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EDITORIAL

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR

H.G. 924/11.11.2015
şi efectul reparator 
al acesteia pentru 
valorificarea masei 
lemnoase din fondul 
forestier proprietate 
publică

În această “dublă calitate”, RNP - 
Romsilva deţine în mâinile sale mai 
multe instrumente de lucru în relaţia 

sa cu fondul forestier românesc.
Primul instrument este ciocanul de 

marcat, cu regim special, prin utilizarea 
căruia ocoalele silvice stabilesc anual 
arborii destinaţi exploatării.

Al doilea instrument pe care RNP - 
Romsilva îl utilizează decurge din atribuţia 
de organizator al licitaţiilor de vânzare a 
masei lemnoase din pădurile proprietate 
publică a statului.

Totul ar fi foarte bine, dacă aceste 
licitaţii ar fi organizate în mod 
transparent, iar întreaga masă lemnoasă 
destinată anual exploatării, ar fi suspusă 
acestor licitaţii.

RNP - Romsilva a înţeles, însă, 
în calitatea sa de administrator şi 
organizator de licitaţii pentru un bun al 
statului, să-şi facă întâi sieşi “partea” şi să 
reţină, pentru exploatare în regie proprie 
sau prin prestaţii cu agenţi economici, 
o parte importantă din masa lemnoasă 
destinată exploatării.

Apoi, prin cea de-a doua calitate a sa, 
cea de agent economic, valorifică, prin 
activităţi comerciale, masa lemnoasă 
obţinută, fiind singurul agent economic 
din ţară, care are această dublă 

posibilitate: organizator de licitaţii pentru 
alţi agenţi economici şi beneficiar direct 
pentru el însuşi.

Argumentarea acestor afirmaţii reiese 
din Raportul de Activitate al RNP - 
Romsilva pe anul 2014, Capitolul III, 
pct.3.1, pag.26 - 27:

Volum total recoltat în anul 2014 
din proprietatea publică a statului: 
9.076.500mc.

Volum adjudecat de agenţi economici 
prin licitaţii publice: 6.073.300mc.

Volum exploatat de RNP - Romsilva 
în regie proprie şi prin prestări servicii: 
3.003.200 mc.

Aşadar, RNP - Romsilva a avut la 
dispoziţie din fondul forestier românesc 
- proprietate publică a statului - 
cantitatea de 3.003.200 mc, volum pe 
care l-a antrenat în activităţi economice, 
iar ceilalţi 4.845 de agenţi economici 
specializaţi şi atestaţi au avut la dispoziţie, 
împreună, pentru acelaşi gen de activităţi 
economice, cantitatea de 6.073.300 mc.

Din cei 3.003.200 mc, s-a vândut 
prin licitaţii, ca lemn rotund fasonat, 
cantitatea de 1.052.900 mc, iar cantitatea 
de 100.600 mc a fost utilizată în fabricile 
proprii de cherestea. Pentru diferenţa de 
1.850.700 mc, RNP - Romsilva nu mai 
oferă informaţii în raportul său. 

RNP - Romsilva joacă, de ani de zile, un rol dublu 
în viaţa pădurii româneşti. Pe de o parte, este 
administratorul fondului forestier - responsabilitate 
primită de la stat prin H.G. 1335/1990, iar pe de 
altă parte, este agent economic cu “Certificat 
de Înmatriculare”, eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului, ca toţi ceilalţi  4.845 agenţi economici 
atestaţi pentru activităţi de exploatare a pădurilor.
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La sfârşitul semestrului I din 2015, din 
acelaşi raport al RNP - Romsilva, reiese 
aceeaşi situaţie sub aspect procentual, 
cantităţile fiind, desigur, corespunzătoare 
celor şase luni de activitate.

Lipsa aceasta de transparenţă în ceea 
ce priveşte atribuirea parchetelor a fost 
sesizată de Consiliul Concurenţei, în 
Raportul preliminar privind investigaţia 
sectorială, pe piaţa primară a lemnului 
din România, deschisă prin Ordinul 
233/13.05.2013.

Al treilea instrument, şi poate cel 
mai important, este cel care îi permite 
RNP - Romsilva să ţină sub controlul 
propriu întreaga activitate desfăşurată 
în fondul forestier proprietate publică a 
statului, graţie H.G. 229/2009. Prin această 
Hotărâre de Guvern, i s-au încredinţat 
RNP - Romsilva foarte multe atribuţii 
privind activitatea de exploatare: stabilirea 
parchetelor de exploatare, marcarea şi 
punerea în valoare, autorizarea acestora, 
supravegherea respectării regulilor silvice 
şi aplicarea măsurilor contravenţionale, 
reprimirea suprafeţelor exploatate în 
conformitate cu legislaţia silvică, etc. etc.

Toate aceste atribuţii de administrator 
sunt aplicate, însă, cu două măsuri: într-un 
fel când este vorba de RNP - Romsilva 
însuşi ca agent economic şi într-un alt 
fel când este vorba de ceilalţi agenţi 
economici.

Dar RNP - Romsilva a pierdut 
într-o măsură importantă din vedere 
principalele sale atribuţii din acelaşi act 
normativ, precum: paza fondului forestier, 
programul de împăduriri sau construcţia 
şi întreţinerea drumurilor forestiere, stare 
de fapt confirmată de Raportul de audit 
al performanţei modului de administrare 
a fondului forestier naţional în perioada 
2010 - 2013, efectuat de Curtea de Conturi 
a României. Astfel, aceasta susţine, la pag. 
39, “În perioada 2002 - 2011, numai pe 
raza OS Gârda (structură din cadrul RNP 
Romsilva), s-a tăiat ilegal din pădurile statului 
201.379 mc de masă lemnoasă, producându-
se un prejudiciu de 56.107.167 lei. Nu 
există o explicaţie rezonabilă pentru astfel 
de fapte, care s-au produs într-o perioadă 
atât de lungă (10 ani) şi au scăpat de sub 
controlul Direcţiei Silvice (structură RNP 
Romsilva) care avea în structură Ocolul Silvic 
respectiv”; la pag. 73, “Conform programelor 
de împădurire, în perioada 2005 -2013 
s-a prevăzut împădurirea a 156 mii ha de 
terenuri degradate, din care s-au împădurit 
efectiv 18,5 mii ha, adică de 8,5 ori mai puţin”; 
la pag. 103, “În prezent, la nivelul RNP nu 
există un inventar complet al drumurilor 
forestiere pe care le deţine în patrimoniu 
şi de asemenea RNP nu cunoaşte situaţia 
tuturor drumurilor forestiere care figurează 
atât în inventarul regiei, cât şi al unităţilor 
administrativ - teritoriale”.

Toate aceste lucruri au generat ani la rând 
nemulţumire şi tensiuni, atât pentru agenţii 
economici din exploatări forestiere, cât şi 
pentru cei din industrializarea lemnului, 
care angajează împreună peste 85.000 de 
oameni. Aprobarea legii Codului Silvic şi 
apoi a H.G. 924 din 11 noiembrie 2015, 
ca act normativ subsecvent, reprezintă o 
măsură reparatorie a unei stări de lucruri, 
care ar fi continuat să se deterioreze prin 
politica RNP - Romsilva de a dezvolta baza 
proprie de utilaje şi de a exercita din ce în 
ce mai accentuat poziţia sa dominantă pe 
piaţa lemnului. Ca o consecinţă, se impune 
modificarea HG nr. 229/2009.

Faptul că, în conformitate cu Art. 74 din 
H.G. 924, RNP Romsilva, prin subunităţile 
sale, va putea exploata masă lemnoasă 
numai dacă depune o ofertă în cadrul 
licitaţiilor, o pune, în temeiul legii, ca 
agent economic, pe picior de egalitate cu 
ceilalţi agenţi economici în competiţia de 
adjudecare a unui bun public al statului.

Nemulţumiţi de prevederile acestui act 
normativ, RNP - Romsilva apelează la un 
al patrulea instrument de care dispune, 
şi anume stabilirea preţurilor de pornire 
a licitaţiilor, preţuri pe care le-a stabilit 
după reguli interne, fără consultări cu alte 
organizaţii patronale şi profesionale şi fără 
o fundamentare susţinută de argumente 
tehnice şi de piaţă.

Prin Decizia nr. 691/12.11.2015 a 
Directorului General RNP - Romsilva, 
privind nivelul de piaţă al preţurilor 
de referinţă pe specii, pe grade de 
accesibilitate şi pe sortimente, preţurile de 
referinţă au fost majorate faţă de preţurile 
practicate în perioada 2010 - 2014, cu 
aproximativ 300%.

Deşi în perioada menţionată preţurile de 
pornire ale licitaţiilor au crescut constant an 
de an cu procente între 15% şi 25%, mult 
peste rata inflaţiei sau altor coeficienţi de 
piaţă, preţurile de pornire cresc şi pentru 
producţia anului 2016, în medie, cu 25% 
faţă de anul precedent.

Abuzul pe care îl manifestă un 
administrator cu accese de vătaf, este de 
natură să aducă grave prejudicii Statului 
Român şi sectorului economic care are 
ca obiect de activitate lemnul. Prin faptul 
că numai firmele mari vor mai avea 
posibilitatea de a concura în piaţă, este 
iminent pericolul ca firmele mai mici să-şi 
închidă activitatea.

Pe termen lung, consecinţele vor fi şi mai 
grave şi vor afecta pădurea însăşi, căreia îi 
vor lipsi în mare măsură lucrările de care 
are nevoie, prin neexecutarea în special 
a răriturilor sau a exploatării parchetelor 
mai slab calitativ, care nu vor mai prezenta 
interes economic.

Nicolae Țucunel,
Preşedinte ASFOR
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Adunarea
Generală
a Organizaţiei
Europene
a Producătorilor 
de Cherestele

În perioada 4-6 noiembrie 2015, au avut loc, la 
Amsterdam, două evenimente importante pentru 
activitatea operatorilor economici din domeniul prelucrării 
primare a lemnului:

• Adunarea Generală a Organizaţiei Europene a 
Producătorilor de Cherestele (EOS), în ziua de 4 noiembrie;

• Conferinţa Internaţională (anuală) privind lemnul de 
esenţă moale, în zilele de 5 şi 6 noiembrie 

ASFOR a avut reprezentanţi atât la Adunarea generală 
a EOS (fiind membru al Organizaţiei) cât şi la lucrările 
Conferinţei.

La Adunarea Generală au fost discutate şi adoptate 
documente privind activitatea Organizaţiei în anul 2016.

În cadrul Conferinţei au fost prezentate şi dezbătute 
subiecte privind:

• starea şi tendinţele pieţei cherestelelor din lemn de 
esenţă moale, atât la nivel european cât şi la nivel mondial;

• posibilitatea de extindere a acestei pieţe;
• analiza pieţelor regionale
Concluziile rezultate în urma dezbaterilor din Conferinţă 

vor fi prezentate în numărul următor al revistei.

Sursa: Viorel Marinescu,
Secretar  General ASFOR





În ajunul sărbătorilor de iarnă,
ASFOR vă transmite cele mai bune gânduri,

alături de sincere urări de sănătate şi prosperitate!
Dorim să mulţumim membrilor noştri, colaboratorilor, instituţiilor statului, 

mediului academic şi mediului de afaceri, mass-media şi tuturor celor
care anul acesta au pus umărul, alături de noi, 

la înfăptuirea obiectivelor ASFOR.
Vă mulţumim tuturor pentru buna colaborare

şi ne dorim să continuăm împreună şi în anul care va urma
această muncă în echipă, într-un mod responsabil şi sustenabil!

Pentru că pădurea noastră este viaţa noastră!

 La Mulţi Ani!
cu fericire, optimism şi putere de muncă în 2016!

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR
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art. 1 lit. g
g) operator economic - orice 

întreprindere, atestată, în condiţiile legii, 
pentru lucrări de exploatare forestieră, 
în cazul cumpărării masei lemnoase pe 
picior, precum şi orice persoană juridică 
sau fizică în cazul cumpărării de masa 
lemnoasă fasonată; administratorii de 
fond forestier proprietate publică ce 
desfăşoară activitate economică sunt 
consideraţi operatori economici în 
sensul prezentei definiţii.

art. 2 pct. (4)
(4) Încredinţarea prestărilor de servicii 

pentru recoltarea masei lemnoase se 
face prin procedurile prevăzute de 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, 
aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare.

art. 5 pct. (2) şi pct.(3)
(2) Face obiectul vânzării, prin 

licitaţie sau negociere, volumul de masă 
lemnoasă prevăzut la alin. (1), rămas 
disponibil după asigurarea consumului 
propriu al instituţiilor publice şiunităţilor 
de interes local finanţate integral sau 
parţial de la bugetul de stat sau bugetul 
local - care nu desfăşoară activitate 
economică în sensul reglementărilor 
europene în domeniul ajutorului de 
stat - şi al persoanelor fizice, precum şi 
a necesarului pentru consumul propriu 
al administratorilor fondului forestier 
proprietate publică a statului.

(3) Masa lemnoasă recoltată din 
fondul forestier proprietate publică 

a statului care se asigură pentru 
producătorii din industria mobilei, sub 
formă de masă lemnoasă fasonată, 
pe baza necesarului anual estimat, 
pe specii, se vinde prin licitaţie cu 
respectarea prevederilor art. 60 alin. (5) 
lit. g) din Legea nr. 46/2008, republicată, 
cu modificările ulterioare.

art. (9)
Art. 9. - (1) În vederea asigurării 

transparenţei comercializării masei 
lemnoase prevăzute la art. 60 alin. (5) lit. 
e) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu 
modificările ulterioare, administratorii 
fondului forestier proprietate publică 
a statului au obligaţia de a asigura 
publicitatea licitaţiilor/negocierilor de 
masă lemnoasă provenită din acest 
fond forestier, pe site-ul www.rosilva.
ro administrat de Regia Naţională a 
Pădurilor- Romsilva, cu minimum 30 zile 
calendaristice înainte de desfăşurarea 
licitaţiei principale şi cu minimum 10 zile 
calendaristice înainte de desfăşurarea 
licitaţiilor intermediare/negocierilor 
de masă lemnoasă, precum şi într-un 
cotidian cu acoperire naţională.

(2) În vederea asigurării transparenţei 
comercializării masei lemnoase, astfel 
cum este prevăzută la art. 60 alin.(5) lit. 
e) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu 
minimum 10 zile înainte de desfăşurarea 
licitaţiilor/negocierilor de masă 
lemnoasă:

a) administratorii fondului forestier 
proprietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale, au obligaţia 
de a asigura publicitatea licitaţiilor/
negocierilor de masă lemnoasă 
provenită din acest fond forestier, 
pe site-ul www.ocoalederegim.
ro, administrat de Asociaţia 

Extras
HG 924/2015
Noul regulament a fost aprobat în 
şedinţa de Guvern din 3 noiembrie 2015 
şi publicat în Monitorul Oficial Nr. 840, 
Partea I, din 11 noiembrie 2015. Noul 
regulament se bazează, în mare parte, pe 
propunerile ASFOR. Vă prezentăm cele 
mai importante prevederi.
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Administratorilor de Păduri din România, 
precum şi într-un cotidian cu acoperire 
naţională.

b) unităţile administrativ-teritoriale, 
în cazul fondului forestier proprietate 
publică a acestora pentru care se 
asigură serviciile silvice prin ocoale 
silvice autorizate, au obligaţia asigurării 
publicităţii licitaţiilor/negocierilor de 
masă lemnoasă provenită din acest 
fond, pe site-ul www.ocoalederegim.ro. 
precum şi într-un cotidian cu acoperire 
naţională.

art. 14 pct. (2), pct. (3) şi pct.(4)
(2) La licitaţia principală, prevăzută la 

alin. (1), se oferă spre vânzare pe picior 
minimum 50 % şi maximum 70 % din 
volumul de masă lemnoasă disponibil, 
stabilit potrivit prevederilor art. 5.

(3) Licitaţia principală nu este 
urmată de negocierea partizilor rămase 
neadjudecate.

(4) La stabilirea volumului de masă 
lemnoasă, care se oferă spre vânzare 
pe picior la licitaţia principală, se are 
în vedere situaţia raportului cerere-
ofertă de pe piaţa lemnului, situaţie 
în care sunt consultate şi structurile 
teritoriale ale patronatelor din domeniul 
exploatărilor forestiere şi ale celor din 
domeniul industriei lemnului.

art. 19 pct. (2)
În cazul masei lemnoase pe picior, 

contractul de vânzare-cumpărare va 
cuprinde următoarele clauze minimale 
cu privire la:

a) faptul că predarea masei 
lemnoase spre exploatare se va face, 
pe postaţe, numai după efectuarea 
plăţii contravalorii acesteia; în cazul 
în care este constituită o garanţie de 
bună execuţie în cuantum egal cu 
contravaloarea masei lemnoase din 
postaţă, predarea masei lemnoase spre 
exploatare se face şi după garantarea 
prin instrumente de plată bancare 
cu scadenţă la maximum 30 de zile 
calendaristice;

b) valabilitatea contractelor de 
vânzare-cumpărare, cu posibilitatea 
prelungirii în situaţii de forţă majoră, 
de calamităţi naturale sau fenomene 
climatice care împiedică desfăşurarea 
normală a procesului de exploatare 
forestieră constatate în condiţiile 
reglementărilor legale în vigoare;

c) cazurile de forţă majoră, de 
calamităţi naturale şi fenomene 
climatice care împiedică desfăşurarea 
normală a procesului de exploatare 
forestieră, înregistrate în SUMAL potrivit 
reglementărilor legale, care exonerează 
părţile, în condiţiile legii, de obligaţiile 
contractuale pe durata de acţiune a 
acestora;

d) regulile ce trebuie respectate 
conform exigenţelor impuse de 
certificarea managementului forestier şi 
de regulile de protecţia mediului în cazul 
pădurilor certificate;

e) condiţii de reziliere;
f) reglementările şiinstrucţiunile 

tehnice în baza cărora se derulează 
contractul;

g) asigurarea condiţiilor de acces 
la masa lemnoasă contractată, cu 
respectarea prevederilor art.67 alin. (2) 
din Legea nr. 46/2008, republicată, cu 
modificările ulterioare;

art. 21 pct. (6)
La licitaţiile/negocierile organizate 

pentru vânzarea de masă lemnoasă şi/
sau masă lemnoasă fasonată de fondul 
forestier proprietate publică a statului 
pot participa operatori economici/
grupuri de operatori economici străini, 
înregistraţi într-un stat membru al UE, 
în baza certificatului de atestare pentru 
lucrări de exploatare forestieră valabil 
deţinut de aceştia sau a altui document 
similar, emis de autoritatea competentă 
din acel stat, şi recunoscut/echivalat de 
autoritatea de resort din România.

art. 25 pct. (1)
(1) Operatorul economic/grupul 

de operatori economici participant/
participanţi la licitaţie trebuie să achite, 
anterior începerii şedinţei de licitaţie, în 
contul organizatorului, prin instrumente 
bancare legale decontabile până la 
începerea licitaţiei sau în numerar la 
casieria organizatorului, o garanţie de 
contractare în cuantum între minim 5 
şi maxim 10% din valoarea de pornire 
la licitaţie, pentru volumul de masă 
lemnoasă pe care intenţionează să 
îl cumpere, precum şi un tarif de 
participare la licitaţie stabilit, în condiţiile 
legii, de organizatorul licitaţiei.

art. 43 pct. (1)
Partizile/loturile/piesele care nu au 

fost adjudecate prin două licitaţii, pot 
face obiectul negocierii, cu respectarea 
principiului transparenţeişiconcurenţei, 
organizate în aceeaşi zi, imediat după 
încheierea licitaţiei, prin oricare dintre 
metode, sau în ziua următoare, dacă 
se află în situaţiile prevăzute la art. 29 
alin. (6), art. 30 alin. (5) şi art. 31 alin. 
(2) şi, respectiv, organizate în a doua zi 
lucrătoare după încheierea licitaţiei dacă 
se află în situaţia prevăzută la art. 42 alin.

art. 45 pct. (1) şi pct.(3)
(1) Pentru consumul propriu al 

instituţiilor publice şi unităţilor de interes 
local finanţate integral sau parţial de la 
bugetul de stat sau bugetul local, care 
nu desfăşoară activitate economică în 
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sensul reglementărilor comunitare în 
domeniul ajutorului de stat, precum 
şi persoanelor fizice, administratorii 
fondului forestier proprietate publică a 
statului pot sa vândă în mod direct, fără 
licitaţieşi fără negociere, lemnul de foc, 
precum şi lemnul de lucru fasonat cu 
diametrul la capătul gros mai mic de 24 
cm, numai dacă a făcut obiectul a cel 
puţin două licitatii, la preţul aprobat de 
entităţile prevăzute la art. 10 alin. (1)

(3) Lemnul fasonat prevăzut la alin. 
(1) se poate vinde şi livra numai din 
depozite, de la drum auto şi de la alte 
căi de transport permanente sau din 
punctul naval; lemnul provenit din lucrări 
de îngrijire a arboretelor tinere-curăţiri 
- se poate vinde şi livra şi de la alte căi 
de transport sau de la căile de scos-
apropiat.

art. 48 pct. (1)
Vânzarea masei lemnoase pe picior şi 

a masei lemnoase fasonate din fondul 
forestier proprietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale se realizează de 
către organizatori prin licitaţie publică, 
cu preselecţie, de tipul:

a) licitaţie cu strigare;
b) licitaţie în plic închis;
c) licitaţie mixtă;
d) licitaţie electronică.

art. 71 - art. 75
Art. 71. - (1) Necesarul anual estimat 

de masă lemnoasă, pe specii, sub 
formă de lemn fasonat, conform art. 
60 alin. (5) lit. g) din Legea nr. 46/2008, 
republicată, cu modificările ulterioare, se 
stabileşte de către Garda Naţională de 
Mediu, până la data de 1 august a anului 
anterior anului pentru care se estimează 
necesarul anual.

(2) Necesarul anual estimat de 
masă lemnoasă prevăzut la alin.(1) se 
stabileşte prin cumularea volumelor 
aferente capacităţii de industrializare a 
lemnului fasonat atestate de către Garda 
Naţională de Mediu, pentru fiecare 
producător din industria mobilei, în 
baza metodologiei aprobate prin ordin 
al conducătorului acesteia, în termen 
de 30 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentului Regulament.

Art. 72.
Deţinătorii/proprietarii masei 

lemnoase care au calitatea de vânzători 
potrivit prezentului Regulament pot 
valorifica masa lemnoasă care face 
obiectul vânzării şi prin intermediul 
platformelor electronice sau pieţelor de 
tranzacţionare administrate de bursele 
de mărfuri care funcţionează în condiţiile 
legii, numai dacă aceştia hotărăsc astfel, 
cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare.

Art. 73.
Începând cu producţia aferentă anului 

2017, masa lemnoasă pe picior şi masa 
lemnoasă fasonată din proprietatea 
publică, care se vinde prin licitaţii, va 
fi supusă vânzării numai prin licitaţie 
electronică, cu respectarea prevederilor 
art. 34 - 42.

Art. 74.
În cadrul valorificarii masei lemnoase 

care se recoltează anual din fondul 
forestier proprietate publică, în condiţiile 
art. 60 alin.(5) din Legea nr. 46/2008, 
republicată, cu modificările ulterioare, 
pentru administratorii de fond forestier 
proprietate publică, cu rol atât în 
administrarea fondului forestier, cât şi 
de operator economic, având calitatea 
de întreprindere, potrivit definiţiei 
prevăzute la art. 1 lit. g), se impune 
separarea, din punct de vedere juridic şi 
contabil, a celor două activităţi, pentru 
asigurarea imparţialităţii în îndeplinirea 
sarcinilor care le revin. Administratorul 
de fond forestier proprietate publică 
implicat în elaborarea documentaţiei de 
atribuire a masei lemnoase şi în selecţia 
participanţilor la procedura de vânzare 
poate participa la această procedură în 
calitate de ofertant doar cu respectarea 
prevederilor legale privind conflictul de 
interese.

Art. 75.
În aplicarea art. 74, actele normative 

care reglementează organizarea şi 
funcţionarea administratorilor fondului 
forestier proprietate publică vor fi 
armonizate cu prevederile prezentului 
regulament, în termen de 6 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
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Lumea butoaielor din lemn 
este într-o continuă fierbere. 
De mai bine de 2.000 de ani, 

acest sector a dezvoltat cunoştinţele 
artizanale şi de artă tradiţională, 
păstrate de-a lungul timpului şi 
transmise din generaţie în generaţie. 
Cu toate acestea, în ultimii 20 de ani, 
această ramură forestieră cunoaşte o 
adevărată revoluţie.

Pieţe noi se deschid în domeniul 
producţiei viticole, îndeosebi în ţările 
anglo-saxone şi în Asia. Viticultorii 
elaborează produse de cea mai bună 
calitate pentru un public avertizat, 
care devine tot mai exigent în 
procesul de selecţie a vinului.

În materie de producţie a 
butoaielor din lemn şi a vinului, 
Franţa figurează ca lider mondial 
cu 533.000 de butoaie fabricate din 
lemn de stejar numai în anul 2013, 
reprezentând aproximativ jumătate 
din producţia mondială de produse 
viticole. În fiecare an, comercianţii 
şi dogarii francezi achiziţionează 
250.000 mc de lemn de stejar, ceea 
ce echivalează cu 10% din volumul 
de stejar comercializat anual în 
Franţa şi cu 30% din valoare. Lemnul 
de acest tip se vinde cu 350 euro 
până la 550 euro/mc la drum. 
Numai 2% din producţia mondială 
de vin trece prin butoaiele din lemn 
de stejar. Cea mai mare parte a 

volumelor de lemn se ridică în cuve 
de inox.

Cererea externă a devenit extrem 
de activă, în special cea provenită 
din Statele Unite, prima destinaţie 
de export a comercianţilor francezi. 
Astfel, în 2011 şi 2012, exporturile 
către SUA au crescut, în valoare 
cumulată, cu aproximativ 30%, acest 
fapt semnificând că două treimi 
din cele 533.000 de tone fabricate 
anual în Franţa sunt destinate, în 
părţi egale, pieţei interne şi celei 
americane.

Butoaiele din lemn importate din 
Franţa nu sunt străine de succesul 
recent al vinului din regiunile 
Californiei. Anterior, butoaiele cu vin 
erau construite din lemn de sequoia, 
iar stejarul alb era rezervat învechirii 
vinului de Bourbon.

Vinul biodinamic, provenit dintr-o 
selecţie bio, s-a bucurat de o 
căutare mare în Statele Unite. Cu 
cele 200.000 de hectare de vii, statul 
California produce 90% din vinul 
american. Cursul euro a scăzut în 
raport cu dolarul, iar vânzările de 
butoaie din lemn de stejar francez 
către SUA, al patrulea producător 
global de vinuri (175.000 de butoaie/
an), urmează să cunoască un progres 
real în anul 2015.

Sursa:
La Foret, Nr. 6/2015

Piaţa globală
a butoaielor din lemn

Rezumat
Cererea a devenit 
extrem de activă, 
în special cea din 

Statele Unite, prima 
destinaţie de export 

a comercianţilor 
europeni, ceea ce 
justifică o atentă 
analiză a pieţei, 

resursei de lemnn 
şi cunoştinţelor 

legate de lumea 
butoaielor din 

lemn.

Wooden 
barrels 

market in 
the world

Synopsis
The demand has 

become extremely 
active, especially in 

the United States, 
the first destination 

of exports on 
behalf of the 

European traders, 
hence a more 

careful market 
analysis is to be 

demanded, as well 
as a better study 

of wood resources 
and knowledge 

connected to the 
wooden barrels.

Această piaţă se sprijină fundamental pe 
cercetarea ştiinţifică pentru a satisface 
şi cele mai exigente cereri din partea 
viticultorilor. Sectorul francez, şi implicit cel 
european, beneficiază în ultima perioadă 
de revigorarea pieţei din Statele Unite.
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Piaţa globală
a butoaielor din lemn

Butoaie
din lemn de stejar

Preţul stejarului american a urcat cu cel puţin 30% în 
doi ani. O fabrică de distilerie, precum celebra Jack 
Daniel’s, consumă aproape un milion de butoaie pe an, 
mai mult decât toţi viticultorii americani reuniţi la un 
loc. Acest nou fenomen arată până la ce punct lemnul 
de stejar reprezintă o esenţă atractivă pentru viticul-
tori, dar şi pentru diverşii distilatori din lume.



Domespace
Întoarcerea 

la natură
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Iată-ne ajunşi din nou în prag de 
sărbătoare. A mai trecut un an, mai 
încheiem un bilanţ. A sosit vremea 

gândurilor bune, a liniştii sufleteşti şi a 
repausului. Şi pentru că am intrat în luna 
cadourilor, ce spuneţi de o casă la pachet? 
Cu siguranţă nu va încăpea sub bradul din 
apartament, dar s-ar încadra perfect printre 
copacii din pădure! Sau poate pe o pajişte?

Pornind de la modul în care habitatul 
ne influenţează starea de spirit şi mediul 
înconjurător, Patrick Marsilli a proiectat o 
locuinţă circulară, rotativă, axată pe principiul 
îmbinării esteticii cu funcţionalitatea şi 
eficienţa energetică. Design-ul şi sistemul 
rotativ al habitaclului “Domespace” permite 
celor care îl locuiesc să-şi orienteze ferestrele 
casei către orice punct cardinal, pe partea 
cu sau fără soare, astfel încât să echilibreze 
temperatura interioară şi să scadă consumul 
de energie în funcţie de anotimp. Un alt 
avantaj unic pe care îl prezintă acest sistem 
rotativ este şi faptul că permite schimbarea 
peisajului oricând se doreşte acest lucru. 
Marsilli a construit primul său model de 
acest gen în Franţa, încă din anul 1988, iar 
firma de arhitectură Solaleya a preluat şi 
continuat acest concept.

Pentru a vă face o idee cât mai exactă 
despre ce înseamnă acest Domespace, 
imaginaţi-vă un spaţiu circular, deschis, cu 
stele pe tavan şi lumină naturală de diferite 
intensităţi, rotindu-se uşor după soare. Un 
fel de planetă proprie...

Din punct de vedere al structurii, 
utilizarea materialelor naturale a fost 
prioritară, folosindu-se doar lemn certificat 
FSC, oţel reciclat, elemente din plută şi 
paie comprimate, Solaleya fiind un mare 
promotor al locuinţelor eco, armonizate 
perfect cu natura. Construcţia este alcătuită 
în proporţie de 90% din lemn şi este izolată 
cu plută, energia necesară efectuării unei 
rotaţii de 360° fiind echivalentă cu energia 
folosită pentru a aspira odată pardoseala 
interioară (conform firmei de arhitectură). 
Integritatea structurală este asigurată de 
lemnul de molid, care 
este considerat a fi un 
material de construcţie 
la fel de rezistent ca 
betonul, având totodată 
remarcabile proprietăţi 
ignifuge.

Viziunea Solaleya 
se materializează prin 
crearea unui habitaclu 
“verde”, în care omul 
să înflorească şi să se 
dezvolte armonios şi în 
strânsă comuniune cu 
natura, păstrând totodată 
un mediu înconjurător 
curat pentru generaţiile 
ce vor urma. Folosirea 
arcadelor din lemn 

curbat ca principal element de suport al 
structurii oferă, pe lângă factorul estetic, 
şi o foarte bună rezistenţă la cutremure 
(casa rezistând la un cutremur de 8 grade 
pe scara Richter), având în vedere că s-a 
eliminat orice perpendicularitate pe undele 
seismice. Totodată, forma aerodinamică a 
construcţiei o protejează împotriva vânturilor 
şi chiar a unor uragane de intensitate medie 
(până la 250km/h). Prin urmare, o asemenea 
locuinţă oferă proprietarilor atât confort, cât 
şi siguranţă, într-un mediu natural luxuriant, 
la alegere. 

Dacă v-aţi săturat, deci, să vedeţi mereu 
acelaşi peisaj redundant atunci când priviţi 
pe fereastră, vă puteţi lărgi orizontul optând 
pentru un Domespace, considerat la ora 
actuală ultimul trend în materie de eco-
arhitectură. Pentru a vă bucura de toate 
avantajele pe care le oferă un asemenea 
spaţiu locuibil, nu aveţi nevoie decât de cca. 
$1 milion, acesta fiind preţul pentru care 
Solaleya a scos la vânzare un Domespace 
în localitatea New Paltz din New York (mai 
exact: £642.219). Locuinţa de două etaje 
include pe o parte o terasă cochetă, pe 
cealaltă parte putându-se admira peisajul 
de la balcon. De asemenea, construcţia fiind 
desprinsă de sol, nu veţi avea probleme 
cauzate de umiditate. Baza motorizată şi 
habitaclul de 214 mp au fost asamblate 
pe parcursul a 3 luni, toate componentele 
fiind livrate din Franţa în SUA, într-o... cutie. 
Amplasată în mijlocul unei păduri de 11 
hectare, la baza rezervaţiei naturale Mohok 
Preserve, din statul New York, această casă 
întoarce literalmente privirile trecătorilor, 
prin anvergura plafonului, a ferestrelor înalte 
şi curbate, dar şi a senzaţiei de natural şi 
organic pe care o mijloceşte privitorului.

Prin urmare... poate că, totuşi, nu este 
nevoie să oprim Pământul pentru a ne 
bucura de un mic răgaz. Poate este suficient, 
doar, să ne schimbăm puţin perspectiva şi 
ritmul de rotaţie...

Rosana Cozma, Consilier ASFOR
Sursa: Solaleya.com

Domespace

După boom-ul 
tehnologic din 

ultimii ani, se 
resimte din nou 

nevoia întoarcerii 
la lucrurile naturale 

şi trainice. Trăim 
în continuare în 

secolul vitezei, 
rotindu-ne prin 

viaţă ca nişte 
dervişi iscusiţi, 

parţial căzuţi în 
transă şi subjugaţi 

de rutină, 
nereuşind să oprim 

preţ de un minut 
măcar Pământul, 

pentru a ne regăsi 
liniştea în spaţiul 

nostru lăuntric.
Sau poate reuşim?
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Plecând de la considerentul că, în general, 
documentaţiile referitoare la dinamica 
mijloacelor de colectare sunt foarte puţine, 
iar cele referitoare la această problematică 
se ocupă mai puţin de legătura cu sarcina, 
în analiză s-a urmărit determinarea cât mai 
exactă a forţelor rezistente pe care le produce 
lemnul la deplasarea prin târâre şi influenţele 
acestora asupra calităţilor de tracţiune la 
nivelul mijlocului de colectare.

Se pot uşor observa, într-o secvenţă de 
tragere a lemnului, influenţe atât din partea 
“stângă”, dinspre dispozitivele de antrenare, 
cât şi din “dreapta”, care provin de la factori 
foarte variaţi şi diverşi.

Până în prezent, cu câteva excepţii, la noi în 
ţară nu s-au întreprins cercetări sistematice în 
sectorul exploatărilor forestiere în legătură cu 
eficienţa energetică, în general, şi a mijloacelor 
de tracţiune, în special.

Pentru problematica studiată, evaluarea 
consumului de energie s-a efectuat prin 
metoda comparării lucrului mecanic consumat 
în varianta clasică de legare a arborelui şi 
utilizând unul dintre dispozitivele executate. 
Pentru masurarea forţelor, s-a utilizat 
dinamograful tip 34/ HKS-1.

Analizând caracteristicile distinctive ale 
profilogramelor înregistrate, se observă că 
în cazul utilizării ciochinarului, con din bare 
metalice rigide sau flexibile, cu tracţiune 
pe direcţia axului geometric, nivelul mediu 
al eforturilor este sub cel al cazului în care 
arborele s-a legat după metoda curentă, direct 
cu cablul de tracţiune, cu cca. 15%.

De asemenea, se constată că în cazul 
utilizării ciochinarului - con, valorile extreme 
ale eforturilor (extinderea variaţiei între 

două valori extreme consecutive) realizează 
diferenţe relative mici, ceea ce influnţează 
favorabil durabilitatea cablului de tracţiune al 
mijlocului de colectare.

Diagramele suprapuse, în cele două situaţii 
şi variante de legare, evidenţiaza diferenţe 
de valori, dar şi de formă, colectarea sarcinii 
cu ajutorul ciochinarului - con, în forma 
înregistrată pe hârtie, evidenţiază atenuarea 
unor varfuri de rezistenţă la înaintare, unda 
caracterizându-se prin deflexiuni moderate, 
variabilitate mai puţin accentuată şi o orientare 
spre un efort general constant.

Una dintre problemele importante care se 
înscriu în specificul colectării lemnului este 
obţinerea în faza de regim a unui anumit 
grad de regularitate, impus de condiţiile de 
lucru. La un grad de neregularitate mare, 
comportarea dinamică a mecanismelor este 
necorespunzătoare, apar forţe dinamice mari, 
cresc pierderile prin frecare, se accentuează 
fenomenele de vibraţii, scade randamentul 
mecanic, este influenţată negativ calitatea 
procesului tehnologic.

De aceea, în cadrul sistemei de maşini 
destinate colectării lemnului, se aleg 
categorii specifice de maşini, corelate cu 
valorile admisibile procesului tehnologic, 
evitându-se astfel costurile ridicate sau 
supradimensionările.

Dacă se compară secvenţele de înregistrare 
obţinute la mai multe încercări cu variaţia în 
timp a solicitărilor, atunci se desprinde în mod 
evident concluzia că descrierea intensităţii 
solicitărilor nu poate fi făcută decât aplicând 
metode probabiliste. Acelaşi caracter aleatoriu 
în variaţie îl au aproape toţi parametrii de 
influenţă asupra durabilităţii, aşa că studiul ei 

Trasul centric 
al buşteanului
la deplasarea pe sol

Rezumat
Variabilele, în care 

sunt  incluse, în afara 
declivităţii terenului, 

şi unghiurile sub care 
se execută tragerea, în 

cazul lemnului deplasat 
în cadrul operaţiei 

de colectare, adaugă  
particularitatea legată 

de poziţia punctului 
de tragere (centric sau 

excentric), cu efect 
direct  în bilanţul forţelor 

efective de tracţiune.

Centric 
transportation 

and log 
skidding

Synopsis
Among the log skidding 

influential factors, 
besides the soil declivity 

and the angles of 
traction specific to thin 

wood, one may mention 
the particularity of the 

transportation point 
conformation (centric 

or non-centric) and 
the movement position 

directly affecting the 
balance of the actual 

traction forces.

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

Dispozitivele de tracţiune, forma şi mărimea sarcinilor 
colectate, constituie lanţul particular  care, alături 
de specificul mediului în care are loc deplasarea 
(terenul), defineşte setul de legături şi relaţii ce 
caracterizează mişcarea lemnului în cadrul operaţiei 
de colectare. De altfel, aceste intercondiţionări 
se repercutează, în final, în domeniul anduranţei 
mecanismelor şi a randamentelor energetice.
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este extrem de dificil şi orice evaluare 
este asociată cu un indice probabilistic 
de realizare.

Totuşi, în urma experimentărilor 
efectuate, a observaţiilor şi 
interpretărilor care s-au făcut asupra 
aspectelor studiate, se desprinde 
următoarea concluzie :

• Mecanismele sau elementele de 
mecanisme care asigură tragerea 
sunt supuse, în durate aproape egale, 
la solicitări uşoare, medii şi grele, 
dimensionările de rezistenţă sau putere 
de tracţiune făcându-se curent utilizând 
ca forţă de rezistenţă doar frecarea 
lemnului pe sol.

Complexul de factori (rezistenţe), 
originea şi, ulterior, deplasarea lor, sunt 
mai greu de remarcat pe înregistrare, 
deoarece ciochinarul - con dirijează 
şi corelează aceste fenomene cu 
caracteristicile de tracţiune. Efectul 
global al utilizării dispozitivului 
se resimte, însă, în îmbunătăţirea 
caracteristicilor motoare şi de rezistenţă 
şi e concretizează într-o reducere a 
efortului mediu de tracţiune cu 32 %.

Petru Boghean,
Consilier ASFOR

Ciochinar-con
construit din trei bare
metalice articulate

5 Legare clasică

Legare cu ciochinar-con

Diagrama suprapusă
a eforturilor în cablul trăgător
la colectarea unei sarcini cu masa de 650 kg,
utilizând legarea clasică
şi legarea cu ciochinar-con

Caracteristicile
eforturilor în cablul de tracţiune
la colectarea unei sarcini
cu masa de 650 kg,
utilizând legarea clasică
şi legarea cu ciochinar-con

Legare direct
cu cablul de tracţiune

Specificaţii

Distanţa
de

colectare
[m]

Viteza
[m/s]

Forţa de
tracţiune

[kN]

Medie
graficăMinimăMaximă

Legare cu ajutorul
ciochinarului-con

40

40

0,69

0,69

4,10

3,20

2,60

2,00

3,10

2,50

Deplasare sarcină (40 m)

4

3

2

1

0

F [kN]

t [s]
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Bradul alb,
mai mult decât
o specie 
forestieră
De pe Dealul Negru,
în Pădurea Neagră

Rezumat
Un punct de vedere de 

specialist, în sensul 
că se emite o teorie-
analiză comparativă 
între două specii de 
răşinoase (molid si 

brad), cu accent atât 
pe latura silviculturală, 

cât şi pe cea a valorii 
de întrebuinţare.

White fir, more 
than a forestry 

species 
Synopsis

An expert point of 
view presenting a 

theoretical analysis 
comparing two 

softwood species 
(spruce and fir), 

emphasizing both the 
forestry side and the 

use value.

Dr. Aurel Teuşan

Se zice că cele două somităţi ale Academiei 
Române din epoca dintre cele două războaie, 
anume A. C. Cuza şi N. Iorga, foloseau orice 
ocazie spre a se “împunge”. Într-o zi s-au 
întâlnit pe scările Academiei, o ocazie de a 
schimba o vorbă. Cuza: “Ce faci, domnule 
Iorga?”. Iorga: “Ia, ce fac.  După cum vezi, eu 
urc, dumneata cobori…” Tot aşa, bradul şi 
molidul în zilele noastre. 



ACTUALITATE / IN THE NEWS

Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 21

Fapt cert este că molidul se află pe 
pantă coborândă, deci o specie 
problematică, date fiind condiţiile 

climatice care se conturează la orizont. 
Se ştie, silvicultorul gândeşte în decenii, 
uneori în secole. Văzut sub acest aspect, 
bradul este o specie promiţătoare, date 
fiind următoarele proprietăţi:

• adânc înrădăcinat, rezistă mai bine la 
secetă şi furtuni;

• în condiţii prielnice, se distinge 
printr-o producţie lemnoasă de 
neîntrecut;

• lemnul se pretează în mod deosebit 
la construcţii în soluri umede;

• last, but not least: bradul este adânc 
înrădăcinat şi în sufletul populaţiei 
locale.

Văzut sub acest aspect şi în condiţiile 
climatice care se  conturează la orizont, 
nu-i îndoială că molidul este o  specie 
problematică, de unde un interes 
crescând pentru brad. În acest context, 
autorul acestor rânduri ţine să-şi  
mărturisească o slăbiciune deosebită 
pentru brad. Iată-o. De când m-am 
pomenit pe lume, m-am simţit bine 
în umbra unui brad din spatele casei 
părinteşti. Văzut cu ochii de atunci, ştiu 
că era înalt… până în cer. O provocare 
pentru Cel de acolo. Pedeapsa pentru 
această îndrăzneală nu a întârziat. 
Într-o noapte furtunoasă, brăzdată de 
fulgere, un trăsnet a zguduit pământul 
până în adâncuri. Eu dormeam în podul 
grajdului, în fân proaspăt cosit. Nu am 
mai adormit până dimineaţa, când mi s-a 
confimat bănuiala: bradul “meu” nu mai 
era aşa cum îl ştiam…

Fost-a acest episod din copilărie care 
m-a determinat să-mi închin activitatea  
profesională protecţiei bradului ? 
Nu contra Celui de Sus, ci contra 
cervidelor…

Dar să revin la molid.
Ar fi greşit să se creadă că această 

specie este pierdută. Salvarea molidului 
preocupă un grup de cunoscători în 
materie de la Institutul de Cercetări 
silvice din Freiburg. În miezul 
cercetărilor, stau calităţile genetice ale 
acestei specii silvice.

Dar nu numai atât.
Bavaria, cu 46% păduri de molid, a 

trecut la măsuri de natură practică, 
anume selecţionarea unor exemplare 
promităţoare.  Acestea sunt despresurate 
de potrivnici, cu începere din primele 
decade, şi încredinţate silvicultorului, 
care le are grija de-a lungul anilor. În 
cazul că pe parcurs exemplarele alese 
dau semne de slăbiciune, sunt doborâte 
pe loc. În locul lor se plantează diferite 
foioase.

Dr. Aurel Teuşan

Bibliografie:
Prof. dr. h. c. H. Pretzsch: Richtlinien 
zur Bewirtschaftung von Fichten - und 
Fichtenmischbeständen 

Bradul alb,
mai mult decât
o specie 
forestieră
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Înfiinţată în anul 1999, compania Tanex Wood 
s-a perfecţionat în producţia de cherestea de 
fag, ajungând în momentul de faţă una dintre 
companiile de referinţă din domeniu. Datorită 
unui efort continuu, susţinut de întreaga echipă, 
s-a reuşit ca pe parcursul unui deceniu să se 
construiasca o reputaţie inclusiv pe piaţa externă.  

Poziţionată aproape în centrul ţării, în judeţul 
Prahova, la 110 km de Bucureşti, în localitatea 
Vălenii de Munte, comuna Izvoarele, fabrica se află 
în cea mai importantă zonă a pieţei de desfacere 
a materiei prime (Braşov, Sibiu, Hunedoara, Gorj, 
Buzău). Un alt aspect important pentru logistică, 
în ceea ce priveşte aşezarea fabricii, îl reprezintă 
apropierea de portul Consatanţa.

Misiunea actuală este accea de a păstra o 
conduită perfectă vis-a-vis de clienţi, o atitudine 
profesionistă, care se bazează pe încredere şi 
respect, dar mai ales pe experienţele pozitive avute 
anterior.

Tanex Wood se mândreşte, aşadar, cu peste un 
deceniu de experienţă, lucrând cu tehnologie de 
ultimă oră pentru a livra cherestea de cea mai 
bună calitate clienţilor din întreaga lume. Aceşti 
ani de experienţă în export de cherestea către ţări 
din toată lumea au facut ca Tanex Wood sa fie un 
partener demn de încredere.

Bu
sin

es
s F

oc
us Tanex 

Wood
Pe lângă producţia efectivă 

de cherestea, Tanex Wood oferă 
clienţilor săi o gamă largă de 
servicii de calitate superioară, care 
facilitează tranzacţiile cu partenerii:

• Servicii de transport pe rute 
naţionale şi internaţionale ;

• Servicii de consultanţă: 
obţinerea certificatelor şi 
aprobărilor necesare exportului 
(certificate fitosanitare, de origine, 
EUR 1, fumigaţie) 

• Servicii de vamă: autorizaţiile şi 
întreaga documentaţie de import-
export 

• Control de calitate: echipă 
specializată, formată din tehnicieni 
şi ingineri ;

• Servicii bancare
• Depozitare în portul Constanţa
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Aparatul de tăiere
Aparatul de taiere, la orice fierastrau mecanic, 

se compune in principal din :
lanţ, lamă, pinion de antrenare şi dispozitiv de 

întindere.
Primele trei componente intră în categoria 

consumabilelor. Se pune întrebarea: când 
trebuie să le înlocuim?

Lucrarea de doctorat a d-lui dr. ing. Sorin 
Dumbravă, “Cercetări privind perfecţionarea 
aparatului de tăiere al ferăstrăului mecanic 
în vederea creşterii productivităţii la tăierea 
lemnului şi imbunatăţirii unor parametri 
economici ai acestuia”, Braşov, 1997 , ne învaţă 
că, pentru rezultate bune în exploatare, este 
necesar sa aplicam urmatoarea normă de 
consum:

• 1 (una) lamă (1L)
• 4 (patru) lanţuri (4L)
• 2 (două) pinioane de antrenare (2P).
• Formula (1L, 4L, 2P) este utilă atât pentru 

patron, cât şi pentru fasonatorul mecanic.

Distanţa sigură între un arbore care se 
doboară şi cineva care lucrează în apropiere este 
cel putin 2 ½ ori înălţimea arborelui.

La curăţirea crăcilor de pe un arbore 
nedoborât (în picioare), nu se taie niciodată 
crăcile aflate sub nivelul umerilor.

Direcţia naturală de doborâre a unui arbore 
este determinată de înclinarea arborelui, 
curbură, direcţia vântului, configuraţia şi 
dispunerea crăcilor, greutatea zăpezii etc.

Doborârea unui arbore cu lăsare de 
cioată, pentru o reuşită de 100%, presupune 
respectarea urmatoarelor elemente:

• adâncimea tapei - ¼  din diametrul cioatei

• unghiul tapei - 45º
• linia tapei - 90 º faţă de direcţia de doborâre
• tăietura din partea opusa tapei - 3-5 cm 

deasupra bazei
• zona de frânare - 1/10 din diametrul cioatei
• înalţime prag - 1/10- 1/20 din diametru 

cioatei.

Linia tapei reprezintă linia de întâlnire între 
tăietura de bază şi tăietura superioară a tapei.

La doborârea arborilor scorburoşi,cu putregai 
interior aplecat pe direcţia de doborâre aleasă, 
nu se vor înlătura lăbărţările. În restul situatiilor, 
înlăturarea lăbărţărilor este obligatorie.

  
Tapa
Tapa reprezintă un spaţiu gol ce se creează 

prin tăierea cu ferastrăul în arbore, imediat 
deasupra solului, în scopul modificării centrului 
de greutate al arborelui, în vederea căderii 
acestuia. Literatura de specialitate face vorbire 
de mai multe forme de tapă, şi anume: 

• tapa în formă de pană,
• tapa în formă paralelipipedică,
• tapa in trepte,
• tapa executată printr-o tăietură orizontală la 

arborii foarte subţiri, cu diametrul sub 20 cm,
• tapa suedeză.
De menţionat că, indiferent de forma tapei, 

tăierea din partea opusă tapei este obligatorie. 

Având în vedere dimensiunile arborilor din 
ţara noastră, în majoritatea cazurilor se practică 
tapa în formă de pană. Aceasta se caracterizeaza 
prin trei elemente, şi anume:

• adâncimea tapei, a, în centimetri,
• unghiul tapei, α, în grade,
• înălţimea tapei, ht , în centimetri, 
elemente prezentate în figura 1.

Cât priveste mărimea celor două elemente, 
adâncimea tapei şi unghiul tapei, părerile sunt 
diferite. Astfel, unii autori recomandă adancimea 
tapei ca fiind 1/8- 1/5 din diametrul la cioată, 
justificând economia de lemn. După alţi autori, 
adâncimea tapei poate fi de 1/5 pana la 1/3 din 
diametrul la cioată, dar nu mai mult.

Un unghi al tapei de 45˚ este însuşit de 
majoritatea specialiştilor, variind, după unii, ăntre 
15˚ si 45˚, iar după alţii, între 30˚-45˚, chiar 55˚. 

Dacă am prezentat teoretic cele doua 
elemente, cum se pot realiza ele, practic?  Să 
vedem cu ce începe fasonatorul mecanic să 
execute tapa: cu tăierea orizontală mai întâi, şi 
apoi cu cea inclinată, sau invers.

Geometria ne învaţă că două catete egale 
conduc sigur la un unghi de 45˚ al ipotenuzei.

Practic, efectuand mai întâi o tăietură 
orizontală în cuantum de o lamă cu tot cu lanţ, iar 

Lucrări 
pregătitoare 
doborârii 
efective
a unui arbore
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Doborârea arborelui
Metode practice de lucru

Rezumat 
Cu toate progresele 

remarcabile înregistrate, 
atât în cunoaştere, cât 

şi în modernizarea 
operaţiei propriu-zise 
de doborâre, autorul 

face o succintă trecere 
în revistă a ceea ce un 

lucrător având calificarea 
în acest domeniu 

trebuie să aplice ca 
principii, deprindere şi 

competenţă.

Tree felling, 
practical 

procedures
Synopsis

The author reviews 
briefly the principles, 

skills and competence 
required for a specialised 
worker. All of that inside 
a world endowed with a 
remarkable progress in 

scientific knowledge and 
modernised tree felling 

techniques.

Dipl. Eng.
Gafiţa - Chiruţă 

Gheorghe



Fig. 1
Tapa în formă de pană
α- unghiul tapei, a - adâncimea tapei,
h - înălţimea tapei

h

a

α
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apoi tăietura oblică la o înalţime pe 
arbore faţă de cea orizontală tot de o 
lamă cu tot cu lanţ, unghiul de 45˚ este 
sigur realizat. 

Adâncimea de o lamă cu tot cu lanţ 
reprezintă cca. 10 cm, iar o adancime de 
10 cm pentru tapă este regulamentară 
pentru un arbore cu diametrul de 30 cm.

Pentru arborii cu diametre mai mari, 
exemplul de mai sus se modifică, în sensul 
că adâncimea tapei creşte, iar pentru 
arbori cu diametre mai mici, adancimea 
tapei scade, pastrand raportul între 
adancime şi înalţime pe arbore.

În cazul în care fasonatorul mecanic va 
începe cu tăietura înclinată, unghiul de 
45˚ nu va putea fi realizat, chiar de către 
profesionişti, nemaivorbind de începători.

În acelasi timp, este greu de realizat şi 
axa de răsturnare a arborelui, adică linia 
de întâlnire a celor două taieturi.

Tăierea în “berbec”
În literatura de specialitate, sunt tratate 

mai multe procedee de tăiere din partea 
opusă tapei, la doborârea unui arbore.

Procedeul de tăiere “în berbec” asigură 
cea mai mare precizie la doborârea unui 
arbore în poziţia aleasă. Denumirea 
procedeului de tăiere “în berbec” provine 
din faptul că taierea din partea opusă 
tapei este asimilată cu atacul unui 
berbec asupra unui răufăcător, animalul 
folosindu-se de coarne, iar în cazul 
procedeului, tăierea se executa prin atacul 
tăieturii cu capul consolei aparatului de 
tăiere (şină, lamă).

Precizia maximă la doborâre se 
realizează prin aceea că operatorul 
execută zona de frânare uniformă, egală 
în ambele parţi ale cioatei, atunci când 
arborele este vertical, sau o zonă de 
frânare cu dimensiuni diferite, atunci când 
arborele este înclinat, ca în fig. 1a, b.

În ambele cazuri, linia fundului tapei 
trebuie să fie perpendiculară pe direcţia 
de doborâre. (fig. 1a, 1b).

Insistăm asupra realizării unei zone 

de frânare corecte, deoarece practica a 
dovedit că zona de frânare este cea care 
influenţează în proporţie de peste 50% 
doborârea unui arbore, pe lângă celelalte 
faze ale operaţiei de doborâre (înlăturarea 
lăbărţărilor, realizarea tapei).

O zonă de frânare executată corect 
exclude operatorul de a se afla într-o 
poziţie periculoasă de lucru şi asigură 
securitatea muncii acestuia, eliminând 
factorii de risc.

Procedeul clasic de tăiere “în berbec” 
se aplică atunci când lungimea lamei (Ll) 
este mai mare decât diametrul arborelui la 
cioată (Dc).

În cazul în care lungimea lamei (Ll) este 
mai mică decât diametrul arborelui la 
cioată (Dc) se poate aplica procedeul “în 
berbec” combinat cu alte procedee (de ex. 
tăiere în evantai).

În cazul procedeului clasic de tăiere 
“în berbec”, după executarea tapei, 
operatorul atacă tăierea din partea opusă 
tapei cu vârful lamei, cu ferăstrăul turat 
la maximum, pentru înlăturarea forţei de 
recul.

Lasă mai întâi pe partea sa (partea pe 
care taie) zona de frânare regulamentară, 
şi apoi, prin vizualizare în partea opusă, 
aceeaşi zonă, sau o zonă de frânare 
diferită, funcţie de înclinarea arborelui.

După realizarea zonei de frânare, 
procedează în continuare la tăierea din 
partea opusă tapei, fără a mai scoate 
ferăstrăul din tăietură până în momentul 
în care arborele dă semne de cădere.

Există, în acest moment, două situaţii:
a). arborele stă “în cumpănire” 

(oscilează înspre înainte şi înapoia direcţiei 
de doborâre), caz în care operatorul bate 
mai întâi pene, şi apoi taie definitiv şi se 
retrage.

b). arborele începe să cadă pe direcţia 
de doborâre şi atunci operatorul continuă 
să taie definitiv şi se retrage.

În ambele cazuri, retragerea 
operatorului la un unghi de 45̊  faţă de 
direcţia de doborâre, urmărind arborele în 
cădere, este obligatorie (fig. 2).

Procedeul este mai pretenţios de 
realizat faţă de celelalte procedee 
de tăiere din partea opusă tapei şi 
se recomandă doar celor calificaţi în 
meseria de “operator la recoltarea şi 
toaletarea arborilor” nivel ECC3 (ECC - 
European Chainsaw Certificate) nivel al 
competenţelor profesionale înscris în 
Certificatul EFESC, certificat ce se poate 
obţine doar prin Agenţia Naţională EFESC 
România, cu sediul în oraşul Roznov, 
judeţul Neamţ.

Dipl. Ing. Gafiţa - Chiruţă Gheorghe

Zonă de frânare

Linia fundului tapei

Fig. 1a
Zona de frânare
pentru arborele vertical
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Fig. 1b
Zona de frânare
pentru arborele înclinat
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Fig. 2
Tăierea “în berbec”
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Sistemul Fixeri este ideal pentru rărituri 
în arborete, atunci când diamentrul 
trunchiului este situat între 7 şi 11 cm. 

Lemnul de acest tip este doborât mult mai 
eficient cu ajutorul sistemului amintit. În 
schimbul lăsării lemnului în pădure şi pentru 
transportul ulterior pe drum, o unitate Fixeri 
introduce capătul lemnului mai întâi într-o 
presă de balotat pentru a produce aproximativ 
0,5 mc de baloţi lemn. 

Procesul de balotare produce  o serie de 
reziduuri, fapt ce accelerează perioada lor 
de uscare, lasând în pădure frunzele şi acele 
de răşinoase drept nutrienţi - două beneficii 
clare, pe care alte metode de recoltare nu le 
pot oferi.

Atunci când se recoltează lemnul de 
celuloză, precum şi lemnul de dimensiuni 
mici destinat utilizării energetice, sistemul de 
balotare Fixteri poate furniza  resursa cu 40% 
mai vandabilă per hectar. Întrucât cântărirea 
are loc odată cu balotarea, vânzătorii şi 
cumpărătorii cunosc cantitatea exactă până ce 
aceasta este stocată la drum.

Baloţii Fixteri sunt mai uşor de manipulat 
decât resursa liberă, prin urmare, posibilitatea 
de a afecta structural materialul este şi ea 

mai mică. Circa 25 mc de lemn balotat poate 
fi transportat la locaţia destinată tăierii, 
comparativ cu doar 7-9 mc pe oră pentru 
trunchiurile dezmembrate. Încărcarea este 
şi ea, în mod evident, mai rapidă. Iar balotul 
standard ca dimensiune nu ocupă un spaţiu 
prea mare pentru încărcătură, ceea ce ajută la 
economii semnificative în stocarea lemnului.

Livrarea directă a baloţilor către terminale 
sau fabricile de prelucrare permite 
echipamentelor de tocare să fie mai bine  
utilizate, un proces mult mai ieftin decât 
aşchierea la drum, care este astfel eliminată. 
Folosirea sistemului Fixteri elimină totodată şi 
5-10% din deşeurile tipic asociate cu aşchierea 
la drum a trunchiurilor şi a resturilor neplăcute 
care pot fi ulterior generate.

Logistica îmbunătăţită şi procesul de uscare 
accelerată a lemnului  oferite de sistemul 
Fixteri semnifică faptul că recoltarea lemnului 
de mici dimensiuni din loturile mai tinere este 
mult mai eficientă în privinţa costurilor decât 
utilizarea tehnologiei convenţionale.

Sursa:
Magazinul HighTech, Finland

Prelucrare: Adrian Mitu

Sistem de balotare
a lemnului

Rezumat
Echipamentul 
Fixteri rezolvă 

un deziderat de 
mare actualitate 

în legatură cu 
punerea eficientă 

în valoare a 
resursei inferioara 

de lemn şi 
a condiţiilor 

silvotehnice în care 
se face acest lucru.

Fixteri 
Baler for 

Harvesting 
Wood
Synopsis

Fixteri Baler 
fulfills a modern 

challenge 
regarding the 

exploitation 
of the inferior 

wood resources 
and the implied 

forestry techniques 
conditions.

Tehnologia Fixteri determină o recoltare mai facilă a lemnului 
de mici dimensiuni din zonele destinate răriturilori sau din 
arboretele tinere, în comparaţie cu sistemele tradiţionale. 
Rezultatul: un lemn de calitate superioară pentru clienţi şi un 
venit mai mare per hectar pentru proprietarii forestieri.

Fixteri
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Documentaţia este o parte cheie a 
silviculturii moderne. Furnizarea unor 
rapoarte precise privind situaţia din teren 
este extrem de importantă pentru un 
management forestier de calitate. Dronele au 
capacitatea de a obţine fotografii de înaltă 
rezoluţie şi pot filma la calitate HD sau chiar 
4k. Întregul sistem video poate fi accesat în 
timp real de către orice specialist, iar deciziile 
sunt astfel luate în mod obiectiv şi cu referire 
la situaţia concretă din exterior. Imaginile 
sunt în continuare înregistrate, arhivate, 
putând fi chiar afişate în aplicaţia digitală 
Google Earth cu localizarea precisă a zonelor 
cercetate.

Hotărârile cele mai dificile vor fi reanalizate 
mai uşor sau prezentate unui supervizor în 
vederea clarificării prin colaborarea strânsă 
între experţii forestieri, care decid asupra 
celei mai bune strategii de urmat. Imaginile 
obţinute prin intermediul dronelor pot fi 
examinate şi în cursul negocierilor comerciale 
viitoare.

Un singur aspect negativ al anchetelor 
vizuale furnizate de VAP este cel al lipsei 
cifrelor exacte şi statisticilor rezultate din 
luarea probelor direct de pe teren. Inventarul 
şi etichetarea forestieră sunt generate de 
estimările oculare simple, anterioare datelor 
şi informaţiilor colectate de-a lungul sit-ului 
propriu-zis. 

Evaluările vizuale sunt acceptate de către 
numeroase instituţii de resort, precum 
Ministerul Pădurilor, Terenurilor şi resurselor 
Naturale din provincia canadiană, British 
Columbia, însă numai atunci când rezultatele 
sunt evidente. Foarte rar, este nevoie de 
munca în teren a specialiştilor forestieri, 
întrucât multe detalii sunt mai uşor vizibile 
cu ajutorul imaginilor furnizate de drone, 
decât prin accesul direct în pădure. Cu 
toate acestea, există o serie de situaţii 
semnificative când imaginile video nu conduc 
la rezultatele dorite, iar studiul pe teren 
devine obligatoriu.

În procesul de generare a statisticilor din 
arboretele vizuale marginale, se utilizează 
un model de softare 3D pentru arboretul 
tânăr. Programul reuneşte sute de fotografii, 
folosind procedeul stereoscopic pentru 
crearea unui punct de turbiditate, cu 
coordonatele x,y,z , similar dispozitivului de 
monitorizare dotat cu senzori LiDAR. Astfel, 
este produsă o hartă, iar loturile de pământ 
pot fi incluse într-un sistem interconectat 
standard. Speciile şi înălţimea fiecărui 
trunchi pot fi corect determinate, la fel ca 
şi densitatea fiecărei parcele. Dezavantajul 
ar fi că în prezent grafica 3D este intensiv 
manuală şi solicită mult timp. Cu toate 
acestea, programul devine tot mai complex 
în fiecare an şi ar putea schimba în final 
modul în care sunt elaborate expertizele 
forestiere. Pe viitor, s-ar putea completa 
datele valabile pentru un întreg lot forestier 
ce urmează a fi tăiat, şi nu doar pentru 
anumite porţiuni mici de teren. Senzorii 
LiDAR devin tot mai uşori ca greutate, 
putând deveni fiabili în echiparea dronelor în 
perioada următoare.

Vehiculele aeriene fără pilot îşi vor avea 
cu siguranţă locul în silvicultură, întrucât 
pot îmbunătăţi în mod evident siguranţa şi 
creşte eficienţa economică. Ele pot furniza 
informaţii mai corecte şi detaliate care 
să spijine eficient procesul decizional din 
sectorul forestier. Cu siguranţă, necesitatea 
evaluării directe la sol nu va putea fi 
permanent ocolită, însă aşa-numitele drone 
vor simplifica într-o mare măsură anumite 
procese de lucru. De aceea, noua tehnologie 
ar trebui îmbrăţişată pentru capacitatea ei 
de a îmbunătăţi considerabil managementul 
pădurilor noastre şi potenţialul important din 
viitor.

Sursa:
BC Forest Professional,

Sept-octombrie 2015

Tehnologia dronelor
în sectorul forestier

Rezumat
Evaluările vizuale cu 

ajutorul dronelol sunt 
acceptate de către 

numeroase instituţii 
de resort,  însă numai 

atunci când rezultatele 
sunt concludente, 

elimină accesul direct şi 
simplifică procesele de 

lucru implicate.

UAV 
technology 

and the 
forestry sector

Synopsis
Visual evaluations by 
means of drones are 

accepted by numerous 
forestry institutions, 
however they could 

replace the necessity of 
a direct access on field, 

thus simplifying the 
working procedures, only 

when the results can be 
definitely conclusive.

Utilizarea vehiculelor aeriene fără pilot (VAP) capătă tot mai mult 
sens în industria forestieră. Siguranţa şi protecţia specialiştilor pot fi în 
viitor mult mai eficient garantate, dar şi traversarea pantelor abrupte, 
accidentele forestiere, vegetaţia deasă sau animalele sălbatice vor fi 
mai uşor evitate odată cu utilizarea pe scară largă a aşa-numitelor 
drone. În ultima perioadă, experţii forestieri s-au confruntat adeseori 
cu problema supravegherii terenurilor împădurite, monitorizarea ratei 
de creştere a arborilor, identificarea posibilelor alunecări de pământ, 
probleme de vegetaţie şi determinarea ariilor cu arborete redus.
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Tehnologia dronelor
în sectorul forestier

 Evaluare vizuală cu ajutorul dronei
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În Monitorul Oficial nr. 
688, din 10 septembrie 
2015, a fost publicată 
Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, care 
va intra în vigoare la 
data de 1 ianuarie 2016. 
Cele mai importante 
modificări  legislative 
aduse de noul Cod 
fiscal sunt prezentate în 
continuare.

● Neincluderea în baza de calcul 
a contribuţiilor sociale obligatorii a 
cadourilor şi tichetelor cadou oferite cu 
anumite ocazii pentru toţi salariaţii şi nu 
doar cele oferite pentru copiii minori ai 
acestora;

● Includerea veniturilor din activităţi 
independente în categoria celor 
asupra cărora se aplică, contribuţia la 
asigurările sociale (CAS), chiar dacă se 
obţin şi venituri de natură salarială;

● Exceptarea de la plata CAS, 
printre altele, a veniturilor din salarii 
şi asimilate salariilor realizate de 
persoanele fizice asigurate în sisteme 
proprii de asigurări sociale;

● Modificarea bazei de calcul în cazul 
plăţilor anticipate cu titlu de CAS pentru 
persoanele fizice care realizează venituri 
din activităţi independente în sistem 
real, respectiv în loc de venitul declarat, 
aceasta va reprezenta echivalentul a 
35% din câştigul salarial mediu brut în 
vigoare în anul pentru care se stabilesc 
plăţile anticipate;

● Modificarea bazei lunare de calcul 
a CAS pentru veniturile din drepturi 
de proprietate intelectuală pentru care 
impozitul pe venit se reţine la sursă, 
aceasta reprezentând diferenţa dintre 
venitul brut şi cheltuiala determinată 
prin aplicarea cotei de 40% asupra 
venitului brut şi nu poate fi mai mare 
decât echivalentul a de 5 ori câştigul 
salarial mediu brut, în vigoare în luna 
pentru care se datorează contribuţia;

● Introducerea posibilităţii optării 
pentru cota integrală de CAS 
corespunzătoare condiţiilor normale 
de muncă (26,3%) pentru contribuabilii 
care obţin venituri din activităţi 
independente;

● Modificarea bazei lunare de 
calcul a CASS în cazul veniturilor din 
pensii, aceasta reprezentând partea 
ce depăşeşte valoarea unui punct 
de pensie stabilit pentru anul fiscal 
respectiv, faţă de limita anterioară de 
740 de lei;

● Introducerea unor prevederi 
specifice cu privire la contribuţiile 
sociale obligatorii datorate în 
România de persoanele fizice care 
realizează venituri din salarii sau 
asimilate salariilor şi/sau din activităţi 
independente, atât în România, cât 
şi pe teritoriul unui stat membru al 
Uniunii Europene, al unui stat membru 
al Spaţiului Economic European sau 
al Confederaţiei Elveţiene pentru care 
sunt incidente prevederile legislaţiei 
europene aplicabile în domeniul 
securităţii sociale. pe Reprezentanţele 
Firmelor Străine Înfiinţate în România

● Introducerea unor modificări în 
ceea ce priveşte categoriile veniturilor 
impozabile obţinute din România 
de către nerezidenţi, cum ar fi 
veniturile din prestarea de servicii de 
management sau de consultanţă dacă 
sunt primite de la un rezident sau sunt 
cheltuieli ale unui sediu permanent;

● Introducerea unor prevederi 
potrivit cărora veniturile obţinute în 
cazul reducerii capitalului social, potrivit 
legii, altele decât cele primite ca urmare 
a restituirii cotei-părţi prin aporturi, 
reprezintă venituri din lichidarea unei 
persoane juridice;

● Reglementarea regimului fiscal 
cu privire la impozitul datorat de 
nerezidenţi, membri într-o

asociere/entitate transparentă fiscal, 
care desfăşoară activităţi în România;

● Reducerea cotei de impunere 
aplicabilă dividendelor începând cu 1 
ianuarie 2017 de la 16% la 5%;

● Eliminarea veniturilor din dividende 
obţinute de nerezidenţi din categoria 
veniturilor supuse cotei de impozitare 
majorate de 50%.

Modificări 
fiscale
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Catalogul exportatorilor şi importatorilor din 
România, 2015, prima ediție, este realizat 
anual, cu informații comerciale despre 
cele mai importante companii româneşti, 
exportatoare și importatoare grupate pe 
principalele secțiuni ale Nomenclatorului 
Vamal Combinat (versiune electronică, în 
limbile română şi engleză).

Catalogul exportatorilor şi importatorilor 
din România, Ediția I, versiune română şi 
engleză, este acum disponibil, la un preţ de 
60 euro (fără TVA).
Permite selecția după mai multe criterii de 
interogare (numele firmei, categorie - export 
/ import, secțiuni ale Nomenclatorului 

Vamal Combinat, județ). Catalogul conține 
principalele informații referitoare la profilul 
firmelor, şi anume: denumirea firmei, cod 
fiscal, numărul de înregistrare în Registrul 
Comerțului, adresa, telefonul, faxul, e-mail-
ul, website-ul, categoria - export / import  
și secțiunile Nomenclatorului Combinat 
aferente activității de export / import a 
companiei.
Cum se poate achiziționa?
1. Prin comandă online;
2. Prin comandă la numărul de telefon: 021 
319 01 63;
Comandă online versiunea în română sau 
versiunea în engleză.

Catalogul exportatorilor
şi importatorilor din România, 2015
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Stejarul
(21 martie -
echinocţiul
de primăvară)

Stejarul este mare şi puternic, 
frumos, cu rădăcini solid înfipte în 
pământ. Are o sănătate foarte bună şi 
se bucură de mult noroc în viaţă. Este 
o fire conservatoare, nemlădioasă, 
adesea extrem de rigidă, tactul fiind 
o noţiune necunoscută pentru el. Prin 
statura sa impozantă (nu neapărat din 
punct de vedere fizic, cât psihic), el nu 
cere ajutorul nimănui şi nu se sprijină 
niciodată pe ceilalţi. Are o inteligenţă 
clară, ordonată, dublată de o anume 
intuiţie. Îi place să acţioneze, iar 
întreprinderile sale sunt duse, de cele 
mai multe ori, la bun sfârşit, datorită, 
îndeosebi, unei încăpăţânări inflexibile. 
Devine foarte iritabil când este contrazis, 
ori se retrage din dispute fără prea multe 
explicaţii. Natură independentă, ştie să-
şi ocrotească interesele, după cum ştie 
să nu le încalce pe ale altora. Cu toate 
acestea, nu este un altruist, suferinţa 
celorlalţi lăsându-l rece, în genere; 
însă te poţi baza pe el dacă promite 
câte ceva. Are mulţi prieteni, căci e o 
companie plăcută şi o gazdă primitoare. 
Poate fi remarcat în diverse împrejurări 
prin curajul de care dă dovadă, ori prin 
orgoliul, cel mai adesea, bine mascat. 

Dragoste: Este omul dragostei la 
prima vedere, care nu rămâne, însă, 
multă vreme fidel, trecând în scurt 
timp la alt “obiect” al pasiunilor sale, 
cu speranţa că se va stabili definitiv. Cu 
anii, se va mai linişti, îndeosebi dacă se 
căsătoreşte. 

Trăsătură definitorie: forţa. 
Personalităţi: Johann Sebastian Bach, 

Şefan Ciubotăraşu, Simone Signoret.

Arţarul
(11 - 20 aprilie;
14 - 23 octombrie)

Este foarte rezistent şi face faţă cu 
succes eforturilor prelungite, părând 
inepuizabil. Se organizează bine, e foarte 
îngrijit şi se informează despre toate 
câte sunt pe lume; cu precădere, însă, 
îi place să vină în contact cu ideile cele 
mai înaintate şi să le prelucreze într-o 

Zodiac 
arboricol
Oferă o imagine succintă, completă, a 
nativilor, atât din punct de vedere fizic, cât şi 
psihic. Se stabilesc, de asemenea, corespondenţe 
între perioade de timp aflate în general cam la 
şase luni distanţă una de alta, aceasta fiind o 
premieră demnă de consemnat în contextul larg 
al temei zodiacului.
Descrierile fizico-psihice ale diverşilor “arbori” 
sunt foarte sugestive şi întregite de posibilitatea 
comparaţiei lor cu proiecţiile noastre 
imaginative asupra arborilor din realitate. 
E uşor de constatat că asemănarea dintre om 
şi arbore (valorizată, de cele mai multe ori, 
pozitv) a preocupat umanitatea din cele mai 
vechi timpuri, iar produsele culturale ale acestei 
identificări au ocupat un loc important în toate 
mediile şi stadiile istorice.
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formă proprie. Tipul de self-made-
man, îşi compensează în permanenţă 
toate lipsurile şi îşi umple toate 
lacunele, devenind foarte capabil 
în orice domeniu - în plan teoretic, 
cel puţin, pentru că în cel practic 
rezultatele nu sunt, în general, pe 
măsura speranţelor sale. În această 
activitate, el se slujeşte de inteligenţa 
sa foarte dezvoltată, de intuiţie şi, nu 
în ultimul rând, dă dovadă de multă 
fantezie. De obicei timid, retras şi 
puţin original, se lasă uneori în voia 
impulsurilor sale şi arborează un curaj 
nebunesc. Este confidentul ideal, care 
ascultă fără a se folosi în vreun fel de 
ce ştie şi fără a vă critica; este total 
dezinteresat în acest caz, sau mai 
bine zis neinteresat. Îi place să aibă 
numeroase contacte cu oamenii, să fie 
lăudat şi să se vorbească de el, chiar 
şi de rău. Uneori o poate lua pe căi 
greşite în ceea ce priveşte ideile, căci 
rigoarea şi ascuţimea spiritului său pot 
duce, prin exercitarea lor excesivă, la 
un efect ieşit din tiparele normalităţii. 

Dragoste: Este lipsit de simplitate, 
închis în sine, chiar şi faţă de 
persoana pe care o iubeşte. Complică 
întotdeauna lucrurile, dar uneori se 
poate adapta bine celuilalt şi atunci va 
avea mult de dăruit şi de primit. 

Trăsătură definitorie: cerebralitatea. 
Personalităţi: Adolf Hitler, Charles 

Chaplin, Claudia Cardinale, Catherine 
Deneuve.

Curmalul
(9 - 18 februarie;
14 - 23 august)

Are o constituţie fizică foarte 
puternică, solidă, şi o sănătate de 
invidiat. Impresionează prin aspect şi 
prin forţa ce o emană, mai puţin, însă, 
trăsăturile particulare ale trupului său. 
Este o fire impetuoasă, răzbătătoare, 
ce nu cunoşte cuvântul “imposibil” 
(Napoleon, un nativ al acestui semn, 
obişnuia să spună: “Imposibil e un 
cuvânt care nu se găseşte decât în 
dicţionarul nătângilor”.) Este greu de 
calificat ca fiind nechibzuit, pentru că 
este mai mult decât atât; în stilul său 
caracteristic, decis şi întreprinzător, 
el se avântă în activităţi riscante şi 
reuşeşte să iasă învingător din ele 
datorită convingerilor sale. Cu toate 
acestea, e mai influenţabil decât se 
arată. Are mult talent de strateg, spirit 

aventuros şi un optimism de neînfrânt. 
Ezitările şi amânările nu sunt pentru 
el, căci se hotărăşte fulgerător şi trece 
imediat la acţiune. Iubeşte luxul, dar 
firea sa agitată nu-i va îngădui să se 
bucure mult timp de el. Are ambiţii 
foarte mari şi doreşte să fie admirat, 
idolatrizat chiar. Nu este, însă, un 
egoist, dimpotrivă, îşi răsfrânge 
generos strălucirea asupra prietenilor 
şi cunoştinţelor sale. Ştie ca nimeni 
altul să insufle entuziasm celorlalţi, 
dar e sensibil în acelaşi timp la aluziile 
referitoare la persoana sa. 

Dragoste: Este imprudent, deseori 
inconstant, în general, însă, are o 
afectivitate bogată, fiind foarte fidel şi 
pasionat faţă de persoana iubită. 

Trăsătură definitorie: optimismul. 
Personalităţi: Napoleon Bonaparte, 

Abraham Lincoln, Gene Kelly, Toma 
Caragiu. 

Teiul
(11 - 20 martie;
13 - 22 septembrie)

Bine dezvoltat şi arătos, dotat 
cu mult farmec şi simpatic, teiul 
reprezintă o medie între mai multe 
trăsături contradictorii, pozitive şi 
negative. Oscilează permanent între 
curaj şi laşitate, adevăr şi minciună, 
fidelitate şi necredinţă. Tendinţele 
sale cele mai pronunţate sunt cele 
spre versatilitate şi inconsecvenţă. 
Îi plac enorm confortul şi o situaţie 
stabilă (poate pentru că el însuşi e atât 
de instabil) şi are idealuri mărunte, 
domestice. Este, cu toate acestea, 
destul de adaptabil la orice mediu, 
oricât de neprielnic ar fi. Eticheta 
contează mult pentru tei şi de aceea 
îşi va lustrui periodic blazoanele şi 
străbunii înrămaţi pe perete. Fire 
pragmatică şi ordonată, se descurcă 
de minune în activităţi ce-i reclamă 
aceste calităţi. El va face tot ce-i stă în 
putere pentru a-şi asigura o existenţă 
tihnită, la adăpost de orice surpriză 
neplăcută. E inteligent, dar nu prea 
lucid. Îi plac linguşirile şi uneori va 
imagina situaţii care să le provoace. 
Atrage ca un magnet lumea în jurul 
său, iar partenerii săi de afaceri (ori 
sentimentali) vor fi tentaţi să-i acorde 
mai multă încredere decât este cazul, 
nativul tei, prin temperamentul său, 
nefiind un om pe care să se poată 
pune bază. 

Dragoste: Pentru a înflori, trebuie să 
găsească o persoană compatibilă, care 
să-i împărtăşească sentimentele şi să-i 
aducă, astfel, o primăvară continuă. 
Copiii sunt o realizare remarcabilă 
pentru tei şi, în consecinţă, le va 
acorda toată atenţia sa. 

Trăsătură definitorie: filistinismul. 
Personalităţi: Greta Garbo, Anna 

Karina, Sophia Loren. 

Frasinul
(25 mai - 3 iunie ;
22 noiembrie - 1 
decembrie)

Este prezentabil, cu lemn rezistent, 
cu fibre lungi şi suple şi având 
multe crengi. Simpatic, în general, 
dispreţuit uneori pentru viaţa adesea 
dezorganizată şi neprincipială pe 
care o duce, frasinul doreste să 
aibă o existenţă exact după regulile 
pe care şi le-a trasat şi să-şi atingă 
obiectivele cu orice preţ. Are, în plus, 
pretenţia ca toţi să se poarte cu el ca 
şi cum ar fi un bibelou de preţ şi să 
dovedească un ataşament servil la 
idealul său de fericire. E egoist, dar 
sunt momente în care se dezice de 
linia sa obişnuită de conduită şi se 
arată complet dezinteresat. Dă dovadă 
de multă intuiţie, ceea ce-l va ajuta în 
anticiparea corectă a unor evenimente 
importante. Nu e prea conformist, 
dar felul său de a se comporta atrage 
multe persoane în jurul lui. Are multă 
şansă, pe care adesea o extinde şi 
asupra prietenilor şi cunoştinţelor sale. 
Este foarte ambiţios, pretenţios, şi nu 
se încurcă prea mult în consideraţii şi 
scrupule. Obiectivele sale, precum şi 
căile de atingere a lor, îi sunt foarte 
clare şi nu vede nici un impediment 
în a-şi urma drumul în viaţă, aşa cum 
consideră el de cuviinţă. 

Dragoste: Nu va face nici o concesie 
în dauna idealului său de fericire 
conjugală şi va da dovadă de multă 
imaginaţie în realizarea lui. Atrage 
mulţi reprezetanţi ai sexului opus, dar 
nu se lasă prins decât de persoana 
care-i convine din toate punctele de 
vedere. 

Trăsătură definitorie: este un 
ambiţios. 

Personalităţi: George Vraca, John 
Wayne, Marilyn Monroe, Charles 
Aznavour, Tony Curtis.



Mesteacănul
(24 iunie -
solstiţiul de vară)

Frumos, decorativ şi natural, stilat şi 
simpatic, acest copac este foarte plăcut 
şi agreat pentru marea sa calitate de 
a înnobila şi anima existenţele celor 
din jur. Activ, lipsit de prejudecăţi, el 
preferă anumite ambianţe în care să-şi 
poată exercita calităţile sale fără prea 
mari impedimente, dar nu este câtuşi 
de puţin un inadaptabil. Îi place să nu 
fie sâcâit cu lucruri mărunte, căci are 
o perspectivă largă şi nu se împiedică 
în amănunte meschine. Nu e un tip 
popular, cu care oricine poate intra 
în familiarisme supărătoare; cu toate 
acestea, prestigiul său rămâne neştirbit. 
Are o inteligenţă scânteietoare, nu 
de puţine ori geniu, căci întruneşte 
toate calităţile necesare pentru a se 
exercita creator: imaginatie nestăvilită, 
capacitate enormă de muncă şi ştiinţa 
perfectă de asamblare a diferitelor 
sale observaţii într-un întreg coerent. 
Atitudinile lui se caracterizează, în 
general, printr-o uşoară rezervă faţă 
de ceilalţi, iar concepţiile ce stau la 
baza lor sunt clasic-tradiţionaliste. 
Cerinţele materiale îi sunt modeste, 
cele spirituale, imense - fără a teroriza 
nici un moment pe ceilalţi cu aere de 
superioritate. 

Dragoste: Este aprins şi sentimental, 
fără a deveni, însă, patetic. Intuieşte cel 
mai adesea în mod corect persoana 
potrivită pentru el, iar căsnicia i se pare 
o variaţie sau o experienţă interesantă. 

Trăsătura definitorie: este un 
creator. 

Personalităţi: Sfântul Ioan 
Botezatorul, Glenn Medeiros.

Bradul
(5 - 14 iulie;
2 - 11 ianuarie)

Frumos, glacial şi auster, bradul 
apare celorlalţi retras şi enigmatic. 
Sănătatea sa este uneori zdruncinată 
de către o boală care persistă multă 
vreme, ceea ce nu-l va împiedica, însă, 
să ajungă longeviv. Este cam egoist, 
nu vrea să lase nimic de la el şi face 
mereu calcule despre cum ar putea 
obţine maximum de profit cu minimum 

de mijloace. Devine adesea tăcut, 
inflexibil în atitudinile sale, şi izolat. 
Nu e omul care să deranjeze pe ceilalţi 
printr-un râs prostesc (ori homeric), ci, 
dimpotrivă, le va impune prin ţinuta sa. 
Îi plac atmosferele romantice şi stranii, 
casele vechi, bijuteriile, parfumurile 
deosebite. Este foarte inteligent şi are o 
mare capacitate pentru studiu, dar nu-
şi alege întotdeauna bine profesia, ceea 
ce-i poate produce mari insatisfacţii. 
Bun analist, bradul reuşeşte cel mai 
adesea să epuizeze forţele adverse 
prin încrederea sa de nezdruncinat 
în justeţea drumului ales în viată. 
Este înclinat spre religie, sau, în orice 
caz, spre misticism. Faptul că uneori 
se plictiseşte singur nu-l deranjează 
câtuşi de puţin de puţin, ci, dimpotrivă, 
aceasta e o parte a temperamentului 
său pe care o cultivă cu voluptate. 

Dragoste: Este singurul domeniu în 
care uită de sine, iese din ritmul său 
obişnuit de viaţă şi se agită neîncetat, 
perpelit de focul iubirii. Poate atinge 
astfel unele stări extreme, străine 
echilibrului său natural. 

Trăsătură definitorie: e un mistic. 
Personalităţi: Pola Negri, Yul 

Brynner, Vittorio de Sica, Liviu Ciulei, 
Antonella Lualdi, Lino Ventura, Harrison 
Ford. 

Alunul
(22-31 martie;
24 septembrie -
3 octombrie)

Alunul are o constituţie fragilă, e 
mic de statură şi inexpresiv. Acest din 
urmă fapt se potriveşte cu discreţia 
păstrată asupra persoanei sale, pe 
care o menţine în orice împrejurare. 
Departe însă de a fi şters şi în societate, 
el îi fascinează pe toţti datorită 
magnetismului său inconfundabil, 
ce emană în efluvii către ceilalţi. Nu 
e deloc pretenţios, nevoile sale sunt 
modeste şi dovedeşte o mare putere 
de adaptare la orice fel de trai sau 
situaţie. Modul său de comportament 
îl desemnează ca pe un mare original, 
înconjurat tot timpul de un mister 
specific doar lui şi dovedindu-se 
foarte imprevizibil în deciziile pe 
care le ia. E foarte inteligent, subtil, 
şi are o bună intuiţie. Cel ce şi-l face 
aliat va avea un partener de viaţă, 
muncă şi luptă extrem de redutabil, 
căci în circumstanţe grave, alunul îşi 
pune toate forţele în scopul depăşirii 

situaţiei, puterea sa de concentrare 
fiind greu de egalat. Poate fi atunci cel 
mai altruist şi mai generos om pe care 
l-aţi întâlnit vreodată. Dacă se pune, 
însă, în slujba fortelor răului, devine 
foarte periculos pentru destinele 
celorlalţi. Are o mare capacitate de a 
învăţa şi întelege cele mai complicate 
lucruri. 

Dragoste: Dacă îşi pune în gând 
să cucerească pe cineva, respectiva 
persoană nu mai are, în mod sigur, nici 
o şansă. E imprevizibil, ca în tot ce face, 
schimbător, purtându-şi partenerul de 
la agonie la extaz şi invers. Nu trebuie 
să vă aşteptaţi la o existenţă liniştită cu 
el alături. 

Trăsătură definitorie: farmecul 
magic. 

Personalităţi: Mahatma Gandhi, 
Marcel Proust, Marcello Mastroianni.

Nucul
(21 - 30 aprilie;
24 octombrie -
12 noiembrie)

Frumos şi cu gusturi rafinate, 
pare uneori puţin artificial, lipsit de 
spontaneitate - ceea ce, în mare parte, 
e adevărat. El îşi construieşte o imagine 
pentru ceilalţi în funcţie de împrejurări, 
ca o mască de protecţie, fiind, în 
genere, timid. Aceasta nu înseamnă, 
însă, că e lipsit de îndrăzneală, iar 
atunci când crede că e timpul să 
acţioneze, o va face fără prea multe 
ezitări (şi uneori chiar fără scrupule 
faţă de ceilalţi). Are o inteligenţă foarte 
dezvoltată şi multilateral-aplicativă, 
slujindu-se de ea pentru a pătrunde 
în esenţa lucrurilor, ori (după caz) 
pentru a-şi conduce cu mare precizie 
toate acţiunile pe care le iniţiază. 
Reflexiv, singuratic şi adesea original, 
oscilează în comportarea sa socială 
între a fi fascinant şi a se retrage în 
sine, tăind toate legăturile cu ceilalţi. 
Este foarte contradictoriu, de aceea 
pare în numeroase situaţii capricios 
şi inconsecvent. Cu toate acestea, el 
îşi cunoaşte foarte bine interesele 
şi acţionează constant pentru a le 
atinge. Nu e uşor de înţeles un nativ 
“nuc”, trecerile sale de la manifestarea 
unor trăsături pozitive la cea a unora 
negative fiind foarte derutante. Se 
întâlnesc, totuşi, ades nativi “nuc” 
foarte fideli şi generoşi. 

Are un excelent simţ al proporţiilor 
şi al ansamblului, putând deveni un 
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mare strateg. Aunge adesea celebru, 
sau, dacă nu, va avea parte de o viaţă 
foarte interesantă, cu mulţi prieteni şi 
duşmani şi plină de riscuri. 

Dragoste: E destul de imprevizibil 
şi de abscons - foarte captivant însă. 
Poate da dovadă uneori de cruzime şi 
chiar de sadism. Îi place, de asemenea, 
să-şi subjuge partenerul până la 
anularea completă a voinţei lui. 

Trăsătură definitorie: e un fantast. 
Personalităţi: Pablo Picasso, Albert 

Camus, Alain Delon, Anthony Quinn, 
Shirley Temple.

Pinul
(19 - 28 februarie;
24 august -
2 septembrie)

Frumos, cu un aspect elegant (la 
constituirea căruia contribuie în mare 
parte şi conştient), pinul are un lemn 
foarte rezistent şi nu e niciodată uşor 
de abătut din drumul său. Posedă o 
voinţă puternică, nu se teme de nimic, 
iar dacă este şi bine organizat, devine 
un adversar foarte redutabil în lupta 
pentru existenţă. Îi plac subtilităţile, 
rafinamentul, şi se va înconjura 
întotdeauna de lucruri frumoase. Este 
foarte important ca mediul în care 
trăieşte să fie aranjat după gustul 
său. Are obiective clare, pe care le 
urmăreşte până în pânzele albe, 
indiferent ce i s-ar întâmpla pe parcurs. 
E un bun camarad, dar nu va fi omul 
care să compătimească pe cineva, căci 
problemele altora nu-l interesează. Din 
acest punct de vedere, este mai mult 
egoist decât altruist. Îi displac profund 
suferinţele semenilor, mizeria, sărăcia 
şi îi descalifică automat pe purtătorii 
lor. Bun confident, ascultă pe oricine 
cu atenţie, dar rămâne de văzut dacă-l 
interesează efectiv ce i se spune, sau 
doar viaţa în general, sub multiplele 
ei aspecte. Acest semn favorizează 
femeile - ca native, ori pe cele ce vin în 
contact cu nativii acestui semn. Pinului 
îi place ambianţa casnică, aranjată cu 
mult gust şi lux. 

Dragoste: Este singurul domeniu 
în care-şi pierde controlul, uită de el 
şi poate ajunge la decizii pe care le 
va regreta mai târziu. Este pasionat şi 
impetuos, uneori imprudent. 

Trăsătură definitorie: rafinamentul. 
Personalităţi: Arthur Schopenhauer, 

J.W. Goethe, Vicor Hugo, Michael 
Jackson. 

Măslinul
(23 septembrie -
echinocţiul
de toamnă)

Măslinul este de talie mică, cu o 
aparenţă de uşoară fragilitate şi cu 
trăsături armonice care îi conferă un 
anume gen de frumuseţe ce emană 
parcă din interior. Este copacul 
consacrat al păcii şi înţelegerii, aceste 
calităţi transmiţându-se nativului 
reprezentat de el. Cel ce aparţine 
acestui semn se distinge prin 
multă linişte sufletească şi printr-o 
convieţuire armonioasă cu ceilalti. 
Este susţinut în această atitudine de 
capacitatea sa empatică deosebită, 
prin care resuşeşte să înţeleagă 
foarte bine interesele şi aspiraţiile 
semenilor săi şi, în consecinţă, să 
fie foarte receptiv la doleanţele lor. 
Blând, generos, el nu e totuşi moale, ci 
impune respect prin comportamentul 
său, ajungând să fie iubit de multă 
lume, atât în timpul vieţii, cât şi după 
moarte. Foarte putin transparent, de 
o discreţie desăvârşită, nu e totuşi 
niciodată opac la problemele altora, 
dimpotrivă. Pasiunile devastatoare îi 
rămân un domeniu necunoscut, sau, 
în orice caz, nu se manifestă ca atare. 
Ceea ce caută este seninătatea, o 
existenţă calmă şi luminoasă, în care 
să poată medita în pace la marile teme 
ce-l preocupă. Foarte inteligent şi 
înţelept, nu va alerga niciodată după 
bunurile acestei lumi, ci va prefera 
mai degrabă să facă compromisuri în 
această privinţă - chiar dacă uneori nu 
foarte avantajoase. Farmecul modului 
său calm, solar, de a fi, îndepărtează 
de la sine, de cele mai multe ori, orice 
semn de ostilitate faţă de persoana 
sa. Trecerea lui prin lume e adesea 
glorioasă şi rămâne petru multă vreme 
în memoria urmaşilor, ca o amintire 
sfântă şi scumpă. 

În ceea ce priveşte sănătatea, 
măslinul trebuie să se ferească de 
reumatisme şi să stea mai mult la 
soare, de preferinţă într-un climat 
mediteranean. 

Dragoste: E puţin gelos, însă fără a-l 
sufoca pe celălalt cu dragostea sa, căci 
are o înaltă concepţie despre libertatea 
individuală. Şi în viaţa sentimentală îşi 
manifestă acel dezinteres care la el e 
proverbial. 

Trăsătură definitorie: Întelepciunea. 

Personalităţi: Împăratul August, 
Romy Schneider, Bruce Springsteen.

Ulmul
(15 - 25 iulie;
12 - 24 ianuarie)

Frumos, înalt şi impozant, el atrage 
privirile şi nu poate trece neobservat. 
Nu există nimic studiat în înfăţişarea 
sa, totul e natural, uneori având chiar 
tendinţă spre delăsare. Sănătatea sa 
(deşi nu pare) este destul de precară 
şi poate suferi îndeosebi de maladii 
de natură infecţioasă. Are o puternică 
tendinţă spre îngrăşare. 

Dragoste: Reprezintă o permanenţă.
Trăsătură definitorie: e un moralist. 
Personalităţi: Stendhal, Vasile 

Alecsandri, Mihai Eminescu, Nathalie 
Wood, Ginger Rogers. 

Carpenul
(4-13 iunie;
2-11 decembrie)

Adesea foarte frumos, mare şi 
cu o înfăţişare studiată, carpenul 
nu inspiră decât o emoţie rece prin 
imaginea uşor artificială pe care şi-o 
construieşte. El pune foarte mult 
accent pe felul cum arată, neglijând 
o cultivare a simţirilor mai profunde 
şi neavând cunostinţă de faptul că o 
frumuseţe e cu atât mai autentică, cu 
cât îşi are surse spirituale mai adânci. 
Simtul estetic este foarte dezvoltat 
la carpen şi în acelaşi timp foarte 
exclusiv, uneori în detrimentul său. 
Legat de aceasta, e demn de remarcat 
gustul său pronuntat pentru diplome, 
decoraţii, titluri de orice gen, blazoane 
etc. O astfel de recunoaştere pare 
anume facută pentru el, în scopul 
încununării muncii sale neobişnuite 
de înfrumuseţare a propriei persoane, 
a cunoştinţelor şi a mediului în 
care trăieşte, măgulindu-i totodată 
exclusivismul după criterii estetice. 

Inteligent şi idealist, îşi alege cu 
grijă metodele de lucru astfel încât ele 
să se încadreze pe deplin în tiparele 
tradiţionale. E speriat de tot ceea ce 
e nou şi nu va merge niciodată în 
avangarda vreunei miscari. Dealtfel, în 
problemele de iniţiativă este extrem de 
nehotărât şi de temător şi chiar dacă 
va lua o decizie o va regreta imediat 
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după aceea. Este omul datoriei şi 
împinge uneori această trăsătură până 
la sacrificiu. 

Dragoste: Deşi adesea superficial, 
este foarte credincios partenerului şi 
pune mare preţ pe reciprocitate. Dacă 
scopuri mai înalte reclamă acest lucru, 
atunci el îşi va jertfi iubirea pe altarul 
lor. 

Trăsătură definitorie: simţul estetic. 
Personalităţi: Jean Marais, Dorothy 

Lamour, Amedeo Nazzari, Gerard 
Philipe.

 

Chiparosul
(26 iulie - 4 august;
25 ianuarie -
3 februarie)

Nativul “chiparos” este, în general, 
voinic, atletic, înalt, suplu, bine făcut, 
fără a fi însă un rafinat; dinpotrivă, 
el pare adesea puţin brut, necizelat. 
Este foarte adaptabil si nu are nevoie 
de prea mult pentru a fi multumit. 
Supravieţuieşte în mod firesc în condiţii 
care altora li s-ar părea cel putin 
precare. Iubeşte foarte mult natura, 
viaţa la ţară şi îi place să meargă în 
mod regulat la pescuit ori la vânătoare. 
Adeseori se mută cu totul de la oraş 
la sat, dacă piedicile nu sunt prea mari 
în calea realizării acestui proiect. Are o 
fire meditativă, usor zăpăcită; o anume 
lentoare se insinuează permanent în 
comportamentul său şi de aceea are, 
în general, un efect calmant asupra 
anturajului. Putin leneş, bun camarad, 
agreabil şi ospitalier, chiparosul face 
uneori prozeliţi referitor la modul său 
de existenţă, fără a intenţiona câtuşi 
de putin aşa ceva. Uşor de desprins 
de lume, neimplicat şi neangajat în 
nici o acţiune de anvergură care să-l 
solicite mai mult decât e cazul, el are 
un unic scop atingerea unei fericiri 
senine, calme. Nu intră cu nimeni în 
controverse şi se plasează în afara 
oricăror relaţii sociale încordate. 
Interiorizat, oarecum izolat de ceilalţi, 
nu suportă să fie singur şi de aceea va 
avea mulţi prieteni şi cunoştinţe. 

Cea mai mare calitate a sa este 
fidelitatea fată de persoanele la care 
ţine, ori faţă de principiile pe care le 
adoptă. Este poate singura situaţie în 
care se simte foarte obligat faţă de 
ceilalţi şi nu va precupeţi nici un efort 
pentru a-i mulţumi întrutotul, în cele 
mai mici cerinte. 

Dragoste: Are un farmec aparte si 

nu va rămâne mult timp singur. Va 
întemeia o familie cu multi membri, în 
mijlocul căreia îsi va găsi în mod firesc 
locul. 

Trăsătură definitorie: loialitatea 
Personalităţi: W.A. Mozard, Paul 

Newman, Bourvil, Louis de Funès.

Fagul
(22 decembrie -
solstiţiul de iarnă)

Fagul este înalt si foarte prezentabil 
- frumos chiar. Nativul “fag” va fi în 
permanenţă preocupat de înfăţişarea 
sa, şi, în consecinţă, si-o va întreţine 
cu multă grijă, remarcându-se, în 
acelaşi timp, printr-o mare eleganţă în 
vestimentaţie. Interesele sale sunt cel 
mai adesea pragmatice, obiectivele 
foarte concrete, şi va găsi întotdeauna 
mijlocul de a le atinge, căci este foarte 
iscusit şi se descurcă în orice domeniu. 
Ambiţiile sale sunt mari, dar realiste, 
el posedând o inteligenţă aplicată 
foarte dezvoltată. Nu este în esenţă 
un noncomformist, deşi adesea pare, 
este doar mai bine dotat decât alţii 
pentru a reuşi în viaţă, ceea ce trezeşte 
mari invidii. Generos, se fereste în 
permanenţă de a cădea în risipă, 
ceea ce i-ar da peste cap economia 
activităţilor în curs. E scrupulos, de 
bună credinţă şi îşi ia ceea ce crede 
că i se cuvine în mod franc, deschis, 
fără a înşela pe nimeni. Doreste să-şi 
conserve tinereţea si energia până 
la o vârstă înaintată, căci acesta este 
blazonul său. Este abil, se organizează 
bine şi vede întotdeauna lucrurile la 
adevaratele lor proporţii. 

Dragoste: Complet lipsit de 
imaginaţie, iubirile sale se consumă în 
maniera cea mai clasică. Îsi doreşte o 
familie cu tot ceea ce-i trebuie afectiv 
şi material, cerinţele sale fiind foarte 
burgheze. Va avea un trai îndestulat, 
exact asa cum îşi planifică. 

Trăsătură definitorie: ingeniozitatea. 
Personalităţi: Giacomo Puccini, Jane 

Fonda, Vanessa Paradis. 

Scoruşul
(1 - 10 aprilie;
4 - 13 octombrie)

Scoruşul are o mare aparenţă de 
fragilitate, dar lemnul său este foarte 
tare şi rezistent. Având mult farmec, 

este drăguţ şi foarte sensibil. Pare 
ocolit uneori de griji, dar se află mai 
adesea în situatia contrară, în care se 
lasă confiscat de toate necesitătile şi 
stringenţele cotidianului. Ar fi benefic 
pentru el să se desprindă din când în 
când de ele, căci atunci ambiţia sa l-ar 
putea purta departe, pe culmi. E o fire 
foarte complicată, îi place să-i satisfacă 
pe ceilalti în cele mai mici cerinţe ale 
lor şi se simte în permanentă culpabil 
că nu reuşeşte să se implice mai mult 
în eforturile sale altruiste. Bineînteles 
că adeseori exagerează, dar el nu pare 
să-si dea seama de asta. Cinstit, fidel 
şi inteligent, nu va trece neobservat, 
căci posedă arta de a-şi valorifica 
foarte bine atuurile, devenind uneori 
chiar strălucitor. Dovedeşte o înclinaţie 
deosebită pentru tot ce înseamnă artă, 
temperamentul său mereu neliniştit 
putându-l îndruma definitiv către 
acest domeniu. Are simţul măsurii, nu 
va cădea niciodată în excentricităţi 
gratuite şi nu va comite acte 
reprobabile. Îi place să placă şi să facă 
plăcere altora, oscilând între dorinţa de 
a fi independent şi situaţiile în care se 
subordonează celorlalţi. Poate fi adesea 
nefericit, chiar dacă nu o arată. 

Dragoste: E foarte exigent, atât cu 
sine, cât şi cu pertenera/partenerul. 
agitaţia sa  reverberează până în 
această sferă şi de aceea dă o impresie 
falsă de instabilitate. Nu revine asupra 
hotărârilor luate atunci când e rănit în 
iubire. 

Trăsătură definitorie: sensibilitatea. 
Personalităţi: Charles Baudelaire, 

Amza Pelle, Jean-Paul Belmondo, 
Gregory Peck, Bette Davis. 

Plopul
(1 - 14 mai ;
5 - 13 august;
4 - 8 februarie)

Foarte frumos, subţire şi decorativ, 
acest copac posedă o scoarţă foarte 
sensibilă, care crapă în condiţii 
nefavorabile. Nativul are nevoie de 
societate şi de mulţi prieteni, fără a se 
amesteca însă cu ceilalţi, ori a permite 
familiarisme din partea oricui - căci are 
oroare de aşa ceva. Cu o inteligenţă 
mereu vie, cu mult bun simţ, el îşi 
va trasa drumul prin viaţă plin de 
graţie şi de calm, chiar dacă e supus 
unor multiple accidente sentimentale 
ori încercări de altă natură. Nu-
şi exteriorizează niciodată grijile 
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ce-l frământă, dând impresia unei 
seninătăţi sau a unei veselii dezinvolte. 
În realitate, este foarte pesimist, dar are 
mult curaj şi nu se va plânge nimănui. 
În forul său interior pot exista conflicte 
puternice provenite din împrejurări 
exterioare potrivnice, nimic însă nu 
transpare în afară, el organizându-se 
întotdeauna la fel de bine. Singura 
condiţie pentru a se menţine pe linia 
de plutire e un anutraj potrivit şi 
câtiva prieteni buni, alternate din când 
în când cu stările sale obişnuite de 
singurătate. Poate dovedi uneori un 
dezvoltat simţ practic şi trebuie să fie 
atent de a nu cădea în patima lăcomiei, 
căci atunci va deveni foarte dur şi îşi va 
folosi rău ingeniozitatea. 

Dragoste: E o fire prea 
independentă şi prea sensibilă pentru 
a-şi găsi fericirea în căsnicie - pe care 
nu o va ocoli, însă. Mai mult, nu se va 
lamenta, el îşi va manifesta încrederea 
în celălalt în situatiile de criză, iniţiativa 
în rupturile definitive neaparţinându-i, 
de regulă. Există însă şi cazuri - mai 
rare, e drept - de “plopi” fericiţi în 
mariaje. Iubeşte mult copiii, aceştia 
fiind o mare realizare pentru el. 

Trăsătură definitorie: pesimismul 
Personalităţi: Karl Marx , Mata Hari, 

Fred Astaire, Audrey Hepburn, Gary 
Cooper. 

Salcia
(1 - 10 martie; 5 - 12 
septembrie)

Frumoasă şi melancolică, are mult 
farmec misterios, fiind un copac foarte 
pitoresc. Există o lentoare dulce în 
modul ei de a se comporta şi aceasta o 
face foarte atractivă, îndeosebi pentru 
cei ce caută o fiinţă romantică. Îi place 
poezia, atmosfera de toamnă ploioasă 
şi miresmele îmbătătoare. Cel mai bun 
loc pentru salcie este pe malul apei, 
element de care se simte foarte atrasă. 
Deşi pare neajutorată, lucrurile nu stau 
nici pe departe aşa. Ştie să-şi ia soarta 
în mâini, iar în acţiunile ei hotărâte 
se simt uneori accente de duritate. 
Atuurile sale sunt inteligenţa, fantezia, 
intuiţia, supleţea şi un fler deosebit 
în dezvăluirea intenţiilor celorlalti. 
Iubeşte plăcerile, decorurile foarte 
romantice şi nu suportă frigul. Dorinţa 
de libertate este foarte importantă în 
concepţia sa generală despre lume şi 
viaţă şi nu acceptă niciodată în cercul 
intim persoanele care i-o nesocotesc. 
Foarte adevărat, însă, e şi faptul cà nici 

ea nu încalcă libertatea celorlalţi. Cu 
o aparenţă fragilă, salcia e o maestră 
a defensivei şi a contraatacului şi nu 
trebuie crezută prea mult atunci când 
se plânge de condiţiile vitrege în care 
e nevoită să trăiască, fiindcă ea se 
complace de minune în acest context. 

Dragoste: Este foarte senzuală 
şi romantică şi îşi va combina 
întotdeauna aceste două trăsături care 
pentru ea sunt inseparabile. Îi place să 
provoace rupturile în dragoste, pentru 
a-şi savura apoi suferinţa. Din acest 
motiv nu e foarte consecventă. 

Trăsătură definitorie: melancolia. 
Personalităţi: Frederic Chopin, 

Mihail Gorbaciov, Ion Iliescu, Spencer 
Tracy, Gina Patrichi.

Castanul
(15 - 24 mai;
12 - 21 noiembrie)

Acest copac este frumos, foarte 
aspectuos şi puternic. Are o sănătate 
bună şi dă impresia că ia toate răutăţile 
vieţii în piept. În realitate, dovedeşte 
un “talent” înnăscut de a se pune în 
situaţii neplăcute, căci e total lipsit de 
tact, atrăgând adesea dezaprobarea 
celorlalţi. Fără a fi prea timorat din 
această cauză, bravează şi persistă în 
situatia ingrată în care deja se află, 
făcându-şi un punct de onoare din 
a-i contraria sistematic pe ceilalţi. 
Acest comportament ascunde însă 
o fire emotivă şi sensibilă care are 
nevoie de multă înţelegere. Locul 
în care creşte castanul trebuie să fie 
larg,  aerisit, el putându-se astfel 
exercita în calităţile sale pragmatice, 
ce-l fac adesea să treacă în categoria 
“supravieţuitorilor”. Are un simţ al 
datoriei care-l “recomandă” ca duşman 
intransigent al tuturor celor ce calcă 
legile scrise şi nescrise ale convieţuirii 
umane. Pentru el contează foarte mult 
să nu fie sigur, ori într-un anturaj ostil, 
în acest din urmă caz închizându-se 
în sine şi uscându-se din ce în ce mai 
mult. Tendinţele sale agresive îl ţin 
deoparte de rafinamente şi subtilităţi, 
îndreptându-l, în schimb, spre un 
comportament adesea ireverenţios şi 
foarte masculin / masculinizat. 

Dragoste: Este senzual, fără a se 
arăta însă ca atare, căci concepţiile 
sale morale sunt severe. Are nevoie de 
multă afecţiune şi atenţie şi de un ideal 
sentimental: va fi adesea nefericit în 
acest domeniu. 

Trăsătură definitorie: Simtul 

manifest al dreptătii. 
Personalităţi: Jeane-Jacques 

Rousseau, Voltaire, Honoré de Balzac, 
Jean Gabin, Henry Fonda. 

Mărul
(25 iunie - 4 iulie;
23 decembrie -
1 ianuarie)

Mărul este, în general, de înălţime 
mijlocie şi are o frumuseţe aparte. 
Drăguţ, plin de farmec şi de sex-
appeal, nativul acestui semn pare făcut 
pentru fericirea obţinută prin dragoste. 
Odinioară, în binecunoscuta legendă 
greacă, mărul simboliza alegerea de 
către Paris a zeiţei frumuseţii şi a iubirii, 
Afrodita. Acestui ideal de fericire, 
nativul îi va fi credincios toată viata. 

Este o fire singuratică, generoasă, 
care nu păstrează nimic în mod special 
pentru sine. Amabil, atent faţă de 
ceilalţi, nu e nici pe departe atât de 
naiv pe cât pare. Are o capacitate 
de reflecţie foarte dezvoltată, o 
inteligenţă pe măsură şi va supune 
toate subiectele ce-l interesează 
unei analize atente şi pătrunzătoare. 
Toate cercetările sale, adesea riguros 
ştiinţifice, sunt subordonate unei 
nevoi specifice lui, aceea de a cunoste 
lumea sub multiplele sale aspecte spre 
propria-i plăcere. Usor de distrat, e un 
înţelept ce-şi rezervă mereu experienţe 
doar din ceva, sau să-i impresioneze 
pe ceilalţi. “Viaţa poate fi frumoasă 
dacă ştii s-o trăieşti, iar plăcerile ei sunt 
divine dacă ştii să le guşti”, pare a fi 
deviza după care se conduce. 

Dragoste: E un senzual şi are o 
afectivitate bogată. Fidel persoanei 
iubite, doreşte mult să fie mângâiat 
şi iubit la rându-i. Eventualele mici 
accidente sentimentale nu-l deprimă, 
cât îl stimulează, căci îi valorifică din 
plin marea sa capacitate emoţională 
şi-i deschid noi orizonturi ale vieţii sale 
sentimentale. Un hedonist înnăscut, 
mărul se poate identifica complet cu 
aspiraţia sa spre iubire. 

Trăsătură definitorie: este făcut 
pentru a da şi pentru a primi iubire. 

Personalităţi: Errol Flynn, 
Marlene Dietrich, Ava Gardner, Gina 
Lollobrigida, Eleanor Parker, George 
Michael. 
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Misterul Mediului,
Apelor şi Pădurilor
Ordinul nr. 1323/2015 privind 

aprobarea metodelor dendrometrice 
pentru evaluarea volumului de lemn 
destinat valorificării şi valorile necesare 
calculului volumului de lemn destinat 
valorificării 

În vigoare de la 05.10.2015
 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 163.672 din 17 

iunie 2015 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură, 

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (1) din Legea nr. 
46/2008 - Codul silvic, republicată, precum şi ale art. 13 alin. 
(4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, 

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin: 

Art. 1. 
Se aprobă metodele dendrometrice pentru evaluarea 

volumului de lemn destinat valorificării şi valorile necesare 
calculului volumului de lemn destinat valorificării prevăzute în 
anexele nr. 1-24*). 

*) Anexele nr. 1-24 se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 742 bis. 

Art. 2. 
Pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării se 

aprobă utilizarea următoarelor metode dendrometrice: 
a) metoda tabelelor de cubaj, prevăzută în anexa nr. 1; 
b) metoda seriilor de înălţimi relative, prevăzută în anexa nr. 

2; 
c) metoda seriilor de volume relative, prevăzută în anexa nr. 3; 
d) metoda cu arbori de probă, prevăzută în anexa nr. 4; 
e) metoda ecuaţiei de regresie a volumelor, prevăzută în 

anexa nr. 5; 
f) metoda ecuaţiei de regresie a înălţimilor relative, prevăzută 

în anexa nr. 6; 
g) metoda ecuaţiei de regresie a volumelor relative, prevăzută 

în anexa nr. 7; 
h) metode de evaluare a volumului de lemn după recoltare, 

prevăzut în anexa nr. 8; 
i) metode de evaluare a volumului de lemn rezultat din 

doborâturile şi rupturile produse de vânt şi zăpadă, prevăzute 
în anexa nr. 9; 

j) metode pentru determinarea volumului arborilor 
exploataţi/extraşi în raport cu diametrul măsurat la cioată, 
prevăzute în anexa nr. 10; 

k) metoda cu suprafeţe de probă, prevăzută în anexa nr. 11. 

Art. 3. 
(1) Alegerea metodei dendrometrice pentru evaluarea 

volumului de lemn destinat valorificării se face în funcţie de 
gradul de preferinţă al acesteia, în condiţiile prevăzute în anexa 
nr. 12. 

(2) La calculul volumului de lemn destinat valorificării prin 
metodele dendrometrice prevăzute la art. 2 se utilizează: 

a) tabelele de cubaj, pe specii prevăzute în anexa nr. 13; 
b) criteriile ajutătoare pentru stabilirea clasei de calitate la 

arborii nedoborâţi, prevăzute în anexa nr. 14; 
c) valorile medii k0,5 şi f0,1 şi ecuaţiile de regresie privind 

legătura dintre coeficientul de formă natural f0,1 şi indicele de 

Legislaţie
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Cuprins
Politică forestieră sau politica 
struţului?
Marian Dragoi
 
Articole de cercetare 
Evaluarea eficienţei economice 
a comercializării masei lem-
noase prin contracte pe termen 
lung, cu o aplicaţie la fag
Liviu Nichiforel, Andrei Turcu
 
Dinamica şi caracteristicile 
creşterii a şase clone de plop 
hibrid pe parcursul unui ciclu 
de producţie într-o plantație 
comparativă din Depresiunea 
Rădăuţi
Iulian Dănilă, Daniel Avăcăriței, 
Alexei Savin, Cătălin Constantin 
Roibu, Olivier Bouriaud, Mihai-
Leonard Duduman, Laura Bouriaud
 
Determinsimul climatic al 
producerii fenofazelor la specii 
forestiere cu serii maximale din 
România
Marius Teodosiu
 
Răspunsul comparativ al 
fagului şi stejarului la secetă în 
Rezervaţia Naturală Codrii (R. 
Moldova)
Ionel Popa; Valeriu Caisîn
 
Influenţa parametrilor meteoro-
logici lunari şi periodici asupra 
creşterii radiale a bradului, 
pinului silvestru şi laricelui din 
Banat
Cristian Gheorghe Sidor; Ionel 
Popa
 
Comentarii 
Institutul de Cercetări și 
Amenajări Silvice: perspectiva 
alternativă
Iovu Adrian Biriș
 
Restituiri 
Moşnenii şi răzeşii. Ori-
gina şi caracterele juridice 
ale proprietăţii lor. Studiu din 
vechiul drept românesc
Sebastian Radovici
 
Manifestări 
Prof. dr. ing. Rostislav Bere-
ziuc, Doctor Honoris Causa al 
Universităţii „Ştefan cel Mare” 
Suceava
Facultatea de Silvicultură Suceava
 
Accesibilizarea pădurilor, 
condiţie “sine qua non” pentru 
practicarea unei gospodăriri 
durabile
Rotislav Bereziuc

 

Întâlnirea AFSV în România, 
20-26 iunie 2015: „Limite ale 
gradienţilor de ariditate şi 
utilizare a pădurilor central-
europene şi a speciilor lor de 
arbori”
Marius Teodosiu, Adrian Indreica, 
Ion Barbu
 
Viață studențească
Sesiunea Naţională de 
Comunicări Ştiinţifi ce 
Studenţeşti, pe teme de 
Silvicultură şi Protecţia Mediu-
lui. Vatra Dornei, 29-30 mai 
2015
Adina Nuțu, Iulian Dănilă
 
Manifestări 
Acţiunea “Puietul”. Adâncata, 
27 martie 2015
Alexei Savin, O. Clipa
 
Informații 
Analiza impactului antrepreno-
riatului instituţional în gestion-
area durabilă a pădurilor din 
România prin instrumente so-
cio-economice şi de teledetecţie 
(INFORMA)
Liviu Nichiforel Ionuț Barnoaia 
Ramona Scriban
 
Recenzii
Maria Cîrnu, Mihai-Leonard 
Duduman, Marius Teodosiu, 
Cosmin Cosofret

Publicaţii
şi evenimente ştiinţifice 
de specialitate
Numărul 1/2015 al revistei 
Bucovina Forestieră

formă natural k0,5 prevăzute în anexa nr. 15; 
d) valorile coeficienţilor de regresie din ecuaţia 

log v = a0 + a1log d + a2log2d + a3log h + a4log2 
h, prevăzute în anexa nr. 16; 

e) diametrele de bază (d) după diametrul cioatei 
(dc), la principalele specii forestiere, prevăzute în 
anexa nr. 17; 

f) seriile de înălţimi relative pentru zona centrală 
a amplitudinii de variaţie a diametrelor în arboretele 
echiene şi relativ echiene prevăzute în anexa nr. 18; 

g) seriile de înălţimi relative pentru arboretele 
pluriene, prevăzute în anexa nr. 19; 

h) seriile de volume (relative) pentru arboretele 
echiene şi relativ echiene, prevăzute în anexa nr. 20; 

i) seriile de volume pentru arboretele pluriene, 
prevăzute în anexa nr. 21; 

j) tabelele de sortare dimensională pentru arbori, 
prevăzute în anexa nr. 22; 

k) tabelele de sortare industrială pentru arbori, 
prevăzute în anexa nr. 23; 

l) tabelele de sortare dimensională pentru 
arborete, prevăzute în anexa nr. 24. 

Art. 4. 
(1) Aplicaţia informatică bazată pe metodele 

dendrometrice prevăzute la art. 2 lit. e) -g) şi cea 
aferentă elaborării amenajamentelor silvice se 
realizează de către Ministerul Mediului, Apelor 
şi Pădurilor şi se avizează în Comisia tehnică de 
avizare pentru silvicultură care funcţionează în 
cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de 
silvicultură. 

(2) Elaborarea aplicaţiei informatice prevăzută 
la alin. (1) se realizează şi se testează în termen 
de maxim un an de la data intrării în vigoare a 
prezentului ordin. 

(3) Avizarea aplicaţiei informatice prevăzute 
la alin. (1) în Comisia tehnică de avizare pentru 
silvicultură se face numai după transmiterea 
codului-sursă de către persoana juridică ce 
o realizează, către direcţia care coordonează 
activitatea de control a regimului silvic din 
cadrul autorităţii publice centrale ce răspunde de 
silvicultură; aceasta are obligaţia securizării codului-
sursă, în condiţiile legii. 

Art. 5. 
Aplicaţia informatică existentă, bazată pe metoda 

dendrometrică prevăzută la art. 2 lit. g), se poate 
utiliza până la avizarea aplicaţiei informatice 
prevăzute la art. 4 alin. (3), în condiţiile prezentului 
ordin. 

Art. 6. 
Anexele nr. 1-24 fac parte integrantă din prezentul 

ordin. 

Art. 7. 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 
  

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Graţiela Leocadia Gavrilescu

Bucureşti, 31 august 2015



Conferinţa
europeană
La modul general, activitatea de 

standardizare se desfăşoară prin 
comitetele tehnice constituite astfel :

• Internaţional: ISO şi IEC pe domenii 
de activitate ;

• European: CEN, CENELEC, ETSI pe 
domenii de activitate ;

• Naţional: ONS pe domenii de 
activitate constituite în oglindă 
cu comitetele tehnice europene şi 
internaţionale. 

În cadrul evenimentelor europene, 
prezinta interes cel de la Bordeaux, 
Franţa (conferinţă), din 19 noiembrie 
2015, al comitetului tehnic CEN/ TC 38

Dintre problemele analizate cu acest 
prilej, pot fi amintite selectiv câteva, cum 
ar fi:

• preWI RO 113-1 Durabilitatea 
lemnului şi a produselor pe bază de 
lemn - Metodă de încercare împotriva 
distrugerii lemnului  lemnului; 
Basidiomycetes - Partea 1: Evaluarea 
eficacităţii biocidelor de conservare a 
lemnului

• preWI RO 113-2 Durabilitatea 
lemnului şi a produselor pe bază de 
lemn - Metodă de încercare împotriva 
distrugerii lemnului. Basidiomycetes - 
Partea 2: Evaluarea durabilitate inerente 
sau îmbunătăţite

• EN 49-2: 2015 - Determinarea 
eficacităţii de protecţie faţă de Anobium 
punctatum

- Partea 2: Aplicare prin impregnare 
(Metoda de laborator)

• preWI 00038196 (TR) tratament 
al lemnului împotriva insectelor prin 
injectare

• conservanţi prEN 46 pentru  lemn 
- Determinarea acţiunii preventive 
împotriva larvelor recent eclozate de 
Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Partea 
1: Aplicare prin tratament de suprafaţă 
(Metoda de laborator)

• conservanţi prEN 46 - 2 pentru 
lemn - Determinarea acţiunii preventive 
împotriva larvelor recent eclozate de 
Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Partea 2: 
Efect ovicid (Metoda de laborator)

• prEN 47 conservanţi pentru lemn - 
Determinarea valorilor toxice împotriva 
larvelor de Hylotrupes bajulus (Linnaeus) 
- (Metodă de laborator).

• conservanţi pentru lemn  prEN 49-1 
Lemn - Determinarea eficacităţii de 
protecţie faţă de Anobium punctatum 
- Partea 1: Aplicare prin tratament de 
suprafaţă (Metodă de laborator).

• prEN 16718: Durabilitatea lemnului 
şi a produselor din lemn - Dozarea de 
carbon organic total (COT) în lemn şi 
produse pe bază de lemn .

• CEN / TS 16663 Durabilitatea 
lemnului şi a produselor pe bază de 
lemn - Determinarea emisiilor de 
conservant

• CEN / TS 15119-2: 2012 - 
Durabilitatea lemnului şi a produselor pe 
bază de lemn - Determinarea emisiilor 
din conservant 

• CEN / TS 16663 Durabilitatea 
lemnului şi a produselor pe bază de 
lemn - Determinarea emisiilor de 
conservant.

• CEN / TS 15119-2: 2012 - 
Durabilitatea lemnului şi a produselor pe 
bază de lemn - Determinarea emisiilor 
din conservant.

• prEN 16818 Durabilitatea lemnului şi 
a produselor pe bază de lemn - dinamica 
de umiditate din lemn şi a produselor pe 
baza de lemn.

• CEN / TR 16816: Sfârşitul utilizarii de 
performanţă a produselor din lemn (WI 
00038152)

 Standarde
române:
• SR EN ISO 9001:2015,
Sisteme de
management al
calităţii. Cerinţe
Standardul ISO 9001:2015, standard 

de referinţă pentru sistemul de 
management al calităţii, a fost adoptat 
ca standard român SR EN ISO 9001.

Revizuirea standardului a avut în 
vedere:

• Adaptarea standardul la cerinţele 
Directivelor ISO/IEC (Anexa XL) în 
ceea ce priveşte structura, termenii şi 
definiţiile de bază; 

• Menţinerea relevanţei standardului 
prin adaptarea lui la schimbările 
economice din întreaga lume;

• Integrarea cu alte sisteme de 
management care s-au dezvoltat 
independent de sistemul de 
management al calităţii;

• Creşterea implementării standardului, 
prin facilitarea aplicării acestuia de către 
toate tipurile de organizaţii, indiferent de 
mărimea şi de profilul lor de activitate;

• Adoptarea unui sistem de 
management al calităţii este o decizie 
strategică a unei organizaţii, care poate 
ajuta la îmbunătăţirea performanţei 
sale globale şi furnizează o bază solidă 
pentru iniţiativele de dezvoltare durabilă.

Standardizare
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Potenţialele beneficii pentru o 
organizaţie care implementează un 
sistem de management al calităţii pe 
baza acestui standard internaţional sunt:

a) capabilitatea de a furniza în mod 
consecvent produse şi servicii care 
satisfac cerinţele clientului şi cerinţele 
legale şi reglementate aplicabile;

b) facilitarea oportunităţii de creştere 
a satisfacţiei clientului;

c) luarea în considerare a riscurilor şi 
oportunităţilor asociate contextului şi 
obiectivelor sale;

d) capabilitatea de a demonstra 
conformitatea cu cerinţele specificate ale 
sistemului de management al calităţii.

Principalele schimbări ale noii versiuni 
ale standardului ISO 9001:2015 sunt:

• Adoptarea structurii de nivel 
înalt, aşa cum a fost stabilit în Anexa 
SL a Directivelor ISO/IEC, aplicabilă 
tuturor standardelor noi de sisteme 
de management, care va conduce la 
facilitarea implementării sistemelor de 
management multiple, integrate. Noua 
structură cuprinde capitolele: Domeniul 
de aplicare, Referinţe normative, Termeni 
şi definiţii, Contextul organizaţiei, 
Leadership, Planificare, Suport, 
Operaţiuni, Evaluarea performanţelor, 
Îmbunătăţire;

• Cerinţe explicite pentru gândirea 
pe bază de risc care în ediţia 
anterioară a fost implicită (de ex. prin 
cerinţele pentru planificare, analiză şi 
îmbunătăţire), iar în ediţia nouă este 
incorporată în cerinţele standardului 
pentru stabilirea, implementarea, 
menţinerea şi continua îmbunătăţire 
a SMC; Aceste cerinţe consolidează 
utilizarea sistemului de management 
ca instrument de conducere şi ajută 
la identificarea oportunităţilor de 
afaceri care contribuie la îmbunătăţirea 
profitului;

• Se impun mai puţine cerinţe;
• Accentul pus pe documente este 

mai scăzut. Cerinţele pentru “manualul 
calităţii”, “proceduri documentate”, 
“planul calităţi” au fost înlocuite cu 
termenul “informaţii documentate”;

• Îmbunătăţirea aplicabilităţii 
standardului pentru servicii;

• Definirea limitelor SMC în care se 
iau în considerare aspectele interne şi 
externe şi cerinţele părţilor interesate 
relevante;

• Accent mai mare pus pe aspectele 
privind contextul organizaţional;

• Un accent mai mare pus pe cerinţele 
de leadership, ceea ce conduce 
la motivarea întregii organizaţii în 
îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor;

• Un accent mai mare pe obţinerea 

rezultatelor dorite pentru a îmbunătăţi 
satisfacţia clienţilor.

• Prin aplicarea noului standard creşte 
calitatea şi îmbunătăţirea continuă prin 
faptul că managementul calităţii poate 
fi acum complet integrat şi aliniat cu 
strategia organizaţiei

• SR EN ISO/CEI
17021-1:2015,
Evaluarea
conformităţii. Cerinţe
pentru organisme
care efectuează audit şi
certificare ale
sistemelor de
management.
Partea 1: Cerinţe
Această parte a ISO/IEC 17021 

specifică cerinţe pentru organismele 
de certificare care furnizează audit 
şi certificare pentru sistemele de 
management.

Respectarea acestor cerinţe este 
destinată să asigure că organismele 
de certificare efectuează certificarea 
sistemelor de management într-un 
mod competent, coerent şi imparţial, 
facilitând astfel recunoaşterea acestor 
organisme şi acceptarea certificatelor lor 
pe plan naţional şi internaţional. Această 
parte a ISO/IEC 17021 serveşte drept 
bază pentru a facilita recunoaşterea 
certificării sistemelor de management, în 
interesul comerţului internaţional.

Certificarea unui sistem de 
management furnizează o demonstrare 
independentă că sistemul de 
management al organizaţiei:

a) este conform cerinţelor specificate;
b) este capabil să-şi realizeze în mod 

sistematic politica şi obiectivele pe care 
le-a declarat;

c) este implementat în mod eficace.
Evaluarea conformităţii, cum ar fi 

certificarea unui sistem de management, 
adaugă astfel valoare organizaţiei, 
clienţilor săi şi părţilor interesate.

Această parte a ISO/IEC 17021 este 
aplicabil auditării şi certificării oricărui 
tip de sistem de management. Este 
recunoscut faptul că unele dintre cerinţe, 
în special cele referitoare la competenţa 
auditorilor, pot fi suplimentate cu alte 
criterii în scopul realizării aşteptărilor 
părţilor interesate.

Standardul cuprinde următoarele 
capitole:

• Introducere
• Domeniu de aplicare
• Referinţe normative
• Termeni şi definiţii
• Principii (generalităţi, imparţialitate, 

competenţă, responsabilitate, 
deschidere, confidenţialitate, capacitate 
de răspuns la reclamaţii, abordare pe 
bază de risc);

• Cerinţe generale (aspecte juridice 
şi contractuale, managementul 
imparţialităţii, răspundere juridică şi 
finanţare);

• Cerinţe structurale (structură 
organizaţională şi management de la cel 
mai înalt nivel, control operaţional);

• Cerinţe referitoare la resurse 
(competenţa personalului, personal 
implicat în activităţile de certificare, 
utilizarea auditorilor şi experţilor tehnici 
externi individuali, înregistrări referitoare 
la personal, externalizare);

• Cerinţe referitoare la informaţii 
(informaţii disponibile public, 
documente de certificare, referirea 
la certificare şi utilizarea mărcilor, 
confidenţialitate, schimb de informaţii 
între un organism de certificare şi clienţii 
săi);

• Cerinţe referitoare la proces 
(activităţi pre-certificare, planificarea 
auditurilor, certificare iniţială, efectuarea 
auditurilor decizia referitoare la 
certificare, menţinerea certificării, 
apeluri, reclamaţii, înregistrări referitoare 
la client);

• Cerinţele sistemului de management 
pentru organismele de certificare;

• Anexa A  – Cunoştinţe şi abilităţi 
necesare;

• Anexa B – Posibile metode de 
evaluare;

• Anexa C – Exemplu de diagramă 
de proces pentru determinarea şi 
menţinerea competenţei;

• Anexa D – Comportament de dorit 
din partea personalului.

• Anexa E – Procesul de audit şi 
certificare de terţă parte.
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Aşa cum aminteam în Buletinul informativ din nr.4/2015 
al revistei “Meridiane Forestiere”, la capitolul concluzii: 
confederaţiile sindicale, federaţiile sindicale membre 

ale celor cinci confederaţii, au avut pozitii comune în vederea 
susţinerii active a unui angajament sporit al partenerilor sociali 
şi al Guvernului României pentru un climat socio-economic ferm 
care să asigure angajatorilor, angajaţilor şi organizaţiilor patronale 
şi sindicale care îi reprezintă pe aceştia, să se implice în mod cert 
şi eficient în promovarea muncii decente, a respectului pentru 
drepturile fundamentale şi ale drepturilor de asociere şi negociere 
colectivă în conformitate cu prevederile Constituţiei României.

În acest context, în cadrul proiectului “Abordarea provocărilor 
generate de noua legislaţie a muncii şi a dialogului social în 
România”, în cadrul unei cercetări sociologice şi juridice printr-un 
program de cooperare şi cu Confederaţia Naţională a Sindicatelor 
Libere din România - Frăţia şi Cartel Alfa în calitate de partener şi 
cu participarea reprezentanţilor Federaţiei Sindicatelor Libere din 
Industria Lemnului (FSLIL) a fost finalizată  o analiză a impactului 
noii legislaţii a dialogului social adoptate în 2011.

Cercetarea sociologică a analizat modul în care dialogul social 
funcţionează în practică şi scoate în prim plan disfuncţionalităţi de 
ordin organizatoric şi legislativ, aşa cum sunt ele în realitate, iar 
impactul schimbărilor legislative este analizat nu numai pe fondul 
crizei economice ci şi în contextul în care slăbiciunea organizatorică 
a reprezentat şi o reprezintă în continuare o problemă majoră atât 
din partea sindicală cât şi din partea patronală. În acest sens şi 
dialogul tripartit a devenit un proces exagerat de formal prezentând 
un interes din ce în ce mai mic. Dar mai important, acest studiu a  
avut ca obiectiv analizarea influenţei modificărilor legislative din 
anul 2011 (Legea 62/2011 - Dialogul social) asupra componenţelor 
esenţiale ale dialogului social, legate de exercitarea unor drepturi 
legale constitutive ca libertatea de asociere, negocierea colectivă 
sau dreptul la acţiuni colective, respectiv dreptul la grevă, sunt 
de asemenea avute în vedere, limitările normative propuse la 
înfiinţarea unui sindicat, restrângerea importantă a dreptului de 
negociere colectivă în special pentru obţinerea reprezentativităţii şi 
prin abrogarea CCM la nivel naţional sau eliminarea efectelor clare 
reale ale unui CCM la nivel de Ramură (sector de activitate).

În acest context, cercetarea sociologică şi juridică încearcă să 
descopere, să identifice piedicile de natură legislativă, considerate 
inadecvate mediului şi societăţilor din România şi un obstacol în 
calea bunei funcţionări a dialogului social privind asigurarea unui 
climat de stabilitate în cadrul raporturilor de muncă şi a rolului 
partenerilor sociali în respectarea acestora.

Studiul, raportul finalizat se bazează pe analize şi cercetări 
anterioare şi continuarea de aducere la zi a acestora.

Datele sunt furnizate de instituţiile statului, partenerii sociali (mai 
mult de la sindicate, mai puţin de la patronate).

În cadrul raportului cercetarea efectuată a căutat să umple 
o parte din  golurile de informaţii cu privire la dialogul social, 
în special la relaţiile de muncă din România, mai ales după 
promovarea Guvernului Boc, a legislaţiei din 2011 (Codul Muncii şi 
Legea 62/2011).

Astfel, în urma analizei, în perioada 2014-2015 s-au realizat 34 de 
interviuri în detaliu cu reprezentanţi ai sindicatelor şi patronatelor 
implicate în dialogul social, 24 de reprezentanţi ai organizaţiilor 
sindicale, 7 reprezentanţi ai organizaţiilor patronale. În cadrul 
organizaţiilor sindicale s-a urmărit să se acopere toate nivelurile 
de organizare (sindicate, federaţii, confederaţii), s-au intervievat 
reprezentanţi sindicali atât din sistemul bugetar cât şi din alte 
sectoare de activitate economică cu profil diferit din moment ce 
implică diferenţe majore în desfăşurarea activităţilor sindicale.

În cazul Confederaţiilor Patronale s-au intervievat reprezentanţi 
ai celor patru din cele cinci organizaţii reprezentative la nivel 
naţional în perioada derulării cercetării precum şi reprezentanţi ai 
confederaţiilor ce urmau să obţină reprezentativitatea. Prin luarea 
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de interviuri s-au urmărit, în primul 
rând, problemele cu care se confruntă 
partenerii de dialog social, cauzele 
acestor probleme şi nu în ultimul rând 
identificarea cât mai sigură a rolului 
impus de legislaţie în derularea acestor 
probleme.

În desfăşurarea cercetării s-au 
întâmpinat dificultăţi majore în 
contactarea organizaţiilor patronale. 
Din 93 dintre e-mail-uri valide 23 au 
fost deschise şi o singură organizaţie 
a răspuns invitaţiei de a participa la 
cercetare. Dezinteresul manifestat a mai 
fost remarcat şi cu alte ocazii creînd 
impresia că organizaţiile dau dovadă de 
slăbiciuni în final cu o singură excepţie 
motivată obiectiv Alianţa Confederaţiilor 
Patronale din România (ACPR) – s-au 
realizat interviuri cu toţi reprezentanţii 
organizaţiilor patronale ca răspuns la 
invitaţie.

Din păcate organizaţiile sindicale şi 
patronale se confruntă cu dificultăţi în 
mobilizarea, recrutarea şi menţinerea 
membrilor, lipsa resurselor financiare şi 
umane şi nu în ultimul rând disputele 
aşazise atât pe verticală cât şi pe 
orizontală.

Dialogul social în România nu 
funcţionează, el se manifestă aparent 
printr-un cadru de legi şi instituţii. 
Avem mecanisme prevăzute în lege, 
avem un ansamblu coerent legislativ 
însă dialogul social nu funcţionează, 
în special dialogul social tripartit care 
de departe s-a remarcat a fi mai mult 
formal. Încă odată repet că formalismul 
dialogului social tripartit este determinat 
de slăbiciunea organizaţională a 
partenerilor sociali implicaţi (sindicate 
– patronate) în procesul decizional, 
deciziile se iau unilateral.

Dacă în privinţa comisiilor de 
dialog social la nivel de prefectură 
care se întâlnesc regulat dar nu 
produc rezultate, deciziile fiind luate 
la nivel central fără a se ţine cont de 
iniţiativele acestor comisii, la nivelul 
ministerelor comisiile de dialog social 
nu se întrunesc constant (regulat) şi 
nu îndeplinesc funcţia de includere a 
organizaţiilor sindicale şi patronale în 
procesul deciziilor şi de elaborare a 
legislaţiei datorită şi termenelor scurte 
ce îngreunează o consultare reală, ori nu 
sunt luate în calcul propunerile venite 
din partea organizaţiilor sindicale şi 
patronale sau se respinge fără temei.

Dialogul social înseamnă în primul 
rând informare şi consultare a actelor 
normative care se emit la nivel central şi 
care au impact asupra sectorului nostru 
de activitate.

Un dialog social real şi calitativ 
înseamnă atunci când partenerii sociali 

vin cu anumite propuneri pozitive 
benefice ramurii iar tu ca autoritate 
publică să iei în considerare poziţiile 
exprimate să le analizezi şi dacă nu 
le accepţi să vii cu motivaţie în faţa 
partenerilor sociali.

Am putea spune că Primul Ministru nu 
dă importanţă acestor comisii de dialog 
social din Consiliul Economic Social 
(CES), Guvernul în momentul de faţă nu 
dă importanţa cuvenită comisiilor de 
dialog social din diverse ministere poate 
şi datorită schimbărilor mai dese ale 
unor miniştri.

De remarcat că multe dintre proiecte 
care ar trebui să parcurgă traseul 
dialogului social (CNT) prin CES acele 
proiecte sunt deja publicate în Monitorul 
Oficial.

Nici în cadrul Consiliului Naţional 
Tripartit pentru dialogul social  lucrurile 
nu stau mai bine, ele fiind în momentul 
de faţă, după 4 ani de la înfiinţare 
abia la adoptarea regulamentului de 
funcţionare.

Legislaţia actuală conţine o serie 
de prevederi contrare principiilor 
internaţionale şi constituţionale 
îngrădind conflictele colective de muncă 
şi mai ales procedura de declanşare a 
grevei.

Condiţiile reglementate în Legea 
62/2011 cu privire la înregistrarea CCM 
crează premisele unui eşec în aplicarea 
acestor contracte întrucât legea 
desparte procesul negocierii la care pot 
participa organizaţiile reprezentative de 
etapa finală a semnării şi înregistrării 
convenţiilor colective.

Eliminarea CCM la nivel naţional 
restricţionează dreptul la libera asociere 
dar şi dreptul garantat constituţional la 
negociere colectivă.

Mai mult, Legea 62/2011 a dialogului 
social, prin schimbările profund negative 
aduse are şi un lucru bun în sensul că 
din actualele dificultăţi apărute din 
aplicarea legii şi prin blocarea în unele 
cazuri a dialogului social sunt aspecte 
care îi motivează pe partenerii sociali în 
găsirea echilibrului social.

Atragem atenţia că dialogul social şi 
pacea socială nu constituie obiective 
în sine şi anume că existenţa lor 
contribuie la înlăturarea sau  atenuarea 
confruntărilor, la dezvoltarea economică 
sustenabilă, la asigurarea pentru cetăţeni 
în condiţii normale a unei vieţi decente 

şi nu trebuie neglijat faptul că şi în 
perioadele de criză economică dialogul 
social constituie un element esenţial 
pentru depăşirea dificultăţilor care se 
ivesc în raporturile de muncă ale pieţii 
muncii şi al nivelului de trai şi în final 
dialogul social să reprezinte o soluţie 
practică permanentă a vieţii sociale fără 
a fi influenţată de politică.

De aceea se recomandă adoptarea 
unei atitudini ferme din partea 
partenerilor sociali (sindicate – 
patronate) mai ales atunci când 
sunt limitate drepturile de natură 
constituţionară sau comunitară.

 
Dan Anghel,

Preşedinte FSLIL
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Ghidul solicitantului pentru 
accesarea Submăsurii 4.3 - “Investiţii 
pentru dezvoltarea, modernizarea 
sau adaptarea infrastructurii agricole 
şi silvice” 

• componenta infrastructură de 
acces silvică

• depunere on-line
Versiunea 01 - septembrie 2015 - 

consolidată
Ghidul Solicitantului este un 

material de informare tehnică a 
potenţialilor beneficiari ai Fondului 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) şi constituie un 
suport informativ complex pentru 
întocmirea proiectului conform 
cerinţelor specifice ale PNDR. Acest 
document nu este opozabil actelor 
normative naţionale şi comunitare. 

Ghidul Solicitantului prezintă 
regulile pentru pregătirea, 
întocmirea și depunerea proiectului 
de investiţii, precum și modalitatea 
de selecţie, aprobare şi derulare 
a proiectului dumneavoastră. De 
asemenea, conţine lista indicativă 
a tipurilor de investiţii pentru care 
se acordă fonduri nerambursabile, 
documentele, avizele şi acordurile pe 
care trebuie să le prezentaţi, modelul 
Cererii de Finanţare, al Studiului 
de Fezabilitate, ale Contractului de 
Finanţare, precum și alte informaţii 
utile realizării proiectului şi 
completării corecte a documentelor. 

Ghidul Solicitantului, precum şi 
documentele anexate pot suferi 
rectificări din cauza actualizărilor 
legislative naţionale şi comunitare 
sau procedurale – varianta 
actualizată.

 Cuprins:
1. Prevederi generale
1.1. Contribuţia submăsurii 

4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, 

modernizarea sau adaptarea 
infrastructurii agricole şi silvice (pag. 4) 

2. Prezentarea submăsurii 4.3 - 
Infrastructura de acces silvică 

2.1. Cine poate beneficia de fonduri 
nerambursabile (pag. 5)

2.2. Condiţii minime obligatorii 
pentru acordarea sprijinului (pag. 6) 

2.3. Tipuri de investiţii şi cheltuieli 
eligibile (pag. 9) 

2.4. Tipuri de investiţii şi cheltuieli 
neeligibile (pag. 10) 

2.5. Criteriile de selecţie ale 
proiectului (pag. 11)

2.6. Criterii de departajare ale 
proiectelor cu punctaj egal (pag. 13) 

2.7. Valoarea maximă a fondurilor 
nerambursabile (intensitatea sprijinului) 
(pag. 13)

3.  Accesarea fondurilor 
nerambursabile acordate pentru 
submăsura 4.3 - componenta 
Infrastructura de acces silvică  

3.1. Completarea, depunerea 
și verificarea dosarului Cererii de 
Finanţare (pag. 14)

3.2. Contractarea fondurilor (pag. 21)
3.3. Achiziţiile (pag. 25) 
3.4. Plata (pag. 27)
4. Informaţii utile
4.1. Documentele necesare întocmirii 

Cererii de Finanţare (pag. 28) 
4.2. Lista formularelor disponibile pe 

site-ul AFIR (pag. 32)
4.3. Dicţionar (pag. 33)
4.4. AFIR în sprijinul dumneavoastră 

(pag. 35) 
5. Anexe la Ghidul solicitantului
5.1 Anexa 1 - Model Cerere de 

Finanţare (link www.afir.info)
5.2 Anexa 2 - Model Contract de 

Finanţare (link www.afir.info)
5.3 Anexa 3 - Fişa submăsurii 4.3 (link 

www.afir.info) 
5.4 Anexa 4 - Modele Formulare de 

plată (link www.afir.info)

Investiţii pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau adaptarea 
infrastructurii agricole şi silvice

Submăsura 4.3
Componenta
Infrastructură de acces silvică 
Ghidul solicitantului (depunere on-line)





1 44.01.0000-total Lemn de foc milioane euro 41,104 54,909 6,797 10,774

 diferenţa %        - 25,2        - 37,0

2 44.02.0000-total Carbune de lemn milioane euro 1,677        2,164        0,427     0,235 

 diferenţa   % - 22,5      + 81,7

3 44.03.0000-total Lemn brut cojit simplu fasonat sau chiar cioplit milioane euro 16,283 23,742 49,907 31,912

 diferenţa   % - 31,4 + 56,4

4 44.04.0000-total Lemn despicat, prajini, tarusi Mil  € 3,053 3,681 0,316 0,471

 diferenţa   % - 17,0 - 33,0

5 44.05.0000-total Lana de lemn; faina de lemn milioane euro 0,145         0,032 0,048 0,036

 diferenţa   % + 4,5 ori + 33,3

6 44.06.0000-total Traverse de cale ferata milioane euro 2,214 2,643 0,347 0,366

 diferenţa   % - 16,2 - 5,0

7 44.07.0000-total Cherestea (lemn taiat longitudinal, spintecat,….) milioane euro 354,894 360,389 18,067 14,107

 diferenţa   % - 1,5 + 28,1

8 44.08.0000-total Foi placaj  - furnire milioane euro 48,574 42,421 16,830 13,466

 diferenţa   % + 14,5 + 25,0

9 44.09.0000-total Lemn fasonat milioane euro 11,728 13,048 7,719 8,159

 diferenţa   % - 10,0 - 5,0

10 44.10.0000-total Panouri din particule si panouri similare (PAL ;OSB) milioane euro 195,104 203,960 16,108 16,881

 diferenţa   % - 4,5 - 4,6

11 44.11.0000-total Panouri din fibre de lemn (MDF) milioane euro 60,109 56,826 51,619 48,891

 diferenţa   % + 5,8 + 5,6

12 44.12.0000-total Placaje, lemn furniruit milioane euro 42,303 36,800 15,951 14,551

 diferenţa   % + 15,0 + 9,6

13 44.13.0000-total Lemn densificat in blocuri milioane euro 4,691 3,594 0,854 0.732

 diferenţa   % + 30,5 + 16,7

14 44.14.0000-total Rame pt.tablouri milioane euro 3,046 6,309 0,540 0,796

 diferenţa   % - 51,7 - 32,2

15 44.15.0000-total Lazi, ladite, cosuri, div.ambalaje milioane euro 17,549 16,726 9,112 10,200

diferenţa % + 4,9 - 10,7

6 44.16.0000-total Butoaie milioane euro 3,183 2,417 0,143 0,272

 diferenţa   % + 31,7 - 47,4

17 44.17.0000-total Unelte milioane euro 1,348 1,678 0,524 0,629

 diferenţa   % - 19,7 - 16,7

18 44.18.0000-total Binale milioane euro 66,894 58,742 36,141 25,732

 diferenţa   % + 13,9 + 40,5

19 44.19.0000-total Articole de masa sau de bucatarie milioane euro 8,030 6,403 1,349 1,337

 diferenţa   % + 25,4 + 0,9

20 44.20.0000-total Lemn marchetat, incrustat… milioane euro 3,645 3,386 1,103 0,915

 diferenţa   % + 7,7 + 20,5

21 44.21.0000-total Alte articole din lemn milioane euro 67,994 60,983 7,723 5,512

 diferenţa   % + 11,5 + 40 1

 TOTAL milioane euro 953,504 960,853 241,625 205,974

 diferenţa   % - 0,8 + 17,3

Cod produs comercializat

Export 6 luni Import 6 luni

2015 2014 20142015
Unitate
de măsură

Realizările comerţului cu produse lemnoase
6 luni - 2015 / 2014

 Sursa: MEC
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Din anul
1995, ASFOR
face parte
şi este membru
cotizant al
CONPIROM -
Confederaţia
Patronală
din Industrie,
Agricultură,
Construcţi 
şi Servicii.

Marţi, 27.10.2015, 
Tribunalul Municipiului 
Bucureşti a remis 
sentinţa civilă 
definitivă de acordare a 
reprezentativităţii la nivel 
naţional CONPIROM, 
pentru următorii 4 ani (27 
oct. 2015 - 27 oct. 2019), 
în urma celui de al doilea 
dosar care a fost depus în 
luna iunie 2015, decizie 
pronunţată în şedinţa 
publică din data de 15 
septembrie 2015 (sentinţa 
civilă nr. 5 RZ din 
15.09.2015 de acordare 
a reprezentativităţii la 
nivel national conf. Legii 
62/2011, cu modificarile 
ulterioare).

Vor fi informate 
şi depuse copii ale 
sentintei civile de 
reprezentativitate la: CES, 
în primul rând, şi apoi 
la toate ministerele şi 
instituţiile de interes.

ASFOR - 
Reprezentativitate
la nivel national
prin CONPIROM
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Energie + eficienţă la cea de-a VIII-a 
ediţie a târgului şi conferinţelor

RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE
A devenit deja o tradiţie ca în luna 

noiembrie toţi jucătorii cheie să îşi 
dea întâlnire la RENEXPO® SOUTH-
EAST EUROPE, Platforma României 
pentru energie regenerabilă şi eficienţă 
energetică. Evenimentul a revenit în 
2015 cu cea de-a VIII-a ediţie, între 
18-20 noiembrie, la Sala Palatului din 
Bucureşti.

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

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

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

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

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

ZOW Bad Salzuflen 2016
Târg internaţional cu finanţare
de la bugetul de stat
Prin HG 296/2007 şi completările 

ulterioare pentru stimularea exporturilor, 
societăţile comerciale sunt susţinute 
financiar de la bugetul de stat pentru 
a participa la manifestări expoziţionale 
externe.

Pentru anul 2016, Direcţia Dezvoltare 
Export din DGCRI - MECMA, a 
comunicat târgurile internaţionale cu 
finanţare de la bugetul de stat, lista 
principală cuprinzând un număr de 
manifestări aprobate, la care se adaugă 
evenimente pe lista de rezervă.

În conformitate cu cele stabilite de 
Consiliul de Export, în acest program 
membrii ASFOR pot participa cu produse 
din sectorul de prelucrare a lemnului, 
cu sprijin bugetar de la ministerul 

mentionat la targul, ZOW Bad Salzuflen, 
(Germania, 8-11 februarie 2016)

Informăm că începând cu luna 
noiembrie 2015, pentru înscrierea 
firmelor la târgurile şi misiunile din 
Programului de Promovare a exportului, 
ASFOR coordonează constituirea unui 
pavilion românesc la acest târg compus 
din minimum 7 agenţi economici.

Târgul menţionat reprezintă o 
expoziţie internaţională de componente 
pentru industria mobilei, accesorii 
şi altele, prezentând interes pentru 
furnizori din industria de mobilier care  
se întâlnesc pentru a câştiga informaţii 
în legatură cu de produsele specifice şi 
pentru inspiraţie în proiectele viitoare .

Renexpo 18-20 nov.2015



BULETIN INFORMATIV / INFO BULLETIN

Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 53Meridiane forestiere • www.forestieri.ro • 53

BULETIN INFORMATIV / INFO BULLETIN

Meridiane forestiere • www.forestieri.ro • 53Meridiane forestiere • www.forestieri.ro • 53

BULETIN INFORMATIV / INFO BULLETIN



BULETIN INFORMATIV / INFO BULLETIN

D
E 

PR
O

D
U

SE
 Ş

I S
ER

VI
CI

I
of
er
te

Pr
od

uc
ts

 a
nd

 S
er

vi
ce

s O
ff

er
in

gs

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

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

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

Earthimportexport, Italia
• lemn de foc şi deşeuri de lemn
• paletizat şi alte condiţii la comandă
Maurizio Gonzaga • Tel.: +39.02.4507.3593
Fax: +39.02.4507.5593
3-20123 Milan (MI) Italy

Kleine Wolke, Germania
• produse pe bază de lemn pentru băi
• caiet de sarcini
Fritz-Tecklenborg-Str. 3 
28759 Bremen, Germania
Tel.: +49 (0) 421.62.61
Fax: +49 (0) 421.62.61-230
export@kleinewolke.co

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

din Bulgaria doreşte 
parteneriat şi colaborare 
pentru resursă de lemn cu 
următoarele caracteristici:

Tel.: 0631.452.77
Fax: 0631.401.04
svilosa@svilosa.bg

Masă lemnoasă
1. Esenţă tare

2. Proaspăt tăiată de fag, 
stejar, cer

3. Lungime tăiere 1 m, 2 m 
şi 2,5 m

4. Fără putregai şi corpuri 
străine (metal, plastic)

svilosa






