentru Yamaha Hall din Tokyo.
Conștienți fiind de importanța scenei
și raportându-se la ea ca la o extensie a
instrumentelor muzicale, ei au adăugat
un plus de valoare și unicitate acestei săli,
prin aplicarea tehnologiei A.R.E. (Acoustic
Resonance Enhancement) atunci când au
ales lemul pentru scenă. Această tehnologie
poate “învechi” lemnul, în mod artificial, foarte

rapid. Cunoscut fiind faptul că un instrument
muzical cu corzi, confecționat din lemn, oferă
un sunet mai bun pe măsură ce se învechește,
specialiștii de la Yamaha au descopeit
metoda de a obține acel sunet matur, chiar
și dintr-un instrument nou. Procedeul tehnic
presupune plasarea lemnului sub abur de
înaltă presiune, determinând accelerarea
procesului de învechire a lemnului, astfel încât
caracteristicile finale să fie obținute în doar
câteva ore, față de câțiva ani de zile. După
efectuarea mai multor teste comparative
(lemn simplu vs. lemn tratat prin tehnologia
A.R.E.), echipa de tehnicieni a constatat că
aplicarea tehnolgiei A.R.E. a condus în mod
evident la obținerea unui sunet mai clar,
îmbunătățit. Pe bună dreptate se spune, deci,
că muzica locuiește într-o casă de lemn.
Rosana Cozma,
Consilier ASFOR

Yamaha Hall, Tokyo, Japonia
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Rezumat
Creșterea cererii de lemn
utilizat drept combustibil
ar putea stopa sau inversa
tendința europeană de
creștere a volumului de
lemn mort în pădure.
Intensificarea exploatării
sortimentelor de arbori
lăsați pe loc în pădure
poate deteriora condițiile
de viață a numeroase
specii animale si vegetale.
Prezervarea biodiversității
alături de utilizarea
surselor de energie
regenerabile reprezintă
obiective de bază ale
dezvoltării durabile.

The importance
of conservation
management
of deadwood in
forests

Synopsis
The increase in demand
for energetic wood could
stop or even revert the
European tendency of
supplementing the volume
of deadwood in forests. The
intensifying exploitation of
the remaining sortiments
of trees in the forest could
easily deteriorate the living
conditions of numerous
species of animals and
vegetation. The biodiversity
preservation alongside the
utilisation of renewable
energy represent basic
objectives of sustainable
development.
Lavinia Marcu
Source: La Forêt, No. 9/2014

Importanța
conservării lemnului
mort în pădure
Lemnul mort reprezintă baza vitală pentru numeroase specii
animale și vegetale. Chiar dacă volumul acestuia crește de
câteva decenii încoace în pădurile din Europa, obiectivele în
materie de conservare nu sunt încă atinse.

L

emnul mort sau biocenoza sunt indicatori
relevanți ai diversității speciilor și ai
apropierii ecosistemului forestier de
starea naturală. Aproximativ un sfert din speciile
forestiere au nevoie de lemnul mort; printre ele,
insectele și ciupercile constituie grupele cele
mai diversificate. Mușchii, lichenii și vertebratele
utilizează și ele acest substrat. Cavitățile scobite
din arborii vii sau morți obținute prin acțiunea
târnăcopului sunt, apoi, folosite de către
porumbei, cucuvele, alunari sau alte specii de
păsări, dar și de lilieci.
Cantități mari de lemn mort își fac apariția în
urma intervențiilor forestiere sau a evenimentelor
naturale precum furtuni, îngheț cauzat de zăpadă
sau de insecte parazitare. De aici, modificările
permanente sau temporare ale lemnului mort
în pădure. În ciuda faptului că volumul de lemn
mort se diminuează în timpul descompunerii,
acesta este totuși prezent în cantități similare în
toate ciclurile silvogenetice, primele stadii durând
mai mult decât cele finale.
Lemnul a fost considerat de-a lungul secolelor
atât sursă de combustibil, cât și material principal
de construcție; nici chiar arborii uscați nu au fost
scutiți de la tăierile masive. Drept consecință,
pentru mult timp, lemnul mort a fost cvasi-absent
din pădurile Europei Centrale. Mai târziu, lemnul
doborât la pământ a fost adeseori evacuat numai
prin “grija proprietarului” sau din motive de
protecție a pădurilor.
Volumul de lemn mort în pădure avea să
crească după cel de-al doilea război mondial
(în Elveția, spre exemplu, volumul se ridică la
24,0 mc/ha în medie), la care se adaugă faptul
că recolta de lemn nu mai este rentabilă în
zonele dificile de acces. În raport cu perioadele
anterioare, o cantitate mai mare de arbori rămâne
din nou în pădure după moartea lor naturală
timp de zeci de ani. Să nu uităm că agenții
exploatatori din prezent sunt mult mai bine
informați în prezent asupra importanței ecologice
a lemnului mort.
În acest sens, sprijinirea și favorizarea
organismelor internaționale sau locale care se
ocupă de destinul lemnului mort în pădure sunt
elemente cheie ale noilor politici forestiere,
contribuind la o administrare durabilă a pădurilor.
Un volum minimal de lemn mort ar trebui
astfel să fie prezent per ansamblul suprafeței
forestiere, căci, în principiu, este totuși mult mai

recomandabil să se utilizeze acele plantații în
care cantitățile de lemn mort sunt superioare
mediei decât obținerea în final a unor canități
mici pe scară largă ce vor fi insuficiente pentru
speciile specializate. Conservarea pe termen
lung a speciilor saproxilice dintr-un complex
forestier solicită coexistența tuturor stadiilor de
succesiune și a unei varietăți mari în diametru.
Mediile bogate în lemn mort de diferite
dimensiuni și interconectate sunt necesare
în procesul de supraviețuire pe termen lung
a organismelor dependente de lemnul mort.
Rezervele forestiere naturale consituie, de altfel,
habitate primordiale. Arborii bătrâni, ca și cei de
habitat, îndeplinesc și o funcție importantă de
biotopi ce facilitează schimbul de indivizi între
populații. Nu există, practic, o rețetă-miracol
pentru repartizarea celor trei elemente: rezerve
forestiere naturale, arbori bătrâni și arborihabitat. Regula generală cere a fi delimitate,
în plus față de rezervele forestiere naturale,
aproximativ două sau trei loturi de arbori bătrâni
pe kilometru pătrat de pădure dintr-o arie
minimală de 1 hectar și să fie definite cinci până
la zece arbori-habitat pe hectar. Arborii-habitat
pot fi repartizați de o manieră regulară drept
arbori individuali - varianta cea mai de dorit - sau
de grupuri de arbori pe picior, ceea ce prezintă
mai puține riscuri atunci când au loc operațiuni
forestiere. Perenitatea arborilor-habitat poate fi
asigurată numai prin sensibilizarea și formarea
profesională continuă a personalului din
silvicultură pe termen mediu și lung.
Totuși există un conflict de interese manifestat
între nevoia acută de lemn energetic și
respectarea procesului de conservare a lemnului
mort. Creșterea masivă a cererii de lemn utilizat
drept combustibil ar putea stopa sau inversa
tendința europeană de creștere a volumului de
lemn mort în pădure. Prezervarea biodiversității
alături de utilizarea surselor de energie
regenerabile reprezintă obiective de bază ale
dezvoltării durabile. Intensificarea exploatării
sortimentelor de arbori lăsați pe loc în pădure
ar putea deteriora condițiile de viață ale faunei
saproxilice. Provocarea cea mai importantă este
dată de fenomenul de exploatare a lemnului ca
resursă regenerabilă fără ca prin aceasta să se
producă daune semnificative biodiversității.
Lavinia Marcu
Sursa: La Forêt, Nr. 9/2014
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Prezenţa lemnului mort într-o pădure de amestec
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Promoţia 1977
a Facultăţii de Silvicultură
din Braşov
Staţiunea Şuior - Baia Sprie, frumoasa aşezare maramureşană, a găzduit, pentru
promoţia 1977 a Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Braşov,
reîntâlnirea după 37 de ani de la absolvire.
Absolvenţii (cu însoţitori)
promoţiei 1977
a Facultăţii de Silvicultură
şi Exploatări Forestiere
Braşov.

Întâlnirea din 29 şi 30 august 2014, dorită
să se întâmple an de an de acum încolo,
este urmare a hotărârii luate la întâlnirea
de 35 de ani de la absolvire, care a avut loc
la Braşov, în anul 2012.
Anticipat, preotul Ioan Partebună,
colegul nostru, a organizat la Dunavăţul de
Jos, în anul 2000, întâlnirea după 33 de ani
de la absolvire. Apoi, în 2013, colegii Viorel
Măstăcăneanu, Ana Gica şi Ghiţă Gafiţa
organizează o întilnire similară la Piatra
Neamţ.
Anul acesta, colegilor Butianu Ioan şi
Cozma Ion le-a revenit nobila misiune
de a organiza evenimentul amintit, iar
ca beneficiar şi participant direct, acord,
pentru aranjamentul făcut, fără nici o
rezervă, calificativul “foarte bine”.
Catalogul a fost strigat de formaţia
Seling, din zonă, care a oferit fiecărui
participant câte o diplomă (Tabloul de la
absolvire - 1977), precum şi câte o melodie
cu dedicaţie, melodie ce purta ampreta
zonei unde locuieste absolventul sau a
unor mici particularităţi ştiute de un bun
prieten şi pus ulterior pe muzică. Petreuşii

(doar unul, celălalt fiind înlocuit de o rudă)
nu puteau lipsi, ca de altfel şi un ansamblu
de dansuri tipic maramureşan, acesta din
urmă preocupându-se, la un moment dat,
să-i înveţe pe invitaţi pasul specific de dans.
De la aceasta s-a trecut şi la reciproca, adică
noi, cei trecuţi de 60 de ani, îi invaţam pe
dansatori diferite variante proprii.
Dintre amatorii sa vânda tehnici de
dans se includ colegii Răuţă Spiridon, Ana
Gica, Adi Octavian şi Tamas Paraschiva.
Primii doi, cu indulgenţă, s-au ridicat la
calificativul “nesatisfăcător”, spre deosebire
de ultimii, care au arătat totuşi ceva.
Deplasarea la cota 1000 m s-a făcut cu
telescaunul de două locuri, dar în câteva
situaţii (biometrice), scaunul a fost ocupat
de o singura persoană (coleg).
Realizările personale, a căror prezentare
intră în uzanţa întâlnirilor, au fost de unii
mult detaliate, iar alţii au preferat, ca la
şcoală, să tacă.
Ca şi o coincidenţă, la cei 37 de ani
trecuţi de la absolvire, au spus “prezent”
la evenimentul evocat un numar de 37 de
colegi.

Unii care puteau să vină nu au venit, alţii
nu au putut din motive de sănătate, iar cca.
30 dintre colegi sunt decedaţi.
Dumnezeu să-i odihnească în pace!
Spre sfârşitul întâlnirii, colegii din Argeş,
Bughianu Ion, Stănescu Virgil, Oancea
Nicodim au anunţat oferta pentru a
organiza aniversarea a 38 de ani de la
absolvire.
Şi dacă preotul Ioan Partebună, colegul
nostru, a alocat de data aceasta 2 l de
vin pe cap de familie, consumându-se
doar 0,685 l (din motive de putinţă, nu de
voinţă), viitorii organizatori au misiune grea
atunci când, peste un an, vor face meniul.
În numele participanţilor, s-au
adus mulţumiri finale celor doi colegi
organizatori, Buteanu şi Cozma, după care
ne-am despărţit treptat, cu urarea să avem
parte fiecare, în continuare, de bucuria
şi mandria pe care le-am simţit în ziua
alegerii profesiei de silvicultor.
Absolvent 1977,
Gafiţa Chiruţa Gheorghe
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Proiecte
din fonduri
europene
La sfârşitul lunii ocombrie, Ministerul Fondurilor Europene
- AM POSDRU a publicat ghidurile finale pentru următoarele
cereri de propuneri de proiecte (CPP):
CPP 176 “Romania Start-up”, finanţată din DMI 3.1
“Promovarea culturii antreprenoriale”, având asociată schema de
ajutor de minimis “Sprijin pentru antreprenori”
Aplicanţi eligibili: 1. Intreprinderi; 2. Furnizori de FPC; 3.
Organizaţii sindicale şi patronate; 4. Membri ai Comitetelor
Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
5. Autorităţi ale administraţiei publice locale; 6. Asociaţii
profesionale; 7. CCI; 8. ONG-uri; 9. Ministerul Economiei, agenţii/
organizaţii subordonate / coordonate de acesta
Grup ţintă: persoane cu vârsta peste peste 18 de ani care
doresc să iniţieze o activitate independentă
Valoare proiect: 500.000 euro - 2.000.000 euro, finanţare
până la 98% din cheltuielile eligibile
Alocare CPP 176: 100.000.000 euro
Durata proiect: 6 - 10 luni
CPP 175 “Firme de exerciţiu pentru elevi”, finanţată din DMI
2.1 “Tranzitia de la şcoală la viaţa activă” (proiecte naţionale şi
multi-regionale)
Aplicanţi şi parteneri eligibili pentru proiectele
multiregionale: 1. Unităţi de învăţământ secundar; 2.
Angajatori; 3. Asociaţii profesionale; 4. CCI; 5. Organizaţii
sindicale şi patronale; 6. ONG-uri; 7. Structuri / agenţii /
organisme relevante, subordonate MEN; 8. Instituţii şi organizaţii
membre ale consorţiilor şi parteneriatelor regionale şi locale în
domeniile ocupării, educaţiei şi formării profesionale; 9. Furnizori
publici şi privaţi de orientare şi consiliere profesională
Aplicant unic pentru proiect naţional: MEN, împreună cu
parteneri din categoriile de mai sus.
Grup ţintă: elevi din sistemul naţional de învăţământ
secundar (învăţământ liceal şi profesional)
Valoare proiect: 500.000 euro - 2.000.000 euro, pentru
proiecte multiregionale şi 500.000 euro - 4.000.000 euro, pentru
proiectul naţional - aplicant Ministerul Educaţiei, finanţare până
la 98% din cheltuielile eligibile
Alocare CPP 175: 52.000.000 euro
Durata proiect: 6 - 10 luni
CPP 174 “Dezvoltarea carierei didactice”, finanţată din DMI
1.3 “Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
Aplicanţi eligibili: Ministerul Educaţiei, în parteneriat cu:
agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN
şi alte organisme publice cu atribuţii în formarea cadrelor
didactice şi a formatorilor, asigurarea calităţii şi acreditare;
Unităţi de învăţământ (ISCED 0-6) acreditate, publice
Grup ţintă: cadre didactice / personal didactic din învăţământ
(ISCED 0-6) precum şi personal didactic auxiliar (ISCED 0-6)
Valoare proiect: 5.000.000 euro - 50.000.000 euro, finanţare
până la 79% din cheltuielile eligibile
Alocare CPP 174: 50.000.000 euro
Durata proiect: 6 - 12 luni
A consemnat Constantin Barba, Consilier ASFOR
Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/posdru/index.php
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Proiect MDRAP

Specificaţie tehnică privind protecţia
elementelor de construcţii din lemn
împotriva agenţilor agresivi. Cerinţe, criterii
de performanţă şi măsuri de prevenire
şi combatere. Revizuirea, completarea şi
comasarea ST 049-06 şi C 46-86

Obiect şi domeniu de aplicare

Prezenta specificaţie tehnică are ca
obiect stabilirea cerinţelor şi criteriilor de
performanţă privind protecţia elementelor
de construcţii din lemn, noi şi existente,
utilizate la construcţii civile, industriale,

agrozootehnice şi construcţii inginereşţi,
împotriva agenţilor agresivi, precum şi
măsurile de prevenire şi combatere a
degradării elementelor de construcţii din
lemn expuse la atacul acestora. (Lucrarea
completă conţine cca. 90 de pagini)

1. PREVEDERI GENERALE
1.1. Obiect şi domeniu de aplicare
1.2. Terminologie
2. CLASIFICAREA MEDIILOR AGRESIVE CARE ACŢIONEAZĂ ASUPRA ELEMENTELOR
DE CONSTRUCŢII DIN LEMN
2.1. Clasificarea mediilor agresive din construcţii

9
9
11
15
15

2.2. Clase de expunere în zone climatice

17

2.3. Clase de exploatare pentru structurile din lemn

18

2.4. Clase de utilizare

19

2.5. Risc de atac biologic asupra lemnului

20

2.6. Clase de reacţie la foc

21

2.7. Clase de reacţie la foc a elementelor de construcţii din lemn ignifugat

21

2.8. Clase de durabilitate a performanţei de reacţie la foc a lemnului ignifugat

22

2.9. Clase de reacţie la foc pentru lemnul din construcţii

22

3. CONDIŢII GENERALE DE PROIECTARE ŞI CERINŢE DE BAZĂ PRIVIND ALCĂTUIREA
ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢII DIN LEMN PENTRU ASIGURAREA PROTECŢIEI
ÎMPOTRIVA AGENŢILOR AGRESIVI
3.1. Cerinţe fundamentale

23
23

3.2. Cerinţe funcţionale

24

3.3. Cerinţe privind punerea în operă (tehnologice)

25

3.4. Durabilitatea sistemelor de protecţie

26

3.5. Condiţii şi cerinţe generale de proiectare privind durabilitatea

27

3.6. Condiţii şi cerinţe privind durabilitatea lemnului pentru anumite utilizări

27

3.7. Clase de durabilitate naturală

28

3.8. Clase de impregnabilitate

30

3.9. Clase de penetrare

32

3.10. Factori care decurg din relaţia între durata de utilizare scontată şi durabilitatea
naturală

34

3.11. Cerinţe tehnice pentru produse de antiseptizare (protecţie la agenţi biologici)

35

3.12. Cerinţe tehnice pentru produse de hidrofobizare (protecţie la umiditate)

35

3.13. Cerinţe tehnice pentru produse de ignifugare

35

3.14. Cerinţe de calitate privind stratul suport

35

4. CRITERII ŞI NIVELURI DE PERFORMANŢĂ PENTRU STRATUL SUPORT ŞI PENTRU
SISTEMELE DE PROTECŢIE
4.1. Criterii şi niveluri de performanţă pentru stratul suport

35
35

4.2. Criterii şi niveluri de performanţă pentru sistemele de protecţie cu peliculă, împotriva agenţilor fizici şi chimici, stabilite pentru utilizare în clasele de expunere a
construcţiilor

37

4.3. Criterii şi niveluri de performanţă pentru protecţiile împotriva agenţilor biologici

39

4.4. Criterii şi niveluri de performanţă pentru protecţiile împotriva focului

46

5. ALCĂTUIREA SISTEMELOR DE PROTECŢIE A ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢII DIN
LEMN SITUATE ÎN MEDII ATMOSFERICE CU DIFERITE CLASE DE AGRESIVITATE

46
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Priorităţi româneşti
în Uniunea Europeană

R

eprezentarea cu succes a intereselor românești la Bruxelles presupune
anticiparea procesului european și pregătirea din timp a unei strategii.
Din discuțiile cu Reprezentanța Permanență, MAE și experți europeni
au rezultat câteva teme cheie pentru următorii cinci șapte ani. Le prezentăm în
cele ce urmează, fără ca ordinea să reflecte o ierarhizare a priorităților.
Politica de coeziune rămâne un domeniu important, în care România va
trebui să evite greșelile trecutului și să dovedească că are capacitatea să
cheltuiască eficient banii europeni. Chiar dacă implementarea programelor
reîncepe de la zero, rămâne percepția că România nu poate, nu știe și că e
coruptă. Ne vom confrunta cu o provocare dublă: de a cheltui banii la timp și
pe proiecte bune, dar și de a ne îmbunătăți imaginea de țară în plan european.
O altă prioritate asumată la nivel politic este aderarea la zona euro, dată
amânată de mai multe ori din motive ce țin de neîndeplinirea criteriilor de
convergență, dar şi de dificultăţile prin care a trecut zona euro în ultimii
ani. Aderarea presupune un efort sistemic din punct de vedere economic și
monetar. În momentul de față, România nu îndeplinește criteriul ratei inflației
și al stabilității cursului de schimb. Îndeplinim cerințele privind nivelul datoriei
publice și al deficitului bugetar, al ratelor dobânzilor pe termen lung și parțial
criteriile calitative.
Tot în plan financiar, România își dorește să facă parte din Uniunea Bancară
pentru a evita, în caz de criză, riscul de contagiune dinspre băncile din zona
euro, care domină sectorul bancar românesc.
Prioritățile în acest sens sunt de ordin tehnic și presupun adaptarea la
cerințele impuse de reglementările europene. Evident, agricultura rămâne în
continuare un domeniu cheie, iar ca prioritate europeană România va trebui
să implementeze Politica Agricolă Comună reformată. În domeniul justiției,
o preocupare majoră rămâne Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV)
și îndeplinirea recomandărilor privind transparentizarea și eficientizarea
procesului judiciar, lupta împotriva corupției la toate nivelele și independența
judecătorilor. Intrarea în spațiul Schengen este o altă prioritate a României
pentru următorii ani. După cum se știe, aderarea este condiționată de
progresele din raportul MCV, criteriile tehnice fiind deja îndeplinite.
Importantă este și politica UE în domeniul migrației și a azilului și
continuarea eforturilor de securizare a frontierelor ce reprezintă granița
externă a UE.
Bineînțeles, sprijinirea Republicii Moldova în procesul de integrare rămâne o
prioritate pentru România. Chiar dacă Moldova nu are statut de țară candidată,
iar în sine procesul de aderare la UE a fost pus în așteptare pentru următorii
cinci ani, diplomația românească va continua să fie preocupată de soarta
Moldovei. Mai departe, România va urmări politica de vecinătate a UE, atât în
privința Moldovei, în contextul regional al tensiunilor din Ucraina și asigurarea
de bune relații cu Turcia într-un context geopolitic foarte dificil.
Nu în ultimul rând, trebuie menționate ca prioritare pregătirile pentru
anul 2019, când România va prelua Președinția rotativă a Consiliului Uniunii
Europene. Reprezentanții diplomației românești spun că pregătirile vor începe
de anul viitor. Mihnea Motoc, seful Reprezentanţei României: “cel târziu la
anul trebuie puse cărămizile, trebuie să știm conturul de organizare pentru că
trebuie să pregătim agenda”.
Există discuţii deja despre elaborarea unei strategii, consolidarea
Reprezentanței de la Bruxelles și coordonarea cu celelalte Președinții din
Trio. Predictibil încă de pe acum este subiectul cadrului financiar multianual
pentru perioada de după 2020, precum și sfârșitul mandatului Comisiei și
Parlamentului care încep în prezent. Rămâne de văzut cum ne vom poziționa
în viitor și dacă România va reuși să repete performanța Poloniei, o țară mai
puțin vizibilă la momentul aderării, dar care a reușit să se poziționeze bine în
anii premergători preluării Președinției rotative în 2011.
Astăzi, Polonia emite pretenții mari în politica europeană, dovadă și recenta
obținere a șefiei Consiliului European de către premierul polonez Donald Tus.
Sursa: Raport Europuls
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“Groapa Ruginoasă”
Valea Seacă, Nucet, judeţul Bihor,
Parcul Natural Apuseni
Foto: terramontcarpati.ro

Parcul Natural Apuseni
în administrarea Romsilva
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
va administra în continuare, pe o perioadă
de 10 ani, Parcul Naţional Apuseni, arie
protejată de interes naţional, alături de alte
15 zone ce acest tip. Parcul Natural Apuseni
are o suprafaţă totală de 76.000 de hectare,
28% din aceasta fiind pe teritoriul judeţului
Alba. Cuprinde numeroase rezervaţii
naturale, printre care Gheţarul Scărişoara,
Gheţarul Vârtop, Peştera Coiba Mare,
Izbucul Tăuzului, Izbucul Mătişeşti.
Întrucât vechile contracte de
administrare urmau să expire la sfârşitul
acestui an, Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice (MMSC) a iniţiat
deschiderea celei de-a şasea sesiuni de
depunere a dosarelor pentru preluarea în
administrare a 23 de arii naturale protejate
(18 parcuri naţionale şi naturale şi cinci
situri de importanţă comunitară).
MMSC şi Romsilva au semnat noile
contracte de administrare, pe o perioadă
de 10 ani, pentru 16 parcuri naţionale şi
naturale, precum şi pentru ariile naturale
protejate care se suprapun pe suprafaţa
acestora.
Ministerul a decis să încredinţeze
Romsilva administrarea, în continuare,

a celor 16 parcuri naţionale şi naturale
pentru care s-a făcut solicitarea şi pe care
instituţia le-a avut în gestionare în perioada
2004 - 2014. Este vorba despre: Parcul
Naţional Retezat, Parcul Natural Porţile de
Fier, Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa,
Parcul Natural Apuseni, Parcul Naţional
Munţii Rodnei, Parcul Natural Bucegi,
Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş,
Parcul Naţional Călimani, Parcul Naţional
Cozia, Parcul Naţional Piatra Craiului, Parcul
Natural Grădiştea-Muncelului Cioclovina,
Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului,
Parcul Naţional Munţii Măcinului, Parcul
Natural Balta Mică a Brăilei, Parcul Naţional
Domogled-Valea Cernei şi Parcului Natural
Vânători-Neamţ, ce include o rezervaţie de
zimbri.
Tot în urma acestei sesiuni, administrarea
Parcului Naţional Ceahlău a fost obţinută
de Consiliul Judeţean Neamţ, în timp ce
pentru administrarea Parcului Natural Cefa
nu s-a obţinut un punctaj corespunzător,
deponenţii - asocierea dintre Asociaţia
Pescarilor Sportivi Aqua Crisius şi o firmă fiind respinşi.
Romsilva deţine în administrare 22
de parcuri naturale şi naţionale dintr-un

număr total de 28 de parcuri naturale şi
naţionale.
Astfel, regia mai are în administrare
Parcul Natural Lunca Mureşului, Parcul
Natural Munţii Maramureşului, Parcul
Natural Comana, Parcul Natural PutnaVrancea, Parcul Naţional Buila-Vânturariţa
şi Parcul Naţional Defileul Jiului.
“S-a realizat o necesară continuitate a
eforturilor începute în urmă cu 10 ani când,
prin semnarea precedentelor contracte
s-au pus, practic, pentru prima dată în
România, bazele unui sistem național de
administrare a ariilor naturale protejate.
Mai mult decât atât, cei 245 de specialiști
care își desfășoară activitatea în structurile
de administrare ale RNP - Romsilva, vor
putea să valorifice expertiza acumulată
în scopul conservării și utilizării durabile
a patrimoniului natural al țării noastre”,
precizează reprezentanţii ministerului.
În toamna anului 2009, Parcul a
primit titlul de “Destinaţie Europeană de
Excelenţa”.
Sursa: Alba24.ro

34 • Meridiane forestiere • www.forestieri.ro

1412_001_meridiane_forestiere_nr_12.indd 34

12/9/2014 22:32:40

ACTUALITATE / IN THE NEWS

Export 6 luni
Denumirea produsului comercializat

Unitatea
de măsură

44.01.0000-total Lemn de foc

Milioane Euro

Variaţie

%

44.03.0000-total Lemn brut cojit simplu fasonat sau chiar cioplit

Milioane Euro

Variaţie
44.06.0000-total Traverse de cale ferată
Variaţie
44.07.0000-total Cherestea (lemn tăiat longitudinal, spintecat,….)
Variaţie
44.08.0000-total Foi placaj - furnire
Variaţie
44.09.0000-total Lemn fasonat
Variaţie
44.10.0000-total Panouri din particule şi panouri similare (PAL, OSB)
Variaţie
44.11.0000-total Panouri din fibre de lemn (MDF)
Variaţie
44.12.0000-total Placaje, lemn furniruit
Variaţie

%
Milioane Euro
%
Milioane Euro
%
Milioane Euro
%
Milioane Euro
%
Milioane Euro
%
Milioane Euro
%
Milioane Euro
%

2013

2013

2013

54,967

59,136

10,789

7,360

23,633

2,643

360,365

12,931

56,821

Milioane Euro

2,428

Variaţie
44.21.0000-total Alte articole din lemn
Variaţie
Total prelucrarea lemnului
Variaţie

Milioane Euro
%
Milioane Euro
%
Milioane Euro
%

12,191

192,244

54,453

35,962

13,096

8,128

6,492

16,396

14,416

49,899

45,319

14,556

12,173

+ 19,6
16,000

10,098

8,779

+ 15,0
1,663

0,276

0,237

+ 16,4
39,307

25,853

23,813

+ 8,6
6,735

1,330

1,216

+ 9,4
58,164

5,548

6,296

- 11,9

+ 4,8
962,409

13,498

+ 10,1

- 4,1
60,961

13,427

+ 13,7

+ 48,9
6,458

14,169

+ 25,2

+ 46,0
58,522

0,272

+3,0

+ 2,4

44.16.0000-total Butoaie

44.19.0000-total Articole de masă sau de bucătărie

38,527

+ 4,3
36,837

0,365

+ 5,5

+ 6,0

+ 15 8

%

369,172

+ 6,0
203,808

21,609

+ 34,2

+ 10,1

%

Variaţie

1,909

- 2,3
42,423

31,906
+ 47,7

+ 38,4

Variaţie

Milioane Euro

25,240

- 7,0

18,532

44.18.0000-total Binale

+ 46,6

- 7,1

Milioane Euro

%

Import 6 luni

2014

44.15.0000-total Lăzi, lădiţe, coşuri, diverse ambalaje

Variaţie

Sursa: INS

Realizările comerţului cu produse lemnoase
6 luni 2014 / 6 luni 2013

932,096

206,621

177,488

103,2

116,4

+3,2

+ 16,4
Incendiu extins de pădure

Meridiane forestiere • www.forestieri.ro • 35

1412_001_meridiane_forestiere_nr_12.indd 35

12/9/2014 22:32:40

BULETIN INFORMATIV / INFO BULLETIN

Legislaţie / Legislation
Ordin Nr. 856
din 14 octombrie 2014

privind prelucrarea apelurilor de
urgență primite de la Sistemul național
unic pentru apeluri de urgență la
numărul 112 referitoare la transportul
materialelor lemnoase.
Ministrul delegat pentru ape, păduri și
piscicultură emite următorul ordin:
Art. 1.
(1) Prin grija autorității publice centrale
care răspunde de silvicultură, se organizează
centrul de expertiză și coordonare la
distanță, denumit în continuare Centrul
APCRS, care va funcționa ca structură
specializată în furnizarea de informații
specifice necesare resurselor de intervenție
în soluționarea urgențelor referitoare la
transportul materialelor lemnoase sesizate
către Serviciul de urgență 112, potrivit
art. 3 lit. d) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea
și funcționarea Sistemului național unic
pentru apeluri de urgență, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr.
160/2008.
(2) Furnizarea informațiilor specifice
prevăzută la alin. (1) se face în urma
interogării bazei de date a Sistemului
informațional integrat de urmărire a
materialelor lemnoase, denumit în
continuare SUMAL, prevăzut la art. 2
din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014
pentru aprobarea Normelor referitoare la
proveniența, circulația și comercializarea
materialelor lemnoase, la regimul spațiilor
de depozitare a materialelor lemnoase și
al instalațiilor de prelucrat lemn rotund
precum și a unor măsuri de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al
Parlamentului European și al Consiliului din
20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor
ce revin operatorilor care introduc pe piață
lemn și produse din lemn, cu modificările și
completările ulterioare.
(3) Centrul APCRS prelucrează prin
interogarea bazelor de date din SUMAL
informațiile primite de la Centrele unice
pentru apeluri de urgență prevăzute la
art. 6 alin. (2) din Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr. 34/2008, cu modificările
și completările ulterioare, referitoare
la transportul materialelor lemnoase,
corespunzător atribuțiilor acestor centre
prevăzute la art. 10 din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 34/2008, cu
modificările și completările ulterioare.
(4) Centrul APCRS este dotat cu sistemele
tehnice electronice necesare accesului
în SUMAL și în Sistemul național unic
pentru apeluri de urgență în scopul
preluării apelurilor de urgență referitoare
la transportul materialelor lemnoase
redirecționate de Centrele unice pentru

apeluri de urgență.
(5) Funcționarea centrului APCRS este
asigurată permanent.
Art. 2.
(1) Centrul APCRS verifică în baza de
date SUMAL validitatea codului unic online
prevăzut la art. 3 alin. (2) din Hotărârea
Guvernului nr. 470/2014, cu modificările
și completările ulterioare, cod asociat
numărului de înmatriculare al mijlocului
de transport al materialelor lemnoase
comunicat de către Centrele unice pentru
apeluri de urgență și corespunzător datei
și orei la care s-a primit sesizarea. În lipsa
numărului de înmatriculare al mijlocului
de transport nu este posibila identificarea
codului unic online alocat transportului
sesizat, fapt pentru care Centrul APCRS nu
va fi apelat în sistemul 112.
(2) Dacă Centrul APCRS constată
validitatea codului unic online prevăzut
la alin. (1), comunică despre aceasta
operatorilor din Centrele unice pentru
apeluri de urgență pentru a închide fișa
apelului.
(3) Dacă Centrul APCRS constată că nu
există codul unic valid prevăzut la alin. (1),
comunică aceasta operatorilor din Centrele
unice pentru apeluri de urgență, care vor
transfera apelurile și către dispeceratul de
urgență al Inspectoratului Județean de
Poliție competent teritorial, respectiv al
Direcției Generale de Poliție a Municipiului
București, pentru a acționa conform
competențelor.
Art. 3.
(1) La solicitarea polițiștilor care constată
lipsa sau invaliditatea codului unic sau lipsa
înscrierii pe avizul de însoțire a unui cod
offline, inspecția silvică și de vânătoare /
inspectoratul teritorial de regim silvic și
de vânătoare asigură prezența de urgență
la fața locului a personalului specializat al
ocoalelor silvice în vederea stabilirii speciei
sau grupelor de specii, dimensiunii și
volumului materialului lemnos precum și
pentru preluarea în custodie a materialului
lemnos reținut în vederea stabilirii
provenienței.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) asigură
sprijinul tehnic și logistic solicitat de către
polițiști.
(3) Inspectoratele teritoriale de regim
silvic și de vânătoare stabilesc, pentru
fiecare județ din zona de competență,
respectiv pentru municipiul București,
și comunică inspectoratelor de poliție
județene, respectiv Direcției Generale de
Poliție a Municipiului București, numerele de
telefon la care polițiștii prevăzuți la alin. (1)
solicită intervenția personalului specializat
al ocoalelor silvice.

Art. 4.
Șefii ocoalelor silvice de stat și private
au obligația de a nominaliza persoana/
persoanele care, în regim de permanență
au responsabilitatea de a se deplasa de
urgență la fața locului în vederea acordării
sprijinului de specialitate, tehnic și logistic
necesar polițiștilor, precum și de a stabili
și a comunica la inspecția silvică și de
vânătoare /inspectoratul teritorial de regim
silvic și de vânătoare numărul/numerele de
telefon la care se poate solicita acest sprijin,
sub sancțiunea revocării avizului pentru
numirea în funcție a șefilor ocoalelor silvice
private, sau, după caz, luarea sancțiunilor
administrative în cazul șefilor ocoalelor
silvice de stat.
Art. 5.
Inspectoratele teritoriale de regim
silvic și de vânătoare întocmesc evidența
solicitărilor și a acțiunilor realizate cu
echipajele de poliție și cu ocoalele silvice.
Art. 6.
Departamentul pentru Ape, Păduri și
Piscicultură inițiază demersurile necesare
în vederea încheierii unui protocol de
cooperare cu Serviciul de Telecomunicații
Speciale și cu Inspectoratul General
al Poliției Române în scopul stabilirii
modalităților concrete de acțiune între
părți, potrivit obligațiilor legale ce le revin
acestora.
Art. 7.
Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministru Delegat,
Doina Adriana Pană

Ordin Nr. 837
din 8 octombrie 2014

pentru aprobarea Metodologiei
privind organizarea şi funcţionarea
SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL,
precum şi structura şi modalitatea de
transmitere a informaţiilor standardizate,
ministrul delegat pentru ape, păduri şi
piscicultură emite următorul ordin:
Art. 1.
Se aprobă Metodologia privind
organizarea şi funcţionarea SUMAL,
obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum
şi structura şi modalitatea de transmitere
a informaţiilor standardizate, prevăzută
în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 2.
La data intrării în vigoare a prezentului
ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi
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dezvoltării rurale nr. 583/2008 pentru
aprobarea Metodologiei privind organizarea
şi funcţionarea sistemului informaţional
integrat de urmărire a materialelor
lemnoase (SUMAL) şi obligaţiile operatorilor
economici legate de acesta, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.662 din 23 septembrie 2008, se abrogă.
Art. 3.
Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministru Delegat,
Doina Adriana Pană

Anexă la ordinul
ministrului delegat
pentru ape, păduri
şi piscicultură
nr. 837/08.10.2014
Metodologie
privind organizarea şi funcţionarea
SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL,
precum şi structura şi modalitatea de
transmitere a informaţiilor standardizate
Capitolul I
Dispoziţii generale
Art. 1.
SUMAL este un sistem informaţional
integrat de urmărire a materialelor
lemnoase realizat de autoritatea publică
centrală care răspunde de silvicultură,
denumită în continuare APCRS, şi pus
la dispoziţia profesioniştilor prevăzuţi la
art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului
nr. 470/2014 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 precum şi a unor
măsuri de aplicare a Regulamentului (UE)
nr. 995/2010 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de
stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor
care introduc pe piaţă lemn şi produse
din lemn, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 2.
Principalele obiective ale SUMAL sunt:
a) creşterea eficienţei controlului ca
parte a politicilor publice de reducere a
infracţionalităţii în domeniul forestier,
pentru prevenirea şi combaterea activităţilor
ilegale, prin controlul provenienţei lemnului
şi al asigurării trasabilităţii acestuia;
b) obţinerea de informaţii statistice la
nivel naţional privind volumul de lemn
exploatat şi al materialelor lemnoase
rezultate;
c) practică unitară în evidenţa gestionară
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a materialelor lemnoase prin punerea la
dispoziţia profesioniştilor a unei aplicaţii
informatice gratuite.
Art. 3.
(1) Categoriile de utilizatori SUMAL sunt:
a) personalul cu atribuţii de control din
cadrul APCRS şi al structurilor teritoriale de
specialitate ale autorităţii publice centrale
care răspunde de silvicultură, denumite în
continuare ITRSV;
b) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei
Române şi Poliţiei de Frontieră special
abilitaţi;
c) personalul silvic din cadrul ocoalelor
silvice, din cadrul structurilor de rang
superior, din cadrul Regiei Naţionale
a Pădurilor - Romsilva şi unităţilor din
subordinea acesteia, precum şi din cadrul
Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice
Bucureşti şi al subunităţilor subordonate
acestuia;
d) angajaţi ai operatorilor economici
deţinători ai acordului de distribuire a
avizelor de însoţire pentru transportul
materialelor lemnoase, denumit în
continuare “acord”, care a fost emis conform
prevederilor legale;
e) angajaţi ai operatorilor economici
specializaţi în transport cu care operatorii
economici deţinători ai acordului au
încheiat contracte pentru transportul
materialelor lemnoase;
f) angajaţi ai autorităţilor vamale unde se
efectuează vămuirea materialelor lemnoase,
special abilitaţi de către Direcţia Generală a
Vămilor.
(2) Pentru categoriile de utilizatori
prevăzute la alin. (1) lit. a), acolo unde există
deja conturi de utilizatori create în SUMAL,
se acordă în continuare drepturile de acces
la aplicaţiile de raportare online/control al
raportării pentru toate conturile active.
(3) Pentru categoriile de utilizatori
prevăzute la alin. (1) lit. b), acolo unde
nu există conturi de utilizatori create în
SUMAL, ITRSV în raza de competentă
are obligaţia de a asigura împreună cu
administratorul IT introducerea în SUMAL a
persoanelor juridice denumite “Inspectorate
judeţene de politie/Structurile teritoriale
ale Inspectoratului General al Poliţiei
de Frontieră” şi, după caz, Inspectoratul
General al Poliţiei Române/Inspectoratul
General al Poliţiei de Frontieră Române,
care vor accesa sistemul SUMAL, setând
funcţia “POLIŢIST”, cu verificarea prealabilă a
validităţii adreselor de e-mail ale ofiţerilor şi
subofiţerilor împuterniciţi;
(4) Pentru categoriile de utilizatori
prevăzute la alin. (1) lit. c), ITRSV are
obligaţia de a introduce în SUMAL ocoalele
silvice şi, după caz, structurile de rang
superior, precum şi Institutul de Cercetări şi
Amenajări Silvice Bucureşti şi subunităţile
acestuia, de pe teritoriul de competenţă al
ITRSV; acestea vor fi setate ca angajatori,

iar în cadrul fiecărei structuri silvice de
administrare se introduc datele persoanelor
fizice care vor accesa SUMAL, setânduse funcţia “SILVICULTOR”, cu verificarea
prealabilă a validităţii adreselor de e-mail ale
persoanelor fizice respective.
(5) Pentru categoriile de utilizatori
prevăzute la alin. (1) lit. d), acolo unde
nu există conturi de utilizatori create în
SUMAL, ITRSV are obligaţia de a introduce
în SUMAL datele persoanelor fizice care
vor accesa SUMAL, setând ca angajator
operatorul economic respectiv şi funcţia
“OPERATOR AVIZE ONLINE”, cu verificarea
prealabilă a validităţii adreselor de e-mail ale
persoanelor fizice respective.
(6) Pentru categoriile de utilizatori
prevăzute la alin. (1) lit. e), acolo unde
nu există conturi de utilizatori create în
SUMAL, ITRSV are obligaţia de a introduce
în SUMAL datele persoanelor fizice care vor
accesa SUMAL, în cazul în care se impune
generarea codului offline la expedierea din
platformele primare, setând ca angajator
operatorul economic respectiv şi rolul
“TRANSPORTATOR”, cu verificarea prealabilă
a validităţii adreselor de e-mail ale
persoanelor fizice respective.
(7) Pentru categoriile de utilizatori
prevăzute la alin. (1) lit. a), în situaţia în care
nu există conturi de utilizatori create în
SUMAL, APCRS are obligaţia de a introduce
în SUMAL datele persoanelor fizice care
utilizează componenta “IWood Tracking”.
(8) Pentru categoriile de utilizatori
prevăzute la alin. (1) lit. f), care utilizează
componenta “IWood Tracking”, în situaţia în
care nu există conturi de utilizatori create
în SUMAL, ITRSV în raza de competentă,
în baza aprobării APCRS, are obligaţia de
a introduce în SUMAL datele persoanelor
fizice care vor accesa sistemul SUMAL,
setând ca angajator instituţia respectivă
şi funcţia “INSPECTOR”, cu verificarea
prealabilă a validităţii adreselor de e-mail ale
persoanelor fizice respective.
(9) Pentru categoriile de utilizatori
prevăzute la alin. (1) lit. b)-f), acolo unde
nu există conturi de utilizatori create în
SUMAL, angajatorul va transmite către ITRSV
în raza de competentă/APCRS, după caz,
pentru introducerea în sistemul SUMAL,
următoarele:
a) lista persoanelor fizice care vor accesa
sistemul SUMAL, semnată şi stampilată de
angajator;
b) fotocopie a cărţii de identitate a fiecărei
persoane fizice care va accesa sistemul
SUMAL;
c) adresă de e-mail validă pentru
fiecare persoană fizică, pentru a primi
numele de utilizator şi parola transmise de
administratorul IT al SUMAL.
(10) În toate situaţiile prevăzute la alin
(2)-(9), APCRS aprobă numărul de utilizatori
SUMAL şi nivelurile de acces pentru aceştia.
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Art. 4.
SUMAL cuprinde trei componente:
a) aplicaţii client utilizate de profesionişti
pentru:
1.înregistrarea sau generarea actelor
de punere în valoare, autorizaţiilor de
exploatare a partizilor, a actelor de reprimire
a parchetelor şi a proceselor verbale de
confiscare, acestea fiind aplicaţii grupate în
softul SUMAL Ocol;
2.operarea avizelor de însoţire a
materialelor lemnoase, a recepţiilor în
depozitele finale şi a situaţiilor gestionare
obligatorii, acestea fiind aplicaţii grupate în
softul SUMAL Agent;
b) aplicaţii pentru urmărirea şi controlul
în timp real a provenienţei şi a modului
de asigurare a trasabilităţii materialelor
lemnoase;
c) unitatea centrală - hardware şi software
- de centralizare, prelucrare şi analiză a
informaţiilor şi control, aflată în custodia
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
denumită în continuare “SUMAL Central”.

autorizate după intrarea în vigoare a
prezentului ordin, introduc în SUMAL Ocol
următoarele informaţii:
a) fişele de proprietate pentru fondul
forestier pe care îl administrează sau pentru
care asigură servicii silvice;
b) dispozitivele speciale de marcat
deţinute;
(2) Ocoalele silvice care utilizează
SUMAL Ocol, au obligaţia permanentă de
a actualiza informaţiile prevăzute la alin.(1)
şi să introducă/actualizeze lista persoanele
fizice sau juridice partenere.

Art. 5.
(1) Aplicaţia SUMAL Ocol se distribuie
gratuit de către APCRS către ocoalele silvice,
iar softul de urmărire şi control în timp real
a provenienţei şi a modului de asigurare
a trasabilităţii materialelor lemnoase,
cu aplicaţiile Agent tip mobile-”Wood
Tracking”, folosite de către categoriile de
utilizatori SUMAL prevăzuţi la art. 3 alin.
(1) lit. c)-e), precum şi aplicaţiile Inspector
tip mobile/desktop -”IWood Tracking”,
folosite de către categoriile de utilizatori
SUMAL prevăzuţi la art. 3 alin.(1) lit. a)-c) şi
f) se descarcă gratuit de pe site-ul “www.
apepaduri.gov.ro”.
(2) Aplicaţia SUMAL Agent, se distribuie
gratuit de către ITRSV, la cerere, tuturor
operatorilor economici şi ocoalelor
silvice care exploatează, achiziţionează,
transbordează, prelucrează, depozitează sau
comercializează materiale lemnoase.

Art. 9.
La iniţierea aplicaţiei, operatorii
economici introduc în SUMAL Agent
următoarele informaţii:
a) gestiunile depozitelor de materiale
lemnoase;
b) persoanele fizice şi juridice partenere;
c) utilajele de prelucrare a materialelor
lemnoase;
d) dispozitivele speciale de marcat cu
amprentă dreptunghiulară înregistrate la
birourile notariale.

Capitolul II
Modul de utilizare al SUMAL
Art. 6.
(1) Accesul la aplicaţia SUMAL Ocol se
face cu numele de utilizator şi parolă, cu
drepturi diferenţiate pentru:
a) şeful ocolului silvic;
b) responsabilul cu fondul forestier;
c) responsabilul cu paza fondului forestier.
d) responsabilul cu producţia, special
împuternicit de şeful ocolului silvic;
(2) Accesul se comunică de către
administratorul aplicaţiei SUMAL Central,
iar persoanele nominalizate pentru acces
se comunică ITRSV, sub semnătura şefului
ocolului silvic.
Art. 7.
(1) La iniţierea aplicaţiei, ocoalele silvice

Art. 8.
(1) Accesul la aplicaţia SUMAL Agent se
face de către o persoană desemnată prin act
administrativ al operatorului economic;
(2) Numele de utilizator şi parola se
comunică de către administratorul aplicaţiei
SUMAL Central, iar persoana nominalizată
pentru acces se comunică în scris ITRSV sub
semnătura administratorului operatorului
economic.

Art. 10.
(1) Accesul la aplicaţia prevăzută la
art. 4 lit. b) se face de către persoanele
prevăzute la art. 3 alin.(1), desemnate prin
act administrativ de operatorul economic/
instituţia publică respectivă.
(2) La iniţierea aplicaţiei prevăzută la art.
4 lit. b) utilizatorii au obligaţia să realizeze
cu succes o primă autentificare online, prin
completarea corectă a combinaţiei nume
de utilizator - parolă de acces; în urma
primei autentificări, aceste date rămân
memorate în dispozitivul electronic dacă
nu se părăseşte aplicaţia prin delogare, iar
în cazul delogării este necesară reluarea
autentificării.
Art. 11.
Accesul personalului cu atribuţii de
control din cadrul ITRSV la aplicaţiile SUMAL
se face cu numele de utilizator şi parolă, cu
drepturi diferenţiate, de către următoarele
persoane:
a) conducătorul ITRSV şi/sau
împuterniciţii acestuia nominalizaţi prin act
administrativ al APCRS;
b) persoana care are în responsabilitate
SUMAL, nominalizată prin act administrativ
al conducătorului ITRSV;

c) persoana care are în responsabilitate
gestionarea acordurilor de utilizare şi
distribuire a formularelor cu regim special,
nominalizată prin act administrativ al
conducătorului ITRSV;
d) persoanele care realizează controlul
folosind aplicaţia “IWood Tracking”,
nominalizate prin act administrativ al
conducătorului ITRSV.
Art. 12.
Accesul persoanelor cu atribuţii de
control din cadrul APCRS la aplicaţiile
SUMAL se face cu numele de utilizator
şi parolă, fiind nominalizate prin act
administrativ al conducătorului APCRS .
Art. 13.
Personalul silvic cu atribuţii de control
din cadrul APCRS/ITRSV, precum şi ofiţerii
şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române
şi Poliţiei de Frontieră special abilitaţi, au
posibilitatea verificării actelor de punere
în valoare, denumite în continuare “APV”,
a autorizaţiilor de exploatare, a proceselor
verbale de reprimire şi a proceselor verbale
de confiscare generate în SUMAL, precum
şi a tuturor rapoartelor generate prin
interogarea aplicaţiei SUMAL.
Art. 14.
Toate rapoartele de avertizare rezultate
în urma prelucrării datelor introduse în
SUMAL se transmit persoanelor cu atribuţii
de control din cadrul APCRS/ITRSV special
abilitate, desemnate prin act administrativ
al conducătorului entităţii respective.
Secţiunea 1- Utilizarea SUMAL pentru
elaborarea APV, autorizarea partizilor şi
reprimirea parchetelor, înregistrarea şi
operarea proceselor verbale de confiscare a
materialelor lemnoase
Art. 15.
Aplicaţia SUMAL Ocol se accesează online
pe SUMAL Central, cu numele de utilizator
şi parolă şi cu drepturi diferenţiate conform
atribuţiilor specifice, de către: şeful ocolului
silvic, responsabilul cu fondul forestier şi
responsabilul cu paza fondului forestier.
Art. 16.
Aplicaţia SUMAL Ocol este obligatorie
pentru:
• generarea APV în SUMAL, utilizând
Metoda ecuaţiei de regresie a volumelor
relative, recomandată pentru tratamentele
şi tipul de structură prevăzute în Tabelul 4.1
“Alegerea metodelor dendrometrice pentru
evaluarea volumului de lemn destinat
comercializării” din Normele tehnice pentru
evaluarea volumului de lemn destinat
comercializării aprobate prin Ordinul
ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei
mediului nr. 1651 din 31.10.2000.
• introducerea APV în SUMAL şi
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generarea numărului unic al acestuia
pentru tratamentele şi tipul de structură
din Tabelul 4.1, pentru care la calculul
APV nu se recomandă utilizarea Metodei
ecuaţiei de regresie a volumelor relative;
calculul APV se face prin celelalte metode
dendrometrice de evaluare a volumului
de lemn recomandate de normele tehnice
prevăzute la lit. a).
• modificarea/anularea/casarea APV;
• emiterea / prelungirea / suspendarea /
retragerea autorizaţiilor de exploatare;
• operarea actelor de reprimire a
parchetelor.
• înregistrarea şi operarea proceselor
verbale de confiscare a materialelor
lemnoase.
Art. 17.
(1) Pentru fiecare APV, autorizaţie de
exploatare şi act de reprimire, aplicaţia
SUMAL Ocol generează un număr unic
de înregistrare la nivel naţional, iar actul
respectiv nu va mai putea fi modificat.
(2) Procesele-verbale de confiscare a
materialelor lemnoase, se introduc în
SUMAL Ocol de către ocolul silvic care a
primit în custodie materialele lemnoase,
actul de înregistrare generat de SUMAL Ocol
constituind documentul de provenienţă
pentru materialele lemnoase respective.
Art. 18.
Actele emise şi aprobate în SUMAL Ocol
vor fi tipărite, semnate în original şi ataşate
la dosarul APV, conform competenţelor
legale.
Secţiunea a 2-a - Utilizarea SUMAL Agent
pentru activitatea de exploatare
Art. 19.
Emitenţii avizelor de însoţire desemnează
prin act administrativ angajaţii care vor
opera datele din avizele de însoţire primare
pe măsura exploatării partizii, cu obligaţia
operării şi transmiterii raportării datelor în
SUMAL Agent până în data de 15 a fiecărei
luni pentru luna anterioară.
Art. 20.
Operarea datelor din avizele de însoţire
se face în aplicaţia SUMAL Agent de către
emitenţii acestora, înscrişi în autorizaţia de
exploatare.
Art. 21.
După reprimirea parchetului este permisă
eliberarea şi operarea de documente
cu partida respectivă înscrisă la rubrica
“Provenienţa” numai în limita stocului
înregistrat în platforma primară la reprimire.
Secţiunea a 3-a - Utilizarea SUMAL Agent
în depozitele de materiale lemnoase şi în
centrele de sortare şi prelucrare primară a
lemnului

Art. 22.
Utilizarea SUMAL Agent este obligatorie
în depozitele de materiale lemnoase şi în
centrele de sortare şi prelucrare primară a
lemnului, după caz, pentru:
a) operarea notelor de intrare - recepţii;
b) operarea proceselor-verbale de sortare;
c) operarea proceselor-verbale de
gaterare a materialelor lemnoase;
d) operarea consumurilor interne,
dacă operatorul economic prelucrează în
continuare materialele lemnoase în produse
semifinite sau finite.
e) operarea transferurilor între gestiunile
aceluiaşi operator
f) operarea livrărilor;
g) operarea stocurilor gestionare la
sfârşitul fiecărei luni, pe specii şi sortimente.
Art. 23.
(1) După generarea în SUMAL Agent
a situaţiilor rezultate în urma efectuării
operaţiunilor prevăzute la art. 22,
profesionistul verifică existenţa corelaţiilor
stoc iniţial + total intrări = stoc final + total
ieşiri pentru fiecare specie şi sortiment.
(2) Stocurile finale ale lunii precedente
devin stocuri iniţiale pentru luna în curs.
Art. 24.
Profesionistul înregistrează ca gestiune
temporară în SUMAL Agent locul unde
realizează depozitarea temporară în spaţiile
prevăzute la art. 19 alin (1) din Normele
referitoare la provenienţa, circulaţia şi
comercializarea materialelor lemnoase,
la regimul spaţiilor de depozitare a
materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de
prelucrat lemn rotund precum şi a unor
măsuri de aplicare a Regulamentului (UE)
nr. 995/2010 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de
stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor
care introduc pe piaţă lemn şi produse din
lemn, aprobate prin HG nr. 470/2014, cu
modificările şi completările ulterioare, cu
obligaţia întocmirii situaţiilor gestionare
prevăzute la art. 22, după caz, precum
şi asigurării conexiunii la internet cu
determinarea coordonatelor geografice ale
spaţiului de depozitare temporară pe care le
comunică la ITRSV.
Art. 25.
(1) Datele rezultate lunar în urma
efectuării operaţiunilor prevăzute la art.
22 - 24 se cuprind în rapoarte pentru care
SUMAL nu va permite modificări.
(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1)
se tipăresc, se semnează în original şi se
păstrează la contabilitatea profesionistului.
Secţiunea a 4-a - Utilizarea SUMAL Agent
în activităţi de prelucrare a lemnului altele
decât prelucrarea primară

Art. 26.
În cazul activităţilor în care se
recepţionează materiale lemnoase şi se
prelucrează integral ca materie primă, fără
a se face expediţie de materiale lemnoase,
profesioniştii vor opera în SUMAL Agent
doar recepţiile de materiale lemnoase şi
consumul de materie primă.
Art. 27.
În cazul activităţilor în care materialele
lemnoase recepţionate se prelucrează
parţial în capacităţile proprii şi se expediază
stocul neprelucrat, se întocmesc situaţiile
gestionare prevăzute la art. 22, după caz.
Secţiunea a 5-a - Utilizarea aplicaţiei
Agent tip mobile “Wood Tracking” şi
Inspector tip mobile şi desktop “IWood
Tracking”
Art. 28.
(1) Pentru logarea utilizatorilor din
categoriile prevăzute la art. 3 care nu au
conturi create în SUMAL, se generează
în SUMAL Central conturile de utilizator nume de utilizator şi parola de acces - şi se
trimit pe e-mail persoanelor care vor utiliza
aplicaţiile mobile/desktop de raportare/
control ale sistemului.
(2) Generarea şi transmiterea conturilor
de utilizator prevăzute la alin. (1) se
realizează automatizat, urmându-se o
procedură strictă prin care informaţiile
necesare generării se introduc în baza de
date SUMAL de către personalul din cadrul
ITRSV / APCRS, după caz.
Art. 29.
(1) Acordarea/retragerea drepturilor de
acces se face de către administratorul IT al
SUMAL în baza solicitărilor angajatorilor
adresate ITRSV/APCRS, după caz;
(2) Retragerea drepturilor de acces se
face, după caz, la desfiinţarea persoanei
juridice, la retragerea acordului de utilizare
şi distribuire a formularelor cu regim special,
în baza unui înscris cu privire la pronunţarea
unei hotărâri judecătoreşti definitive
şi irevocabile de retragere a accesului,
rezoluţiei parchetelor judiciare, la încetarea
raporturilor de muncă ale utilizatorului
SUMAL, precum şi în alte situaţii în care
persoana cu acces în SUMAL nu mai are un
interes legitim.
(3) Angajatorul are obligaţia să comunice
către ITRSV/APCRS, după caz, schimbările
prevăzute la alin.(2) care determină
retragerea drepturilor de acces la toate
aplicaţiile SUMAL, în termen de 5 zile de la
data constatării unei situaţii.
Art. 30.
Utilizatorii terminalelor electronice pe
care rulează aplicaţiile Agent tip mobile
“Wood Tracking” şi Inspector tip mobile
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şi desktop “IWood Tracking”, au nevoie de
următoarele dotări minime:
a) terminalul electronic să permită
conexiune de date mobilă, să aibă receptor
GPS integrat iar ca sisteme de operare să
folosească: fie Android - minim versiunea
2.2 sau oricare dintre versiunile următoare
acesteia, fie Windows Phone 8;
b) abonament de date care să dispună de
cel puţin 100 MB trafic lunar;
Art. 31.
(1) Utilizatorii din categoriile de prevăzute
la art. 3 alin. (1) lit. c), d) şi e) au următoarele
obligaţii:
a) să instaleze aplicaţia Agent tip mobile
“ Wood Tracking” şi să realizeze cu succes o
primă autentificare online la aceasta, prin
completarea corectă a combinaţiei nume
de utilizator-parolă de acces; datele de
logare ale utilizatorului rămân memorate în
situaţia în care nu se părăseşte aplicaţia prin
delogare; în cazul delogării este necesară
reluarea autentificării;
b) să opereze în “ Wood Tracking”, online
sau offline, informaţiile standardizate
la începerea transportului materialelor
lemnoase de la locul de recoltare/
depozitare/achiziţie/custodie/transbordare/
locul liberului de vamă, în cazul importului,
de pe terminalul electronic pe care rulează
aplicaţia, aflat în mod obligatoriu la locul
începerii transportului.
c) să completeze informaţiile
standardizate în câmpurile generate de
aplicaţie, care, după verificarea corectitudinii
acestora de către utilizator, se transmit în
SUMAL Central, în vederea obţinerii codului
unic sau codului offline, după caz;
(2) Informaţiile standardizate care
se completează şi se transmit în mod
obligatoriu sunt următoarele:
a) în cazul în care APV reprezintă
documentul ce face dovada provenienţei
legale, în câmpurile generate de aplicaţie se
completează numărul unic al APV generat
de SUMAL, seria şi numărul avizului de
însoţire primar, punctul de încărcare, specia,
sortimentul, volumul în mc, numărul de
înmatriculare al mijlocului de transport,
punctul de descărcare; aplicaţia face
legătura dintre numărul APV şi autorizaţia
de exploatare generate din SUMAL, cu
emitentul avizului de însoţire primar.
b) în cazul în care registrele de evidenţă
a intrărilor-ieşirilor materialelor lemnoase
reprezintă documentul care face dovada
provenienţei legale, în câmpurile generate
de aplicaţie se completează seria registrului
unic, numărul paginii şi poziţiei din registrul
unic, seria şi numărul avizului de însoţire
punctul de încărcare, specia, sortimentul,
volumul în mc, numărul de înmatriculare
al mijlocului de transport, punctul de
descărcare; poziţia din fiecare pagină din
registrul unic de evidenţă a intrărilor-ieşirilor
materialelor lemnoase se numerotează

începând cu cifra 1.
c) în cazul transbordării materialelor
lemnoase dintr-un mijloc de transport
în altul, situaţie în care avizul de însoţire
reprezintă documentul prin care se face
dovada provenienţei legale, în câmpurile
generate de aplicaţie se completează seria
şi numărul avizului de însoţire în baza
căruia urmează să se elibereze un nou aviz
de însoţire, punctul de încărcare, seria şi
numărul noului aviz de însoţire, specia,
sortimentul, volumul în mc, numărul de
înmatriculare al mijlocului de transport,
punctul de descărcare; în acest caz
utilizatorii au şi obligaţia obţinerii codului
unic online care se înscrie atât în noul aviz
cât şi în avizul de însoţire în baza căruia s-a
eliberat acesta.
d) în cazul achiziţionării materialelor
lemnoase de la proprietarii de păduri
persoane fizice, situaţie în care avizul
de însoţire reprezintă documentul prin
care se face dovada provenienţei legale,
în câmpurile generate de aplicaţie se
completează seria şi numărul avizului
de însoţire în baza căruia urmează să se
elibereze unul sau mai multe avize, seria şi
numărul noului aviz de însoţire/noilor avize
de însoţire, punctul de încărcare, specia,
sortimentul, volumul în mc, numărul de
înmatriculare al mijlocului de transport,
punctul/punctele de descărcare;
e) în cazul în care procesul-verbal de
confiscare reprezintă documentul ce face
dovada provenienţei legale, în câmpurile
generate de aplicaţie se completează
numărul unic generat de SUMAL al
procesului-verbal de confiscare, seria
şi numărul avizului de însoţire, specia,
sortimentul, volumul în mc, punctul
de încărcare, numărul de înmatriculare
al mijlocului de transport, punctul de
descărcare;
f) în cazul materialelor lemnoase
importate din state terţe, provenienţa se
identifică prin declaraţia vamală de import
şi/sau, după caz, licenţa FLEGT; în această
situaţie, în câmpurile generate de aplicaţie
se completează elementele declaraţiei
vamale de import şi, după caz, ale licenţei
FLEGT; punctul de încărcare, sortimentul,
volumul în mc, numărul de înmatriculare
al mijlocului de transport, punctul de
descărcare.
(3) Profesioniştii care achiziţionează/
depozitează/ transbordează/ prelucrează/
comercializează materiale lemnoase sau
efectuează operaţiuni vamale de export
al materialelor lemnoase au obligaţia să
verifice validitatea codului unic online şi să
urmeze procedurile legale, după caz.
Art. 32.
(1) În situaţia în care la locul de
încărcare nu există semnal GSM, după
ce transportatorul a instalat şi s-a logat
pe aplicaţia “agent Wood Tracking”,

emitentul avizelor de însoţire a materialelor
lemnoase de la punctul de încărcare, se
loghează pe acelaşi terminal electronic
al transportatorului; în urma introducerii
informaţiilor standardizate pe aplicaţia
transportatorului, se generează codul offline
care se înscrie pe avizul de însoţire. Atât
emitentul avizului, cât şi transportatorul
semnează pe avizul de însoţire, iar
transportatorul are obligaţia să menţină
terminalul electronic de pe care a fost
generat codul offline în stare de funcţionare
şi, de îndată ce este primit codul online, să îl
înscrie pe avizul de însoţire. După obţinerea
codului offline/online, după caz, aplicaţia
nu va mai permite generarea unui alt cod
de către transportator. Dacă transportatorul
nu are aplicaţia “agent Wood Tracking”
şi/sau terminalul electronic adecvat,
emitentul avizului de însoţire nu va înmâna
transportatorului avizul de însoţire.
(2) Pentru continuarea transportului
materialelor lemnoase transbordate
sau pentru continuarea transportului în
cazul imobilizării mijlocului de transport
din cauze de forţă majoră, dintr-o zonă
fără accesibilitate GSM este obligatorie
obţinerea codului unic online, precum
şi a datei, orei, minutului şi secundei şi
înscrierea lor în avizul de însoţire care
însoţeşte transportul, pentru cantităţile care
se transbordează sau sunt imobilizate, prin
deplasarea în zonă cu semnal GSM.
(3) În situaţia în care de la locul de
încărcare fără semnal GSM transportul
materialelor lemnoase aparţinând
proprietarilor / cumpărătorilor persoane
fizice se face către domiciliul acestora,
cu mijloace de transport pentru care
deţinătorul mijlocului de transport nu
deţine aplicaţia “agent Wood Tracking”,
emitentul avizului de însoţire introduce
informaţiile standardizate pe aplicaţia
sa şi înscrie codul offline pe avizul de
însoţire; exemplarul 1 al avizului însoţeşte
transportul cu codul offline iar emitentul va
opera codul online pe exemplarele 2 şi 3 ale
avizului în termen de 12 ore de la ora la care
a fost emis codul offline.
Secţiunea a 6-a - Utilizarea SUMAL
Central
Art. 33.
Centralizarea, prelucrarea şi analiza
datelor furnizate de către profesioniştii care
recoltează/depozitează/achiziţionează/
custodiază/transbordează/după acordarea
liberului de vamă în cazul importului,
materiale lemnoase, se face pe unitatea
centrală găzduită de Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale.
Art. 34.
În scop statistic, SUMAL Central
generează, în principal, următoarele
rapoarte:
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a) statistica volumului de lemn pus
în valoare/autorizat pe proprietar,
administraţie silvică, tip de lucrări şi pe
unităţi amenajistice;
b) statistica materialelor lemnoase
transportate din partizile în exploatare, pe
specii şi sortimente;
c) statistica modului de utilizare
industrială a materialelor lemnoase.
d) statistica importului şi exportului de
buşteni şi cherestea.
Art. 35.
(1) În vederea asigurării informaţiilor
necesare controlului provenienţei şi
asigurării trasabilităţii materialelor lemnoase,
SUMAL Central generează, în principal,
următoarele rapoarte:
a) calculul rezultatului exploatării;
b) exploatarea partizilor în perioada
autorizată;
c) justificarea tuturor formularelor cu
regim special procurate de către beneficiarii
acordului;
d) identificarea documentelor de
transport utilizate ilegal;
e) compararea cantităţilor expediate cu
avize de însoţire cu cele efectiv recepţionate;
f) corectitudinea situaţiilor gestionare
raportate de profesionişti - existenta
corelaţiilor stocuri iniţiale + total intrări =
stocuri finale + total ieşiri;
(2) În momentul depăşirii volumului
prevăzut de APV, SUMAL- Central nu mai
generează cod unic online valid şi emite o
alertă pe terminalul electronic al emitentului
avizului de însoţire şi al transportatorului,
referitoare la depăşirea volumului prevăzut
de APV, aceştia având obligaţia de a
comunica despre alertă către ocolul silvic şi
către ITRSV competent teritorial;
(3) Titularul autorizaţiei de exploatare
colectează în platforma primară lemnul
aflat în faze tehnologice, după care ocolul
silvic retrage autorizaţia de exploatare şi
împreună cu proprietarul masei lemnoase,
după caz, efectuează inventarele stocurilor
din platforma primară precum şi reprimirea
parchetului; pentru stabilirea provenienţei
se întocmeşte un proces verbal în care se
consemnează masa lemnoasă inventariată
în platforma primară, pentru care procedura
de înregistrare în SUMAL este similară cu
cea stabilită pentru înregistrarea proceselor
verbale de confiscare, iar masa lemnoasă
se predă în gestiunea ocolului silvic; pentru
lemnul rămas pe picior se constituie
APV nou, care se evidenţiază în SUMAL;
valorificarea masei lemnoase aflată pe picior
şi în platforma primară se face conform
prevederilor legale în vigoare;
Secţiunea a 7-a - Alte funcţii ale SUMAL
Agent
Art. 36.
Aplicaţia SUMAL Agent realizează

gestionarea formularelor cu regim special
tipărite de C.N. Imprimeria Naţională SA, în
baza acordurilor de utilizare şi distribuire
generate de aplicaţia electronică în care şi
C.N. Imprimeria Naţională SA are acces.
Art. 37.
(1) Profesioniştii prevăzuţi la art. 2 alin.
(4) din HG nr. 470/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, sunt obligaţi să
verifice în aplicaţia SUMAL Agent dacă seriile
şi numerele formularelor cu regim special
de transport al materialelor lemnoase,
achiziţionate de la C.N. Imprimeria Naţională
- S.A., conform acordului eliberat de ITRSV,
au fost introduse automat prin intermediul
aplicaţiei dezvoltate de C.N. Imprimeria
Naţională SA; în situaţia în care profesioniştii
constată că seriile şi numerele formularelor
cu regim special de transport al materialelor
lemnoase nu au fost introduse, profesioniştii
îndreptăţiţi să le folosească le vor introduce
manual.
(2) Avizele de însoţire a materialelor
lemnoase anulate se vor opera în SUMAL,
cu obligaţia existenţei tuturor celor 3
exemplare ale documentului în blocul de
avize.
(3) Pe măsura utilizării formularelor
cu regim special pentru transportul
materialelor lemnoase şi a operării
documentelor în SUMAL, profesioniştii vor
urmări justificarea tuturor formularelor
ridicate în ordinea blocurilor de formulare.
(4) Aplicaţia Wood Tracking generează
codul unic online numai pentru seriile şi
numerele formularelor cu regim special
procurate de la unităţile tipografice abilitate
care funcţionează sub supravegherea
C.N. “Imprimeria Naţională” - S.A., alocate
profesionistului îndreptăţit să folosească
documentele cu regim special care se
înregistrează în SUMAL Agent.
(5) În cazul avizelor de însoţire primare,
aplicaţia Wood Tracking generează codul
unic online numai în perioada autorizată
pentru exploatare şi în termen de maxim
60 de zile de la data reprimirii partizilor
în situaţia reprimirilor cu stoc; în cazul
reprimirilor cu stoc se vor genera coduri
unice online numai în limita volumului
înscris în procesul verbal de reprimire, pe
specii.
(6) În cazul transbordării, care implică
încărcarea/descărcarea în/din mijloace de
transport cu capacităţi diferite decât cea
a mijloacelor de transport în/din care se
transbordează, precum şi al achiziţiei de
la mai mulţi proprietari şi transportului
cu acelaşi mijloc de transport pentru mai
mulţi beneficiari, se vor genera coduri
unice online numai pentru avizele de
însoţire emise pentru fiecare beneficiar care
transportă cu acelaşi mijloc de transport;
în cazul transbordării/achiziţiei unui volum
mai mare care urmează să fie distribuit în
alte mijloace de transport cu capacităţi mai

mici, sistemul SUMAL permite generarea
codurilor unice online pentru noile avize
numai în limita volumului înregistrat în
avizul de provenienţă, pe specii.
Capitolul III
Dispoziţii finale
Art. 38.
(1) Dreptul de proprietate intelectuală
asupra SUMAL aparţine APCRS.
(2) Profesioniştii care utilizează softuri
proprii de gestiune pot exporta date
din softurile proprii în sistemul SUMAL,
cu obligaţia de a furniza datele minime
solicitate în sistemul SUMAL. Transferul
de date se va face în formatul solicitat de
aplicaţia SUMAL.
Art. 39.
(1) Operarea în SUMAL a datelor primare
obligatorii pentru fiecare profesionist şi
transmiterea acestora se fac până în data
de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă
inclusiv pentru lunile în care aceştia nu
desfăşoară activitate.
(2) Transmiterea datelor prevăzute la alin.
(1) către ITRSV se face de către profesionişti
astfel:
a) direct, prin intermediul internetului;
b) pe suport electronic.
(3) După transmiterea datelor lunare,
ITRSV confirmă în scris profesioniştilor
despre preluarea datelor, în maxim 5
zile lucrătoare. Confirmările de primire
se îndosariază, se păstrează de către
profesionişti şi constituie dovada îndeplinirii
obligaţiilor legale de raportare în SUMAL.
(4) În termen de 5 zile de la data
confirmării, ITRSV are obligaţia efectuării în
SUMAL Central a exportului datelor preluate
de la profesionişti.
(5) Compartimentul SUMAL şi direcţia
de specialitate cu atribuţii de control
din cadrul APCRS elaborează şi asigură
procedurile interne pentru: avizarea
solicitărilor privind operarea datelor la
acordarea/retragerea drepturilor de acces
în SUMAL, transferul fişelor de proprietate
şi a APV, casarea/modificarea/anularea
APV, revenirea la stadiul datelor culese
din teren la generarea APV, modificări ale
autorizaţiilor de exploatare, recuperarea
bazelor de date SUMAL - Agent, remedieri
ale funcţionării SUMAL şi altele asemenea;
ITRSV are obligaţia să asigure o evidentă cu
istoricul acestor solicitări, să monitorizare
îndeplinirea schimbărilor avizate şi să
raporteze la direcţia de specialitate cu
atribuţii de control din cadrul APCRS
despre rezultatul verificărilor efectuate şi
despre măsurile luate în cazul constatării de
solicitări nejustificate.
A conemnat Constantin Barba,
Consilier ASFOR
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Standardizare
SR EN 336:2014,
Lemn pentru
construcţii.
Dimensiuni,
abateri
admisibile
Acest standard european specifică
două clase de abateri admisibile de la
dimensiunile nominale pentru lemnul de
construcţii din specii de răşinoase şi specii
de foioase.

Specifică, de asemenea, umiditatea
care se utilizează ca punct de referinţă
pentru măsurarea dimensiunilor şi prezintă
valorile medii ale modificării dimensiunii
datorită modificării umidităţii.
Se aplică pentru lemnul de construcţii
sub formă de cherestea tivită şi
semifabricat, care are canturi paralele şi
grosimi sau lăţimi mai mari de 6 mm.
Acest standard înlocuieşte SR EN
336:2004 faţă de care s-au efectuat
următoarele modificări:
• din domeniul de aplicare s-a eliminat
limita de 300 mm pentru lăţimi şi grosimi
astfel încât standardul să se aplice pieselor
cu secţiune transversală mare;
• dimensiunea minimă s-a micşorat de la
22 mm la 6 mm;
• variaţiile dimensionale datorită
variaţiilor umidităţii sunt precizate pentru
lemnul de foioase;
• abaterile admisibile pentru secţiunile
transversale sunt indicate pentru grosimi şi
lăţimi mai mari de 300 mm;
• umiditatea se măsoară conform celor
trei părţi ale standardului EN 13183.

ISO 9001Sisteme de
management
al calităţii
Care sunt progresele pe care
le aduce noua ediţie a celui mai
utilizat standard din lume - ISO
9001, Sisteme de management
al calităţii? Cerinţe? Răspunsul
oficial va veni la sfârşitul lui
2015, însă liniile orientative au
fost deja trasate în momentul
trecerii documentului în
stadiul de proiect de standard
internaţional (ISO/DIS).
De la prima ediţie a standardelor
referitoare la calitate, care îşi propuneau
să aplice controale şi să îmbunătăţească
calitatea produselor, în mod deosebit
în sectoarele industriale, la ediţia din
2000, apoi la cea din 2008, ISO 9001 a
cunoscut evoluţii legate de necesităţile
pieţei, de realitate şi de contextul în care
îşi desfăşoară activitatea întreprinderile.
Ediţia din 2008 nu a înregistrat o
transformare în profunzime a ISO 9001.
Totuşi, liniile orientative ale unei revizuiri
adevărate se conturau deja, întărite
de rezultatele anchetei internaţionale
realizate în 2011 în rândul utilizatorilor
standardului şi de publicarea primei
structuri comune a standardelor
pentru sisteme de management de
către Boardul de Management Tehnic
(TMB) al ISO, în anul 2012. Revizuirea
ISO 9001 are loc în cadrul comitetului
tehnic ISO/TC 176, Managementul
calităţii, subcomitetul SC 2, în cadrul
unui grup de lucru dedicat, WG 24,
condus de Marea Britanie, care numără
experţi activi. Ea se efectuează în
paralel cu cea a ISO 9000, de către SC
1, Concepte şi terminologie. “Domeniul
de aplicare al ISO 9001 nu se schimbă:
scopul său rămâne acela de a răspunde
cerinţelor clienţilor şi necesităţilor
de reglementare. Caietul de sarcini
aprobat în 2012, pentru revizuire,
insistă asupra menţinerii domeniului
de aplicare actual în noua versiune”,
subliniază Dori Nissan, şef de proiect la
AFNOR. Dar dacă scopul rămâne acelaşi,
instrumentele de furnizare a răspunsului
sunt diferite. Înţelegerea contextului în
care evoluează organizaţia, identificarea
părţilor pertinente faţă de sistemul de
management al calităţii, luarea în calcul
a abordării riscurilor…
Iată tot atâtea noutăţi care permit
să se concluzioneze că, astăzi, această

revizuire permite alinierea la practicile
organizaţiilor din întreaga lume”.
Primele jaloane
Încă din stadiul de proiect de comitet
(committee draft), anul trecut, a fost
precizat un anumit număr de elemente.
Unul din primele obiective pe care şi leau stabilit membrii SC 2 a fost: să confere
un conţinut mai general ISO 9001 şi, în
acelaşi timp, mai uşor de aplicat de către
sectorul serviciilor, care “au acaparat” pur
şi simplu acest document de referinţă în
ultimii ani. S-a propus, deci, înlocuirea
termenului “produse”, care beneficia deja
de o acceptare largă, cu termenii “bunuri
şi servicii” sau “produse şi servicii”; până
la urmă, această ultimă expresie a fost
acceptată. Pe de altă parte, în unele
capitole, exprimarea cerinţelor a fost
revizuită, pentru a reduce aspectul
prescriptiv al unora dintre ele, mai ales
de origine informaţională. Aceasta
priveşte în mod deosebit capitolele 7.1.4,
“Supraveghere şi aparate de măsurare”, şi
8.5, “Dezvoltarea bunurilor şi serviciilor”.
Structura comună a standardelor pentru
sisteme de management a condus la
introducerea a două noi capitole legate
de contextul organizaţiei. Este vorba
despre capitolele 4.1, “Înţelegerea
organizaţiei şi a contextului său”, şi 4.2,
“Înţelegerea necesităţilor şi aşteptărilor
organizaţiilor”. Organizaţiile trebuie
să determine cerinţele şi problemele
cheie care pot avea un impact asupra
planificării sistemului de management
al calităţii şi care pot servi drept date
de intrare pentru dezvoltarea sa.
Ediţia 2008 a standardului ISO 9001
promovează aplicarea unei abordări
bazate pe proces în cadrul dezvoltării,
implementării şi îmbunătăţirii eficienţei
sistemului de management al calităţii.
Revizuirea actuală a standardului face
mai explicită aplicarea abordării bazate
pe proces, prin introducerea unui capitol
dedicat (4.4.2), care precizează cerinţele
esenţiale care se aplică. Structura
comună a standardelor pentru sisteme
de management nu prevede un capitol
specific pentru acţiunile preventive,
un sistem de management care are ca
obiectiv implicit să servească drept
instrument de prevenire. Această
structură cere o evaluare a contextului
intern şi extern al organizaţiei
corespunzătoare raţiunii sale de a
fi, care poate avea un efect asupra
capacităţii de atingere a datelor de ieşire
din capitolul 4.1. Aceasta permite, în
capitolul 6.1, determinarea riscurilor
şi a oportunităţilor pentru a se asigura
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că sistemul de management al calităţii
poate să îşi atingă obiectivele, să prevină
sau să reducă efectele indezirabile şi,
în sfârşit, să se îmbunătăţească. De
notat că, nu se cere în nici un caz, în
standardul ISO 9001, implementarea
unui sistem formal de management
al riscului. În plus, structura comună
a standardelor pentru sisteme de
management impune un capitol cu
privire la informaţiile documentate.
Cerinţele legate de documentaţie au
fost armonizate cu capitolul “Informaţii
documentate”, în noua ediţie, termenii
“documente” şi “înregistrări” fiind
înlocuiţi cu “informaţii documentate”. În
ceea ce priveşte controlul aprovizionării
externe, capitolul 8.6. tratează orice
tip de aprovizionare externă, fie în
cadrul unei relaţii client-furnizor, sau
prin dispoziţii specifice cu un organism
asociat, prin externalizarea procesului
sau a funcţiilor organizaţiei. În toate
cazurile, se cere ca organismul să
adopte o abordare bazată pe riscuri,
pentru a determina tipul şi amploarea
controalelor corespunzătoare.
Proiecte de standarde
internaţionale (DIS)
Proiectul de comitet (committee draft)
a fost acceptat de 80% dintre state, după
analiza a 3 000 de comentarii. Acest pas
înainte s-a făcut la Porto (Portugalia), cu
ocazia reuniunii plenare a ISO/TC 176,
din luna noiembrie. Un număr de 50 de
state au aprobat, cu sau fără comentarii,
proiectul de comitet (CD) ISO 9001, iar
12 nu au fost de acord cu el. Numeroase
confuzii între clienţi şi părţile interesate,
o terminologie adesea ambiguă,
referinţe la riscuri - mult prea prezente
în document, după părerea unora sau
insuficient prezente, după părerea altora,
au constituit obiectul litigiilor. Fără a
uita tema că “un caracter prea generic
ucide caracterul generic”, necesitatea de
a face standardul mai accesibil oricărui
tip de întreprindere şi oricărui sector
de activitate netrebuind să fie un motiv
pentru scăderea nivelului cerinţelor.
Reuniţi în Franţa, în luna martie, experţii
internaţionali au avut responsabilitatea
de a finaliza documentul supus
anchetei DIS (proiect de standard
internaţional), înainte de a fi trimis la
ISO, la sfârşitul lunii aprilie, după care a
fost expediat organismelor naţionale,
pentru a fi tradus. Proiectul de standard
internaţional trebuia apoi să fie trimis
în anchetă publică, la începutul lunii
iunie. Comisia de standardizare Calitate
şi management a programat reuniunea
numărării voturilor la începutul lunii
septembrie.
Sursa: ASRO

Publicaţii şi evenimente
ştiinţifice de specialitate
Dicţionar forestier poliglot

Român - englez - francez - german / englez - român / francez - român / german român
Autori: Lucian Dincă, Dorin Drăghiciu, Dănuţ Chira
Publicat de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice ICAS
Tehnoredactare computerizată: Pollyanna Pârnuţă
Editura Silvică, acreditată CNCSIS: 2009-2012

Sisteme tehnologice forestiere cu impact ecologic redus
Autor: Sergiu Andrei Horodnic
Editura Universitatii Suceava, 2014

În data de 3 noiembrie 2014, în cadrul Facultătii de Silvicultură şi Exploatări
Forestiere din Braşov s-a sustinut teza de doctorat

“Certificarea managementului forestier şi a lanţului de
custodie în România: instrument de piaţă şi mijloc de
promovare a gestionării durabile a pădurilor”,
autor ing. Halalisan O. V. Aureliu Florin,
conducător ştiinţific: prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan

Situaţia economiei naţionale
pe trei trimestre
Institutul Național de Statistică a publicat evoluția Produsului
Intern Brut pentru trimestrul III al anului 2014.
Produsul intern brut în trimestrul III 2014 a fost, în termeni reali,
mai mare cu 1,9%, comparativ cu trimestrul II 2014.
Faţă de acelaşi trimestru din anul 2013, PIB a înregistrat o creştere
cu 3,2% pe seria brută şi cu 3,3% pe seria ajustată sezonier.
În primele nouă luni ale anului 2014, PIB a crescut, comparativ cu
acelaşi interval al anului 2013, cu 2,8%, pe seria brută şi cu 3,1% pe
seria ajustată sezonier.
În urma revizuirii seriei brute conform Sistemului European de
Conturi şi a seriei ajustate sezonier, PIB a scăzut în trimestrul II 2014
cu 0,3% faţă de trimestrul I 2014 şi a crescut în trimestrul I 2014 cu
0,5% faţă de trimestrul IV 2013.
Sursa : Comunicat INS
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Din activitatea sindicală

Legea 62/2011, a Dialogului social,
pericol pentru parteneriatul
sindicat-patronat
Se împlinesc trei ani şi jumătate de la
intrarea în vigoare a Legii nr. 62/2011 - a
Dialogului social.
Se ştie că în urma opoziţiei ferme a
partenerilor sociali (atât sindicatele cât şi
patronatele) prin ieşiri în stradă a zeci de mii
de lucrători care îşi exprimau dezacordul
faţă de modificările aduse legislaţiei
muncii, pachetul legislativ a fost adoptat
neţinând seama nici de procedura dezbaterii
parlamentare obligatorie în cazul unei astfel
de legi cu statut organic şi nici de raportul
Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) ce
avertiza că modificările asumate nu respectă
standardele fundamentale ale OIM prevăzute
în convenţiile ratificate şi de
România.
În acest context, schimbările
legislaţiei muncii prin Legea
62/2011 - Codul Muncii a avut
şi are în continuare un impact
negativ asupra drepturilor
lucrătorilor, inclusiv a celor
din industria lemnului şi a
parteneriatului social (sindicate
- patronate), prin deteriorarea
relaţiilor de muncă, blocarea
negocierilor colective şi lipsa
locurilor de muncă.
Prin eliminarea CCM la nivel
Naţional salariaţii angajaţi,
inclusiv cei din industria
lemnului, cu mai puţin de 20
de lucrători, nu sunt protejaţi,
nemaiavând dreptul să încheie
Contracte Colective de Muncă.
În aceeaşi măsură, condiţiile de neimaginat
de reprezentativitate şi de aplicabilitate a
Contractelor Colective de Muncă la nivel de
sector de activitate (de Ramură) au redus în
mod dramatic numărul de contracte colective
încheiate, corelat cu numărul de muncitori
care nu beneficiază de protecţie.
De asemenea, condiţiile exagerate de
reprezentativitate la nivel de unitate şi
imposibilitatea de a recurge la acţiuni
colective, au micşorat enorm de mult dreptul
de acţiune a sindicatelor de a apăra drepturile
salariaţilor, nemaifiind un echilibru în
raporturile cu angajatorii.
Prin modificarea legislaţiei din 2011
România nu mai are o strategie naţională
de dezvoltare asumată de întreaga clasă
politică şi de parteneriatul social, care să
includă printre obiective şi munca decentă, ca
obiectiv central.

Încălcând principiile, obiectivele politicilor
internaţionale, unde munca decentă este
obiectiv central de dezvoltare, adoptat de
Naţiunile Unite în 2000, cu finalizare în 2015.
Prin politicile sociale actuale şi măsurile
aplicate de Guvernul României nu se face
altceva decât să încalce principiile muncii
decente prin atragerea aşazişilor investitori ce
exploatează forţa de muncă, în general bine
calificată, dar în condiţii avantajoase pentru
ei, profitând şi de o legislaţie îndoielnică ce le
dă posibilitatea să o încalce prin abuzuri faţă
de lucrători, scăderea veniturilor şi precaritate,
condiţii de muncă nestabile şi periculoase,
norme de muncă exagerate, un mediu de

lucru în stres şi în tensiune.
În acest context, pentru o muncă
productivă cu remuneraţie pe măsură,
acordând libertatea oamenilor de a se
exprima liberi în ceea ce îi preocupă, de a
se da posibilitatea de a se organiza şi de a
participa la deciziile ce îi afectează dreptul
la securitate la locul de muncă şi protecţie
socială a familiei, şanse egale şi un tratament
echitabil pentru toţi, este necesară, în regim
de urgenţă, modificarea Legii 62/2011, cu
propunerile înaintate de confederaţiile
sindicale şi federaţiile de ramură, care să
face posibile negocierile colective la toate
nivelurile.
Prin aplicarea pachetului de schimbări a
legislaţiei muncii s-au adus mari deservicii
lucrătorilor şi fără să aducă în schimb niciun
avantaj economiei sau statului.
În schimb, a condus la un şomaj mai mare,

numărul mare de imigranţi, evaziune fiscală
pe piaţa muncii, număr mare de salariaţi
care, datorită veniturilor mici, sunt abonaţi la
ajutoare sociale acordate de stat, pierderea
locurilor de muncă etc.
Din mai 2011 şi până în prezent, au existat
o serie de întâlniri între reprezentanţii
confederaţiilor sindicale şi patronale cu
partidele aflate pe rând la putere şi opoziţie,
având ca temă promovarea unui proiect de
modificare, agreat de partenerii sociali. Toate
fără niciun rezultat.
În momentul de faţă există constituit un
grup de lucru cu reprezentanţii guvernului,
sindicatelor si patronatelor.
Reprezentantul guvernului a
propus constituirea a 3 grupuri
de lucru:
• un grup de lucru pe
modificarea Legii 62/2011,
constituit din reprezentanţi
ai confederaţiilor sindicale şi
patronale reprezentative la
nivel naţional;
• un grup de lucru pentru
dezbaterea problemelor
existente pe tema economiei,
finanţelor, muncii, agriculturii,
educaţiei;
• un grup de lucru care
să vizeze soluţionarea
problemelor din zona
bugetară.
De asemenea, ministrul
delegat din partea guvernului
a decis ca documentele
de modificare a Legii 62/2011 întocmite
de federaţiile de ramură şi confederaţiile
sindicale, să fie direct transmise către
confederaţiile patronale spre informare şi
consultare.
S-au abordat următoarele subiecte,
respectiv 5 amendamente:
• Protecţia suplimentară a liderilor de
sindicat;
• Reintroducerea CCM la nivel Naţional;
• Reducerea pragului de reprezentativitate
a sindicatului la nivel de unitate, la 35%;
• Modificarea condiţiilor de obţinere a
reprezentativităţii şi de aplicabilitate a CCM la
nivel de sector de activitate (prag de 30%);
• Modificarea legii, în sensul declanşării
conflictelor de muncă pe perioada derulării
unui CCM în vigoare.
Menţionăm întâlnirea la nivel înalt ce a
avut loc în 25 Ianuarie 2013, având ca temă
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“Reformele din 2010-2011 şi implicaţiile lor”,
la care au participat reprezentanţi ai FMI,
Băncii Mondiale, Comisia Europeană, OIM,
Ministerul Muncii şi Ministerul Dialogului
Social din partea Guvernului, împreună cu
reprezentanţii sindicatelor şi patronatelor.
La finalul dezbaterilor participanţii au avut
o opinie comună privind necesitatea unor
modificări ale legislaţiei muncii în vederea
armonizării cu normele fundamentale ale
OIM.
Din păcate, nu a contat acest consens şi
nici promisiunile din campania electorală
întrucât presiunea exagerată a corporaţiilor şi
reprezentanţilor capitalurilor internaţionale
au avut succes obligând guvernul actual să
refuze promovarea unui proiect de modificare
a Legii 62/2011 agreat de partenerii sociali.
În 18 octombrie 2014, a vut loc ultima
întâlnire la sediul Guvernului, a Consiliului
Naţional Tripartit (CNT), aceasta fiind
prezidată de d-na Rovana Plumb - ministrul
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice şi d-na Aurelia Cristea
- ministru pentru dialog social.
Pe ordinea de zi au fost incluse patru
puncte de vedere importante:
• Redefinirea sectoarelor de activitate;
• Protocol de regulament (RUF) al CNT;
• Extinderea CCM la nivel de sector,
sănătate şi activităţi sanitar-veterinare;
• Comunităţile de muncă din străinătate,
agenţiile de muncă temporală.
După aproape un an de zile, în cadrul
discuţiilor purtate în cadrul şedinţelor CNT,
precum şi în întâlniri separate sau comune la
nivelul Ministerului Dialogului Social nu s-a
ajuns la niciun rezultat.
Conform Legii 62/2011 extinderea CCM
ar trebui să fie doar un lucru formal, CNT
neputând interveni peste procesul de
negociere realizat între părţi.
S-a arătat, de asemenea, că Legea
nr.62/2011 este imperfectă, se abuzează de
termenul “consens”. Guvernul nu îsi asumă
extinderea contractului fără o aprobare a CNT,
ipoteză în care partea nemulţumită poate să
conteste decizia la Curtea Constituţională.
La propunerea patronală Confederaţiile
patronale şi sindicale s-au angajat să
realizeze împreună, în termen de 60 de zile
(15 decembrie 2014), un material care să
corecteze neconcordanţele Legii 62/2011, să
exprime dorinţa ambelor părţi, urmând ca
puterea guvernamentală să facă modificările
legislative fără alte intervenţii.
Cu această ocazie se va conveni şi asupra
principiilor de negociere şi extindere a CCM la
nivel sectorial.
Ideea modificării Legii 62/2011 la cererea
inclusiv părţii patronale este importantă
pentru că tocmai aceasta s-a opus până
acum şi să sperăm ca acest pas să conducă la
schimbarea ei.
jr. Dan Anghel,
Preşedinte FSLIL

Limitarea
exportului de
buşteni către Asia

La nivelul EOS, s-a demarat o acţiune
pe lângă Comisia Europeana, privind
posibilitatea limitării exportului de buşteni
din Europa către Asia. Cele mai afectate
ţări de acest export sunt Franţa, Germania,
Belgia şi Romania.
Se propun doua căi:
1. Fitosanitară, prin uniformizarea
măsurilor în toate ţările, cum ar fi : fumigare,
cojire, tratament, ceea ce ar duce la costuri
de peste 1000 euro/container.
2. Introducerea unei “cote” la nivel EU

(gen licenţele de export).
Părerile sunt împărţite între membrii
EOS, de aceea s-a cerut o parere, inclusiv un
punct de vedere al României, despre modul
în care să se acţioneze, respectiv punctul 1,
punctul 2 sau alte păreri.
Iniţial, s-au susţinut ambele căi. Prima
este o măsură administrativă mai uşor de
aplicat, iar a doua, una politică, mai greu de
realizat.
Sursa: Constantin Arion,
Vicepreşedinte ASFOR
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târguri
şi expoziţii

Ligna Hannover 2015
11-15 mai 2015
Ligna Hannover (Hanovra- Germania ) este
cel mai mare târg din lume pentru echipamente
de prelucrarea lemnului și mașini și produse
din lemn. Acest eveniment de cinci zile prezintă
o imagine curentă, detaliată, a industriilor
forestiere și a lemnului in lume. Organizat pe
teme care vizează domenii şi meserii calificate,
programul târgului oferă o gamă largă de
exponate și oportunităţi unice de a evalua şi
compara diferitele produse şi tehnologii de pe
piaţă.
Târgul va cuprinde oferte noi pentru furnizorii
și producătorii din silvicultură și prelucrarea
primară a lemnului şi va însemna o expoziție de
mare putere, cu capacitate de prezentare la nivel
global. Summit-ul va prezenta, de asemenea,
cele mai noi tehnologii din industria lemnului
şi va oferi un forum pentru lideri de industrie,
știință și de guvern pentru a iniția afaceri în
piețele cu creștere rapidă, cum ar fi China, Rusia,
America de Nord și de Sud și Europa de Est.
Va fi un eveniment perfect pentru
profesioniști să facă schimb cu cele mai noi
tehnologii, produse și servicii forestiere. Va
expune echipamente, utilaje, accesorii şi
consumabile legate de industria de prelucrare
a lemnului, cum ar fi placaje, laminate, adezivi,
lacuri, racorduri, accesorii şi consumabile
pentru utilaje și materiale, în general din lemn.
Profesioniștii si vizitatorii vor putea împărtăși
cunoștințele lor valoroase pentru a aduce idei
noi sau pentru a da viaţă soluţiilor prezentate.
Targul este structurat pe urmatoarele
domenii: silvicultură și tehnologie forestiera,
tehnologii şi utilage de debitare a lemnului,
lemn masiv, energie din lemn, produse din lemn,
artizanat şi industria mobilei.
Societăţile comerciale de profil din ţară, în
calitate de expozanşi sau vizitatori ai acestui
targ, au o şansă de a trece la afaceri şi acţiuni
concrete şi de a construi o punte spre viitor. Se
reunesc aici instituţii internaţionale şi grupuri
mari pentru a conveni asupra unei game de
măsuri inteligente care pot reduce sărăcia,
promova locuri de muncă decente, energie
curată şi o utilizare durabilă şi echitabilă a
resurselor.

Interzum, Köln
5 - 8 mai 2015
Interzum este considerat numărul unu în topul
manifestărilor expoziţionale internaţionale în
sectorul semifabricatelor destinate industriei
mobilei şi decoraţiunilor interioare din lemn.
Inerzum Köln 2015 este, aşadar, evenimentul
global pentru domeniul mobilă și amenajari
interioare. La târg, participanții vor explora
spațiile viitoare de viață prin utilizarea
materialelor moderne, proiectarea creativă și

concepte noi în viață. Toţi expozanţii vor participa
ca la un fel de spectacol. Obiectivul major al
expoziției este de a aduce mai multe afaceri în
mobilier și industria de amenajare interioare.
În afară de afaceri, spectacolul conduce,
de asemenea la internalizarea în domeniul
producției de mobilier și amenajări interioare.
Mulți expozanți din întreaga lume prezenți la
Interzum vor prezenta o gamă largă de produse,
tehnologii, evoluțiile lor și obiecte noi de design.
La ultima ediţie, cea din 2013, târgul a
înregistrat rezultate foarte bune.
Comparabil cu anii anteriori, numărul
vizitatorilor s-a aflat într-o uşoară creştere,
situându-se la aprox 53.000 de persoane din 148
de ţări. 70% au provenit din afara Germaniei, un
număr mai însemnat decât în alţi ani fiind din
zona Asiei, America de Nord şi Europa de Est.
În total, 1.512 companii din 62 de ţări, printre
care Italia a fost cel mai bine reprezentată, cu 266
de companii, urmată de Turcia cu 101 companii.
Şapte producători de produse din lemn
din România au participat de asemenea, sub
pavilion naţional, la târgul international Interzum,
considerat cea mai importantă manifestare
expoziţională în domeniu din Europa.
Ediţia din 2015, pentru furnizorii de produse de
lemn şi design interior, se deschide pe 5 mai, la
centrul expozitional Koelnmesse din Koln, în zece
hale expoziţionale.
În ediţia din 2015, targul se va afla la a 53-a
din istoria sa, Interzum consolidându-şi poziţia
de lider în rândul târgurilor internaţionale din
domeniul semifabricatelor din lemn, atât prin
dimensiunea sa, cât şi prin varietatea exponatelor
şi produselor de ultimă generaţie prezentate.
România a participat în 2013 cu un pavilion
naţional pe o suprafaţă de 102 mp, organizat de
Ministerul Economiei în colaborare cu Asociaţia
Forestierilor din România (ASFOR), patronatul de
ramură.
În cadrul standului naţional, şi-au prezentat
oferta de export şapte societăţi comerciale, după
cum urmeaza: Sigstrat SA, Decora Folii şi Furnire
SRL, Idezio SRL, Vilex SRL, Intermedio General
Grup SRL, Saucolemn SRL, Ecosilva Prod. Com.
Serv. SRL.
Producătorii din România s-au prezentat cu
branduri individuale, reprezentând o gamă
variată de produse, printre care structuri
diversificate din lemn, componente şi accesorii
pentru mobilă, machete pentru case asamblate
din lemn, articole şi accesorii de design interior,
echipamente de construcţii civile şi industriale
etc.
Participarea românească la această importantă
manifestare a fost utilă, atât pentru exporturile
directe în Germania, cât şi pe terţe pieţe, având
în vedere pronunţatul caracter internaţional al
târgului (70% grad de internaţionalizare).
În această perioadă, pentru membrii ASFOR,
este în desfăşurare organizarea cu sprijin bugetar
a ediţiei din 2015 a targului Interzum, la care
aşteptăm, pentru constituirea pavilionului
românesc, înscrieri în cel mai scurt timp.
Sursa: ASFOR,
Departamentul Târguri şi Expoziţii
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