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1. Veniţi, pădurea azi ne chiamă,
Să apărăm a ei comori!

Iubiţi pădurea ca pe-o mamă,
Curmaţi-i jalea, dragi feciori!

2. Cu lacrimi albe de răşină
ce se preling din ai săi brazi,

Pădurea plânge şi suspină
Mai mult ca totdeauna, azi!

3. Molizii, paltinii şi pinii
În cari aveau toţi cucii glas
Mereu i-au doborât străinii

Şi jalnici munţii ne-au rămas.

4. Veniţi, ai codrilor prieteni,
veniţi la ei, cu suflet viu,

Veniţi, cât brazii mai au cetini,
veniţi cât nu e prea târziu!

5. Pe toţi un vis să ne desmierde
Spre-a umple ţara de comori,
S’o facem toată codru verde

Şi cântec de privighetori!

6. Pădurea e izvor de viaţă
Şi-n ea strămoşii-au mers mereu

Ca’ntr’o biserică măreaţă,
În care cântă Dumnezeu!

7. Veniţi, prieteni ai pădurii,
Cu inimi vii, cu braţe tari!

Din cer, ne strigă şi pandurii:
Să umplem ţara de stejari!

Versuri:
Vasile Militaru

Muzica:
Dem. Mihăilescu - Toscani

Ne chiamă pădurea

Cântat în primă audiţie la şedinţa de deschidere a celei de-a 51-a adunări generale
a Societăţii “Progresul Silvic”, cu ocazia sfinţirii stindardului Societăţii.

Marş forestier  •  30 mai 1937

EDITORIAL
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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 2017!

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR
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Tăieri ilegale, 
controale, sancţiuni 

/ erori şi abuzuri

Rezumat
Este pusă în discuţie 
problematica reală 
a întregului sector 

forestier, provocată, 
mai nou, de un val de 

măsuri şi abordări care 
deteriorează imaginea 

acestui sector industrial, 
existând şi pericolul 

unor blocaje la nivel de 
producţie şi valorificare.

Illegal tree 
felling, controls, 

sanctions / 
errors, abuses

Synopsis
This article focuses upon 
the real problems of the 
entire forest sector as a 

consequence of a new set 
of rules and approaches 

which have negatively 
affected the image of 

this industrial field. 
Experts expect the danger 

of certain bottlenecks 
in the general system 

of production and 
exploitation. 

Masa lemnoasă este o 
resursă regenerabilă, 
esenţială pentru 
economia României şi, în 
special, pentru contribuţia 
directă la PIB, exportul 
naţional, sold favorabil 
export-import şi în care 
lucrează peste 150.000 
salariaţi. Ordonanţa de 

Urgenţă 51/2016 privind 
contravenţiile silvice şi 
informaţia despre cele 8,8 
milioane de metri cubi 
de lemn tăiat ilegal au 
făcut mult rău României. 
S-a demarat, la nivel 
internaţional, o campanie 
fără precedent, care a dus 
la denigrarea industriei 

lemnului din România. 
Mai nou, aplicarea OUG 
nr. 51/2016 a generat 
situaţii noi, unele excesiv 
reglementate, inclusiv faţă 
de obligaţiile prevăzute 
de Regulamentul (CE) nr. 
2173/2005
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Premierul Dacian Cioloş a declarat, 
referitor la tăierile ilegale de masă 
lemnoasă, că în ultimele luni 

au fost efectuate controale care s-au 
finalizat inclusiv cu dosare penale.

Fiind făcute în sedinţe de guvern, 
declaraţiile au fost pe larg preluate de 
către presă.

Selectând din aceste referiri ale 
premierului cu privire la sectorul 
forestier, redăm puctual câteva idei:

‘’În vară, am spus că intenţionăm să 
luăm nişte măsuri, să ţinem sub control 
tăierile ilegale de masă lemnoasă, după 
ce primisem mai multe semnale de 
îngrijorare privind acest proces. Am cerut 
miniştrilor de resort un set de măsuri 
care să reducă aceste activităţi ilegale 
din domeniul silvic. Între timp, am venit 
şi cu nişte modificări legislative, dar la 
mijlocul lui august am cerut în primul 
rând Ministerului de Interne, împreună 
cu Ministerul Mediului şi cu ANAF, să 
declanşeze un proces de controale, 
complex şi coordonat, pe toată filiera 
industriei lemnului, de la tăieri şi 
până la comercializare, să controlăm 
legalitatea exploatării şi circulaţiei masei 
lemnoase’’, a afirmat Dacian Cioloş, 
potrivit Mediafax.

Premierul a mai spus că a solicitat ca 
acest control să fie prelungit.

‘’Acum, la sfârşitul lunii octombrie, 
putem trage câteva concluzii. Au fost 
desfăşurate circa 55.000 de controale, 
care s-au terminat cu aproape 1.000 de 
dosare penale. Au fost decoperite peste 
2.500 de infracţiuni, foarte multe pe 
Codul Silvic, şi s-au aplicat circa 60.000 
de amenzi. De asemenea, s-au confiscat 
circa 50.000 de metri cubi de material 
lemnos, ceea ce înseamnă de trei ori 
mai mult decât într-o perioadă normală 

de controale. Deci aceste controale 
intensificate au arătat că, într-adevăr, 
sunt probleme care vor trebui clarificate, 
cum spuneam, şi prin modificarea 
legislaţiei, pentru mai multă vigoare 
din partea legii, dar şi cu o activitate 
mai intensă în perioada următoare de 
controale’’, a completat premierul Dacian 
Cioloş.

Primul ministru este de părere că 
aceste controale ar trebui să continue.

‘’Aş dori să continuăm acest mod de 
lucru şi în lunile următoare, cu această 
coordonare între Ministerul de Interne şi 
Ministerul Mediului în primul rând, sigur, 
ANAF-ul continuă să îşi facă treaba şi 
pe partea care ţine de responsabilitatea 
lor, dar această coordonare între MAI şi 
Garda Forestieră pare să dea rezultate’’, 
a subliniat Dacian Cioloş.

Nu contestăm necesitatea unei 
legislaţii stricte şi a nevoii controalelor 
pentru a asigura conformitatea în 
industria forestieră, dar nu suntem de 
acord cu controalele desfăşurate pe 
fondul unei legislaţii conţinând unele 
scăpări care lasă loc interpretărilor 
abuzive. Toate acestea nu fac decât 
să slăbească stabilitatea activităţii 
economice din industria lemnului şi să 
sporească această criză a lemnului.

Intrarea în vigoare a Ordonanţei de 

ACTUALITATE / IN THE NEWS

Dacian Cioloş, prim-ministru 
al Guvernului României
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Urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 51/2016 
privind contravenţiile silvice a avut un 
impact tip şoc asupra sectorului, în plin 
sezon forestier, consideră reprezentanţii 
mai multor asociaţii patronale din 
domeniu.

Referitor la OUG 51, se contestă 
caracterul de urgenţă, dar în acelaşi timp 
se spune că anumite fapte din regimul 
silvic nu sunt sancţionate. OUG aduce 
măsuri de prevenţie, stabileşte sancţiuni 
cu scopul de a descuraja fapte ilegale. 

La jumătatea lunii octombrie, WWF-
România atrăgea atenţia asupra faptului 
că măsura de sancţionare a unui 
operator care transportă în mod legal 
lemn, dar la care se constată, în urma 
controlului din trafic, faptul că există o 
diferenţă de 1% între volumul înscris în 
documente şi cel din autovehicul, este 
abuzivă. 

Forestierii susţin că în 2014-2015 au 
fost adoptate măsuri eficiente pentru 
combaterea tăierilor ilegale, iar în 2016 
s-a trecut la supracontrol, provocând 
blocarea activităţilor din sectorul 
forestier.

Efectele blocării licitaţiilor de la 
începutul anului pe timp de 2 luni, în 
plin sezon de exploatare a lemnului, sunt 
deja vizibile. Prin blocajul din primăvară 
s-a generat pierderea unei importante 
cantităţi de lemn care lipseşte din 
circuitul economic al anului 2016 şi s-a 

declanşat o criză a lemnului, fapt cu atât 
mai grav, cu cât se anunţă o perioadă 
tulbure şi la început de an nou.

La toate acestea s-a reacţionat cu 
opinii în mare măsură contradictorii: 
criza de resursă se datoreazăă blocajului 
licitaţiilor din primăvară, regulamentului 
de vânzare şi mai ales abuzurilor 
controlului! Intrarea în vigoare a OUG 
51/2016 a amplificat blocajul şi criza ş.a.

Comisia de mediu a iniţiat dezbaterea 
pentru OUG 51/2016 pe 7 noiembrie. 
O dezbatere cu toate organizaţiile 
din sector prezente, în care Ministerul 
Mediului a fost raportor, inclusiv în 
prezenţa presei. Concluzia nu poate 
fi decât respingerea OUG 51/2016 
prin proceduri parlamentare. Nu s-au 
formulat asigurări dacă va fi timp fizic 
pentru această respingere.

Pe acest fond, situaţia sectorului 
forestier rămâne complicată, în spaţiul 
public fiind reflectată prin:

• existenţa unei crize de resursă de 
lemn pentru industrie;

• preţurile exagerate din piaţă 
afectează competitivitatea industriei 
lemnului la export;

• importurile nu pot salva situaţia 
decât parţial, datorită costurilor mari de 
transport;

• se manifestă o lipsă de personal în 
administraţia silvică, dar şi în exploatare 
şi prelucrarea lemnului;

• activitatea sectorului este îngreunată 
de supracontrol şi suprareglementare.

ASFOR consideră inaplicabile o parte 
a prevederilor acestui act normativ, prin 
reglementare excesivă, afectaţi fiind nu 
doar agenţii economici din exploatări 
forestiere şi prelucrarea primară a 
lemnului, ci şi administratorii fondului 
forestier.

Ca urmare a discuţiilor şi scrisorilor 
adresate MMAP, referitoare la efectele 
promulgării şi aplicării OUG 51/2016 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 171/2010 privind stabilirea 
şi sancţionarea contravenţiilor silvice, 
s-a fundamentat necesitatea obiectivă 
de introducere a unor toleranţe la 
măsurarea materialelor lemnoase şi de 
stabilire a unui prag până la care să nu 
fie întocmite acte de sancţionare, cum, 
de altfel, să se procedeze şi în cazul 
prejudiciilor de exploatare.

Este speranţa noastră că prin 
argumente precise despre unele scăpări 
de reglementare putem motiva şi inspira 
factorii de decizie să utilizeze acele 
măsuri care conduc la întărirea coeziunii 
comunităţii, a identităţii şi stabilităţii 
domeniului, protejând, în acelaşi timp, 
pădurea, a cărei importanţă majoră 
se extinde inclusiv în spaţiul geografic 
european.

Redacţia

ACTUALITATE / IN THE NEWS
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Reuniunea
Consiliului de Mediu 

şi prima reuniune UE 
- Parteneriatul Estic al 

miniştrilor mediului

Natură şi biodiversitate 
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Rezumat
Europa este continentul 
cel mai puternic afectat 
de activităţile umane. 
Totuşi, datorită localizării 
sale predominant în 
climatul temperat, 
pădurea poate fi 
considerată o importantă 
componentă a mediului 
si peisajului. Acest 
considerent justifică 
implicarea responsabilă 
a organismelor de decizie 
al Uniunii Europene. 

The Environment 
Council Reunion 
and the first 
EU reunion - 
ministers for 
environment 
of the Eastern 
Partnership 
countries (EaP)
Synopsis
Europe is the most 
affected continent 
by human activities. 
However, the 
predominant temperate 
climate favours forests as 
an important component 
of our landscape and 
environment. This strong 
argument justifies a 
responsible involvement 
of the decisions makers 
inside the European 
Union.

În perioada 17-18 octombrie 2016, la Luxemburg, 
ministrul Cristiana Paşca Palmer a participat la 
reuniunea Consiliului de Mediu şi la prima reuniune 
UE - Parteneriatul Estic al miniştrilor mediului şi 
schimbărilor climatice. În cursul zilei de 17 octombrie, 
ministrul român al mediului a fost prezent la 
reuniunea Consiliului de mediu al Uniunii Europene, 
care reuneşte miniştrii mediului din statele membre. 
Consiliul este principalul organism de decizie al 
Uniunii Europene şi are rolul de a supraveghea 
dezvoltarea durabilă armonioasă şi echilibrată a 
activităţilor economice şi sociale cu respectarea 
legislaţiei şi standardelor pentru protecţia mediului. 

Pe agenda acestui Consiliu de Mediu s-au 
aflat, în principal, următoarele subiecte:

 
1. Sectoarele non-ETS
a) Propunerea de regulament al 

Parlamentului European şi al Consiliului 
privind reducerile anuale obligatorii de emisii 
de gaze cu efect de seră ale statelor membre 
în perioada 2021-2030, în vederea realizării 
unei uniuni energetice reziliente şi pentru 
respectarea angajamentelor asumate în 
temeiul Acordului de la Paris şi de modificare 
a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
privind un mecanism de monitorizare şi de 
raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră;

 b) Propunerea de regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
privind includerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră şi a absorbţiilor rezultate din 
exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei 
terenurilor şi silvicultură în cadrul de politici 
privind clima şi energia pentru 2030 şi de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 
al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind un mecanism de monitorizare şi de 
raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, 
precum şi de raportare, la nivel naţional şi al 
Uniunii, a altor informaţii relevante pentru 
schimbările climatice 

2. Proiectul de concluzii
ale Consiliului referitoare
la Convenţia privind
diversitatea biologică:

a) Pregătirea celei de-a 13-a Conferinţe 
a părţilor la convenţia privind diversitatea 
biologică; b) Pregătirea celei de-a 8-a 
Conferinţe a părţilor la CDB, care funcţionează 
ca întâlnire a părţilor la Protocolul de la 

Cartagena privind biosecuritatea; 
c) Pregătirea celei de-a 2-a Conferinţe a 

părţilor la CDB, care funcţionează ca Întâlnire 
a părţilor la Protocolul de la Nagoya, privind 
accesul şi împărţirea beneficiilor (COPMOP 2). 

3. Proiectul de concluzii
ale Consiliului privind
gospodărirea durabilă
a apelor.

După finalizarea lucrărilor din cadrul 
Consiliului de Mediu, în data de 18 octombrie, 
a avut loc prima reuniune UE - Parteneriatul 
Estic a miniştrilor mediului şi schimbărilor 
climatice. Reuniunea este organizată de 
preşedinţia slovacă a UE şi Comisia Europeană, 
fiind invitaţi să participe miniştrii mediului 
şi schimbărilor climatice din statele membre 
UE şi Parteneriatul Estic. Discuţiile au avut 
loc în cadrul unei sesiuni referitoare la 
mediu, concentrată pe economie verde, 
guvernanţă de mediu şi schimbările climatice. 
Cu această ocazie, s-a adoptat o declaraţie 
privind cooperarea în domeniul mediului şi 
schimbărilor climatice în cadrul Parteneriatului 
Estic (PaE). Declaraţia de cooperare privind 
protecţia mediului şi schimbărilor climatice 
din cadrul PaE este primul demers strategic 
în direcţia promovării unei cooperări mai 
strânse între spaţiul vest-european şi cel est-
european, respectiv cu statele partenere din 
cadrul PaE (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, 
Georgia, Republica Moldova şi Ucraina). În 
acest context, angajamentele de acţiune 
propuse şi la care partenerii estici vor adera 
prin semnarea declaraţiei au în vedere 
întărirea cooperării în zona politicii de mediu 
şi de vecinătate, inclusiv a cooperării în zona 
guvernanţei de mediu şi a economiei verzi.

ACTUALITATE / IN THE NEWS
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Accesibilitate / 
inaccesibilitate / 

greu accesibil
în fondul naţional 

forestier

Acces în fond forestier (podeţ şi drum)
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În practica tehnologiei actuale de exploatare 
a lemnului, în strânsă legătură cu reţeaua de 
transport forestier, în ultimii ani, în ţara noastră se 

manifestă următoarele:
• nu se înregistrează construcţii noi de drumuri, 

sau prea puţine, comparativ cu desimea optimă 
necesară;

• starea generală a reţelei de drumuri existente, din 
punct de vedere al cerinţelor tehnice, este la limita 
acceptabilităţii;

• volumele anuale de lemn care se exploatează sunt, 
în general, la cote ridicate, cu toate dificultăţile 
cunoscute legate de drumuri;

• din producţia autohtonă sau din import se folosesc 
utilaje de colectare tot mai performante care, în 
afara capacităţii de a colecta lemnul pe distanţe 
relativ mari, înregistrează şi alte caracteristici 
tehnico-economice superioare;

• costurile cu energia şi forţa de muncă cunosc, 
pentru intervale scurte de timp, evoluţii 
semnificative;

• respectarea la modul general a măsurilor protective 
pentru mediu şi pădure sunt frecvent ignorate sau 
aplicate formal.

Este adevărat că stabilirea eficienţei sociale şi 
ecologice a unei reţele de drumuri este o problemă 
deosebit de dificilă, în special din cauza eterogenităţii 
efectelor ce trebuie luate în considerare precum 
şi a dificultăţilor de a le cuantifica. Unele încercări 
au urmărit, de regulă ajustarea cu ajutorul unor 
coeficienţi a relaţiilor clasice de calcul a desimii 
optime. Acest parametru, însă, chiar determinat după 
relaţii îmbunătăţite cu diferiţi coeficienţi, antrenează 
cu sine toate neajunsurile unui calcul pur matematic, 
bazat pe un model teoretic. 

Faţă de distanţele medii de colectare europene, 
de 400-700 m, pentru condiţiile din ţara noastră, 
crearea unui concept sistemic (reţea de drum, resursă, 
colectare, transport, valorificare etc.) de exploatare a 
lemnului în care să eficientizăm indicatorii tehnico-
economici specifici, pe premiza unei distanţe medii de 

Rezumat 
Plecând de la întrebarea 
“cum se pun în valoare, 
anual, în medie cca. 
18 milioane mc de 
lemn în condiţiile unei 
reţele insuficiente (?) de 
drumuri”, autorul face o 
incursiune analitică în 
zona argumentelor care 
explică acest fenomen.

Accessibility / 
Inaccessibility 
/ Not Easily 
Accessible, terms 
regarding the 
national forest 
fund
Synopsis
The question of how 
we can exploit an 
average of 18 millions 
mc of wood per year 
taking into account the 
bad condition of an 
insufficient network of 
roads represents the 
main theme of this 
analysis. An interesting 
incursion within the 
area of arguments 
trying to explain this 
phenomenon.

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor
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colectare corect determinate, se impune 
cu mare obiectivitate.

Din studii şi observaţii pe această 
problematică, s-au desprins concluzii 
parţiale sau insuficient fundamentate.

În mod sintetic, totuşi, s-au formulat 
cerinţe care, în aplicare, determină, în 
viitor, parcurgerea următoarelor etape:

• stabilirea unor unităţi experimentale 
caracterizate prin:

a) relief care să cuprindă trasee de 
colectare cu declivităţi mai mari de 25%;

b) resursa de masă lemnoasă să fie 
constituită atât din foioase cât şi din 
răşinoase;

c) dimensiunea arborelui mediu să 
acopere atât diametrele specifice tăierilor 
de produse secundare (0,05 - 0,1 mc/fir), 
cât şi celor de produse principale (0,2 - 
1,0 mc/fir);

• identificarea unor operatori 
economici cu profil de exploatare a 
lemnului care au în dotare (achiziţie din 
import) tractoare cu semiremorcă (tip 
forwarder) pentru a iniţia măsurători 

destinate fundamentării economice a 
colectării lemnului pe distanţe lungi (> 
1500 m);

• organizarea unui punct experimental 
caracterizat prin montarea pe distanţă 
lungă (> 1000 m) a unui funicular 
destinat fazei de apropiat a lemnului.

În regiunile unde problemele legate de 
păstrarea echilibrului ecologic se situează 
în prim plan sau în unităţile destinate 
extinderii codrului grădinărit, limitarea 
calculelor doar la stabilirea eficienţei 
economice a investiţiilor şi neglijarea 
efectelor silviculturale, ecologice, sociale 
ale reţelei de drumuri, care şi ele pot fi 
definite printr-o anumită eficienţă, dar 
nu pot fi cuantificate monetar, nu mai 
corespunde cerinţelor timpului.

Distanţa medie de apropiat, în 
zona considerată (convenţional) ca 
accesibilă, este de până la 1,2 km, ceea 
ce corespunde şi economic instalaţiilor 
cu cablu şi tractoarelor forestiere folosite 
la apropiatul lemnului (pe ansamblul 
fondului forestier, distanţa medie de 

apropiat este de 1,8 km). Reţeaua de 
transport existentă nu este uniform 
repartizată pe întreaga întindere a 
fondului forestier. Astfel, pădurile unor 
zone cum sunt Hunedoara, Neamţ, Alba, 
Bacău, Olt, Prahova, posedă o dotare de 
peste 7 m/ha. De asemenea, deasupra 
mediei pe ţară se situează şi pădurile din 
judeţele Covasna, Caraş-Severin, Argeş, 
Arad, Cluj, Buzău, Mureş, Satu-Mare 
şi Sălaj. În schimb, o serie de zone cu 
pondere mare în economia forestieră 
a ţării, cum sunt Suceava, Maramureş, 
Harghita, Bistriţa, Vâlcea, Gorj, Braşov, 
sunt dotate sub medie. Nu mai vorbim 
de judeţele din zona de câmpie (Brăila, 
Galaţi, Iaşi, Vaslui), unde indicele de 
desime este de numai 3 - 4 m/ha. Nivelul 
de dezvoltare al reţelei forestiere de 
transport de la noi prezentat mai sus 
este în general mult inferior reţelelor din 
pădurile Europei Centrale (Austria, Elveţia 
etc.), însă desimile la care s-a ajuns acolo 
nu pot constitui un obiectiv, deoarece 
fiecare ţară trebuie să aibă în vedere 
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condiţiile sale specifice şi, mai ales, un 
mod de calcul şi raportare care poate nu 
ne fac comparabili.

Indicele de desime (mediu) de 6,1 m/
ha, dacă se ţine seama că apropierea 
lemnului nu se poate face chiar pe toată 
lungimea drumurilor ce străbat pădurea, 
conduce la valori ce se modifică, iar 
dacă sunt excluse drumurile forestiere 
de legătură, care nu contribuie la 
deschiderea pădurii, şi cele necirculabile, 
respectiv cele ieşite din uz datorită 
gradului lor ridicat de degradare, indicele 
de desime a drumurilor forestiere, la nivel 
naţional, scade şi mai mult.

Stabilirea eficienţei economice pe 
ansamblul reţelei de transport se bazează 
pe o situaţie medie, dedusă şi din 
rezltatele studiilor de caz, atât în ceea ce 
priveşte dimensiunile UP-ului, precum 
procentele de participare a diferitelor 
categorii de drumuri la alcătuirea reţelei 
de transport.

Astfel, în cazul unei unităţi de 
producţie de 3.000 ha (cazul cel mai 

frecvent întâlnit pe teren), accesibilitatea 
integrală a acesteia se realizează pentru 
o desime a reţelei de transport de 9 m/
ha. Aceasta înseamnă că lungimea reţelei 
de transport este de 27 km, în care 
participă atât drumuri existente (publice, 
industriale şi forestiere), cât şi drumuri 
auto forestiere noi preconizate inclusiv 
secundare sau sumar amenajate. 

Legat de acest tip de calcul cu 
minimizarea cumulului de cost colectare 
- transport (vezi grafic), există o dinamică 
permanentă în care în special costul 
carburanţilor şi a investiţiilor in drumuri 
noi şi echipamente performante de 
colectare schimbă acest minim, şi odată 
cu el, indicele de desime a reţelei de 
drumuri.

Trebuie subliniat de la început că 
drumurile forestiere cu care s-au 
dotat pădurile până în prezent nu 
s-au construit la întâmplare, însă la 
elaborarea studiilor de amplasament, 
care reprezintă documentaţia tehnico-
economică premergătoare proiectelor 

de execuţie şi care se referă la întreaga 
reţea de drumuri, alegerea variantei celei 
mai avantajoase din rândul variantelor 
posibile tehnic, s-a făcut numai în baza 
unor criterii economice, incomplete, 
hotărâtoare fiind costurile de colectare 
şi transport al lemnului, specifice fiecărei 
variante. Această metodologie de lucru 
este valabilă şi în prezent şi, practic, 
generalizată la elaborarea studiilor 
referitoare la dezvoltarea reţelelor de 
drumuri forestiere. Luarea în considerare 
numai a costurilor aferente colectării şi 
transportului lemnului înseamnă, implicit, 
a considera drumul forestier ca o dotare 
destinată strict deplasării şi valorificării 
lemnului recoltat şi nu ca o dotare 
încadrată organic în viaţa pădurii, inclusă 
în biotopul ecosistemului forestier, dotare 
chemată să faciliteze executarea tuturor 
lucrărilor silviculturale, să contribuie la 
dezvoltarea turismului şi să valorifice nu 
doar lemnul, ci şi pădurea în ansamblul 
său.

Petru Boghean, Consilier ASFOR

ACTUALITATE / IN THE NEWS



18 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro

În baza ordinului nr. 1651/2000 al 
MAPPM, privind aprobarea normelor 
tehnice privind evaluarea volumului de 
lemn destinat comercializarii, APV-ul 
este definit ca fiind documentul tehnico-
economic care conţine rezultatele 
evaluării cantitative, calitative şi valorice 
a volumului de lemn destinat exploatării.

După cum se poate observa din 
cele prezentate mai sus, volumul de 
lemn pe picior destinat exploatării 
(comercializării) nu provine din măsurare 
directă a acestuia, ci rezultă în urma unei 
evaluări.

Evaluarea poate conduce la plus de 
masă lemnoasă sau la minus, aspect 

care se constată odată cu măsurarea 
efectivă a materialului lemnos exploatat.

Or, Odinul 837/2014, art. 35, al (2), 
(3) nu face nici un fel de referire la 
posibilul minus de material lemnos 
rezultat, ci tratează unilateral, în favoarea 
proprietarului de pădure, doar plusul 
rezultat.

În aceste condiţii, legiuitorul nu a luat 
în considerare însuşi aspectul pe care 
îl presupune exploatarea lemnului, şi 
anume că pentru obţinerea materialului 
lemnos din masa lemnoasă pe picior, 
firma de exploatare a făcut nişte 
cheltuieli pentru exploatarea propriu-
zisă cât şi pentru construcţia instalaţiior 

Ordinul

837/2014, 
observaţii critice

Rezumat
Pe parcursul implementării unor 

reglementări legislative, apar inerent 
interpretări în inţelegerea şi aplicarea 

textelor elaborate uneori cu pasaje obscure 
sau echivoce. Autorul are iniţiativa lansată 

prin prezentarea concretă a unui articol 
din Ordinul 837/2014, prin care la aplicare 
s-a creat înţelegerea incorectă, interpretări 

greşite sau chiar litigii şi propune căi de 
îndreptare a lor.

Law no. 837/2014,
Critical observations

Synopsis
A set of new legal regulations and their 

process of implementation have inherently 
raised different approaches in the way 

we interpret, understand and apply the 
elaborated articles despite some obscure 

and unclear text passages. The author 
launches the initiative of presenting an 

article of the Law no. 837/2014 in a very 
concrete manner. Putting it into practice 

has raised a series of wrong interpretations, 
a lot of misunderstanding or even disputes, 

therefore the author proposes a few ways to 
put this regulation in order.

eng. Gafiţa Chiruţă Gheorghe,
Legal expert

În orice tip / model de economie, vânzarea unor produse 
sau servicii se realizează, în principiu, pe baza unor contracte 
economice. Astfel, produsul, în special cel care urmează 
să fie vândut - cumpărat, este evaluat mai întâi în unităţi 
fizice, cantitative (metru, kilogram, bucată etc.), şi apoi în 
unităţi valorice (leu, euro, dolar, rublă etc.). În cazul lemnului, 
contractele de furnizare a masei lemnoase pe picior au la 
bază prevederile actului de punere în valoare (APV).
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Evaluare calitativă şi cantitativă
a lemnului pe picior

de scos-apropiat, curăţarea parchetului 
etc. Cheltuielile precizate se raportează 
procentual şi la plusul de masă lemnoasă 
pe picior sau la materialul lemnos din 
platforma primară care, în ambele cazuri, 
se predau Ocolului Silvic.

Furnizorul, respectiv proprietarul de 
pădure, a avut grijă ca prin contractul 
de furnizare să-şi rezolve lipsa de masă 
lemnoasă prin articol distinct în contract, 
prin care această lipsă se sesizează de 
firma de exploatare înainte de eliberarea 
autorizaţiei de exploatare şi predarea 
parchetului.

În condiţiile în care exploatatorul 
(beneficiarul) procedează ca mai sus 
şi constată lipsa de masă lemnoasă, 
aceasta nu poate fi o lipsă certă, deoarece 
metodele de determinare folosite de el 
fiind aceleaşi cu cele folosite de furnizor 
la punerea în valoare, conduc tot la o 
estimare.

În cele ce urmează propun rezolvarea 
problemei privind atât lipsa, cât şi plusul 
de material lemnos rezultat în urma 
exploatării, prin modificarea Ordinului 

837/ 2014, al. (2), (3), procedând astfel:
În baza “Normelor tehnice privind 

evaluarea volumului de lemn destinat 
comercializării (Normativ 4, cap. 5, pct. 
5.1.5. D), introducerea în contractul de 
furnizare a masei lemnoase, încheiat cu 
agentul economic de exploatare a unei 
clauze asiguratoare, în care să se specifice 
că volumul şi valoarea materialului lemnos 
înscris în actul de evaluare al acestuia 
(APV) este provizorie, urmând ca, la 
terminarea exploatării pe baza datelor din 
SUMAL, să se facă corecţiile necesare, şi 
anume:

Pentru lipsa de material lemnmos :
• restituirea de către furnizor, 

beneficiarului, contravaloarea materialului 
lemnos la preţul din contract a lipsei 
constatate, făcând diferenţa între 
prevederea APV şi SUMAL.

Pentru plusul de masă lemnoasă sau 
material lemnos:

• pentru plusul de masă lemnoasă pe 
picior, inventarierea acesteia, întocmirea 
unui nou APV care se evidenţiază în 
SUMAL şi predarea spre exploatare 

aceleiaşi firme şi la acelaşi preţ ca şi cele 
din contract, cu toate că va rezulta o 
structură diferită a masei lemnoase pe 
picior (în noul APV);

• pentru plusul de material lemnos 
de pe platforma primară, acesta se 
consemnează într-un proces verbal 
pentru care procedura de înregistrare 
în SUMAL este similară cu cea stabilită 
pentru înregistrarea proceselor verbale de 
confiscare, iar materialul lemnos se predă 
beneficiarului partizii la acelaşi preţ din 
contract.

Prin aplicarea metodologiei prezentate 
mai sus, considerăm că o multitudine de 
litigii apărute între furnizori şi beneficiari 
cu privire la diferenţele la cuantumul masei 
lemnoase puse în valoare vor dispărea.

Acceptăm orice altă propunere în sensul 
îmbunătăţirii situaţiei generate de Ordinul 
837, art. 35,al. (2), (3), să fie aplicabilă şi 
să nu fie contrară altor reglementări, cu 
atât mai mult cu cât în această speţă nu se 
pune problema de rea-credinţă. 

Ing. Gafiţa Chiruţă Gheorghe,
Expert judiciar

ACTUALITATE / IN THE NEWS



20 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro

Noi politici în 
problematica reducerii 

emisiilor de gaze cu 
efect de seră

Biodiversitatea, agricultura, 
resursele de apă, silvicultura, 

infrastructura, energia, turismul 
şi sănătatea populaţiei sunt 

numai câteva dintre domeniile 
ce vor fi masiv afectate de 
schimbările climatice. Va fi 

nevoie de noi politici pentru a 
se aborda şi adapta problemele 

legate de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră. 
Implementarea acestora 

necesită investiţii semnificative, 
stimulente economice, 

instrumente şi standarde 
legislative, asistenţă tehnică şi 

soluţii tehnologice.

 Impactul schimbărilor climatice

ACTUALITATE / IN THE NEWS
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Ministerul Mediului a elaborat un proiect 
de lege pentru ratificarea Acordului de la 
Paris la Convenţia-cadru a Organizaţiei 

Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, 
semnat la New York, la 22 aprilie 2016, prin care îşi 
propune promovarea reducerii emisiilor de gaze 
cu efect de seră simultan cu încurajarea dezvoltării 
durabile.

“Se preconizează că schimbările climatice vor 
avea un impact semnificativ la nivelul întregii 
economii, afectând modul în care specialiştii 
planifică, proiectează, construiesc, exploatează şi 
întreţin. Biodiversitatea, agricultura, resursele de 
apă, silvicultura, infrastructura, energia, turismul 
şi sănătatea populaţiei sunt numai câteva dintre 
domeniile ce vor fi masiv afectate de schimbările 
climatice. Va fi nevoie de noi politici pentru a 
se aborda atât problemele legate de reducere 
a emisiilor de gaze cu efect de seră, cât şi de 
adaptare, iar implementarea acestor politici 
va necesita investiţii semnificative, stimulente 
economice, instrumente şi standarde legislative, 
asistenţă tehnică şi soluţii tehnologice”, se arată în 
expunerea de motive.

Potrivit acesteia, atât măsurile de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră, cât şi cele de 
adaptare la efectele schimbărilor climatice pot 
implica investiţii semnificative în infrastructură, 
facilităţi şi echipamente. 

De exemplu, îmbunătăţirea mixului energetic 
(trecerea de la cărbune la surse regenerabile de 
energie), modernizarea sistemelor districtuale, 
construirea şi reabilitarea digurilor şi barajelor în 
vederea asigurării protecţiei împotriva inundaţiilor 
sau a reducerii efectelor secetelor şi stabilirea unor 
sisteme de monitorizare, toate acestea necesită 
investiţii semnificative în infrastructură şi în 
modernizarea echipamentelor.

Fiecare om de pe glob
plăteşte pentru schimbările
climatice

Studiile arată că în ceea ce priveşte costurile 
datorate schimbărilor climatice, acestea ar putea 
ajunge pentru fiecare locuitor al globului la un 
nivel de circa 14% din consumul mediu.

De asemenea, schimbările climatice au ajuns 
să fie considerate ameninţarea principală pentru 
stabilitatea şi securitatea globală de către mulţi 
experţi în domeniu.

Suplimentar beneficiilor evidente, de evitare a 
instabilităţii, insecurităţii şi a creşterii costurilor cu 
schimbările climatice, sunt şi beneficii economice 
şi strategice, dar şi beneficii sociale majore, care 
pot decurge din măsuri ambiţioase de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră.

Piaţa bunurilor
şi serviciilor verzi a atins
peste 4.000 miliarde euro

Piaţa globală pentru bunuri şi servicii verzi şi 
cu emisii scăzute de carbon a ajuns la peste 4.000 
miliarde euro şi este într-o creştere continuă cu 

peste 4% pe an. Aceste aspecte o transformă 
într-una dintre cele mai dinamice şi prospere 
sectoare la nivel global. Prin urmare, reprezintă o 
oportunitate enormă pentru aceste sectoare deja 
moderne şi inovative, să crească şi mai mult şi să 
ajute la crearea de noi locuri de muncă verzi.

“Măsuri ambiţioase în domeniul schimbărilor 
climatice pot asigura un loc de frunte Uniunii 
Europene, inclusiv României, în ceea ce priveşte 
beneficiile obţinute din această creştere a cererii 
de bunuri şi servicii verzi şi cu conţinut scăzut de 
dioxid de carbon, la nivel global. De asemenea, 
vor asigura un avantaj în ceea ce priveşte inovarea 
şi dezvoltarea tehnologiilor de vârf, menţinând 
astfel competitivitatea industriei şi mediului de 
afaceri. Acest lucru poate fi realizat prin punerea 
pe piaţă a celor mai performante tehnologii 
cu emisii scăzute de carbon la nivel mondial. 
Stabilirea unor măsuri clare şi timpurii, în ceea 
ce priveşte politicile de schimbări climatice, va 
pune capăt incertitudinii actuale care întârzie 
investiţiile din sectorul energetic, de care 
avem nevoie urgentă şi vor ajuta la creşterea 
economiilor noastre, precum şi la dezvoltarea unei 
infrastructuri moderne şi competitive, cu emisii 
scăzute de carbon”, consideră Ministerul Mediului, 
Apelor şi Pădurilor (MMAP).

La nivel naţional, impactul macroeconomic 
al Acordului de la Paris va fi determinat de 
rezultatele negocierilor interne la nivel UE pentru 
Cadrul 2030 şi a politicilor dezvoltate la nivel 
intern pentru atingerea obiectivelor asumate.

În contextul ţintei asumate la nivel UE pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 
cel puţin 40% faţă de nivelul din 1990, principala 
provocare pentru România este reprezentată de 
îndeplinirea acestui obiectiv în termeni de costuri 
şi investiţii necesare mai ales în perioada pre-
2021. În perspectiva Cadrului 2030, o potenţială 
sensibilitate pentru România este reprezentată de:

a) necesitatea păstrării şi asigurării 
competitivităţii sectoarelor aflate sub EU ETS, în 
condiţiile revizuirii Directivei EU ETS, care are în 
vedere atingerea unui obiectiv mult mai ambiţios 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 
la nivelul UE, respectiv cu 43% comparativ cu anul 
2005;

b) perspectivele de reducere a emisiilor la 
nivelul sectoarelor care nu intră sub incidenţa ETS 
(non-ETS), măsurile necesare la nivel naţional şi 
costurile asociate acestora.

 
Sursa: MMAP

Rezumat
În contextul ţintei 
asumate la nivel UE 
pentru reducerea 
emisiilor de gaze cu efect 
de seră cu cel puţin 40% 
faţă de nivelul din 1990, 
principala provocare 
pentru România 
este reprezentată de 
îndeplinirea acestui 
obiectiv în termeni 
de costuri şi investiţii 
necesare.

New policies 
to reduce 
greenhouse gas 
emissions
Synopsis
The main challenge 
for Romania is now 
the new target at EU 
level regarding the 
reduction with at least 
40% of greenhouse gas 
emissions compared to 
1990. Our country must 
create a competitive 
framework in order to 
cover all the necessary 
costs and investments.

Source: MMAP
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Peisaj şi resursă în Parcul Naţional Yoho,
Alberta, British Columbia

Rezumat
Industria materialelor lemnoase răspunde tot mai mult 

noilor tendinţe, cu apariţia de noi produse, a  tehnologiilor 
de modelare sau roboţilor industriali. Toate aceste evoluţii, 

la care se adaugă reglementările suplimentare din domeniul 
construcţiilor, deschid noi oportunităţi pentru lemnul utilizat 

în structuri şi forme tot mai moderne.

Forest industry in British Columbia
Synopsis

The wood materials industry tries to answer to the most 
recent tendencies of the forest field by promoting new 

products, modelling techniques or industrial robots. All these 
evolutions have opened new opportunities for the wood used 

in modern structures and shapes, in addition with a set of 
supplementary regulations imposed to 

the building sector.

Source:
BC Forest Professional, Sept.-Oct. 2016

Adapted by:
Lavinia Marcu
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din
British
Columbia

Una din preocupările cele mai frecvente în rândul 
reprezentanţilor din industria forestieră canadiană 
rămâne, în continuare, plantarea de noi arbori şi 
administrarea eficientă a pădurilor, în detrimentul 
produselor şi materiilor prime ce derivă din 
acestea. Sectorul de prelucrare atrage tot mai mult 
personal pe piaţa cherestelei de mari dimensiuni 
sau producţia de panouri. De aceea, foarte puţini se 
mai interesează cu adevărat de utilizarea lemnului 
pentru  locuinţe sau despre sectorul construcţiilor în 
general.
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Este de remarcat faptul că modalităţile 
de utilizare structurală a masei lemnoase 
devin mai variate şi evoluează rapid, 
creând astfel un impact larg asupra 
felului în care vor fi administrate pădurile 
în viitorul apropiat.

Costurile legate de materialele 
folosite sunt în continuare de maximă 
importanţă, alături de nivelul de 
sustenabilitate, viteza echipamentelor 
din procesul de producţie şi procedurile 
de pre-fabricare. 

Industria materialelor lemnoase 
răspunde noilor tendinţe cu apariţia 
de noi produse din cherestea, precum 
panourile din elemente îmbinate (CLT), 
tehnologii de modelare 3D sau roboţi 
industriali. Toate aceste evoluţii, la care 
se adaugă reglementările suplimentare 
din cadrul sectorului de construcţii, 
deschid noi oportunităţi pentru lemnul 
utilizat în structuri moderne, precum 

clădirile înalte sau de mari dimensiuni 
(CLT - cross-laminated timber).

Exemplul cel mai semnificativ în 
acest sens este dat de construcţia 
proiectului Brock Commons din 
Vancouver, provincia canadiană British 
Columbia, care va deveni cea mai înaltă 
construcţie pe structură din lemn la 
nivel global. Aceasta este programată 
pentru inaugurare în luna septembrie a 
anului 2017, putând găzdui peste 400 
de studenţi într-un campus modern. 
Autorităţile canadiene şi-au dat deja 
acordul pentru dezvoltarea pe structură 
din lemn la dimensiuni mai mari, cu 
respectarea cerinţelor de siguranţă a 
clădirilor.

Brock Commons va fi o structură 
hibridă, în care primele două etaje (plus 
casa liftului şi a scărilor) sunt construite 
din beton, iar restul din lemn. Panourile 

CLT sunt utilizate pentru ridicarea 
etajelor, în timp ce lemnul stratificat 
apare la stâlpi. Clădirea va avea 18 etaje, 
cu o înălţime totală de 53 m, urmând 
a fi folosite panouri SPF şi cherestea 
provenită din pinul Douglas, referenţiale 
pentru continentul nord-american.

Dar ce impact ar putea avea cu 
adevărat construirea acestui campus 
record din lemn pentru industria 
forestieră locală? Materia primă pentru 
conceperea panourilor mari din lemn 
CLT va deveni cu siguranţă obiectivul 
primordial al fabricilor de cherestea din 
provinicia British Columbia.

Lemnul masiv CLT prezintă câteva 
avantaje clare, fiind în primul rând 
indiferent la tipul de specii forestiere 
folosite. În prezent, producţia certificată 
de panouri CLT se limitează la pin-brad-
molid, rezistenţa şi valoarea aşteptată 
fiind mult mai importante decât tipul 
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Dl. Dan Achim - Director MMAP

de lemn folosit (atât răşinoase, cât şi 
foioase).

Cheresteaua laminată dispusă 
transversal (CLT) poate fi adaptată unor 
aplicaţii specifice, întrucât un inginer 
are posibilitatea de a specifica gradul, 
lărgimea sau grosimea în funcţie de 
tipul de aplicaţie existent. Panourile de 
acest fel au atât o valoare structurală, 
cât şi una artistică importantă. Straturile 
exterioare de CLT pot fi expuse la 
suprafaţă ceea ce permite etalarea 
proprietăţilor cu caracter estetic al fibrei 
lemnoase.

Alte două atribute esenţiale ale acestui 
tip de panou sunt rezistenţa şi gradul 
de umiditate. Procesul de prelucrare 
a acestui tip de material va lua în 
considerare un nivel minim al ambelor 
caracteristici pentru a le trimite fabricii 
de cherestea. Aceasta din urmă va 
usca stocul de intrare la nivelul de 14% 

(plus sau minus două procente) şi îl va 
sorta în funcţie de valoarea aşteptată. 
Este posibil ca în timpul acestui proces, 
esenţele de lemn specifice să nu mai 
prezinte aceeaşi importanţă, deşi 
sunt necesare studii ulterioare pentru 
a stabili efectul utilizarii unor tipuri 
mixte de lemn. Integrarea lanţului de 
aprovizionare ar putea diminua costurile 
materialelor aferente, transformând 
panourile CLT într-un produs competitiv 
pe piaţa globală.

Iată cum, dezvoltarea şi extinderea 
sectorului de construcţii pe bază de 
cherestea vor avea impact şi asupra 
modului de administrare a pădurilor 
noastre. 50% din costurile CLT constau 
în fibră lemnoasă de consum, mai precis, 
costul acesteia va determina gradul 
de competivitate a produsului. Dacă 
volumul stocului de panouri CLT este 
semnificativ, se pune problema alegerii 

unei combinaţii diferite de esenţe 
lemnoase, un proces de rotaţii mai scurt 
sau un sistem forestier inovator. 

Atât Canada, cât şi statele europene 
vor fi obligate să creeze cadrul adecvat 
unor sisteme juridice capabile să susţină 
producţia de lemn masiv CLT. În acest 
fel, noi locuri de muncă vor putea fi puse 
la dispoziţia sectorului forestier, piaţa 
de cherestea se va diversifica în mod 
semnificativ, iar beneficiile economice ar 
putea fi extrem de importante.

Să aşteptăm realizarea proiectului 
canadian Brock Commons, un posibil 
vârf al viitorului industriei forestiere din 
nord-vestul Canadei!

Sursa:
BC Forest Professional,

Sept.-Oct. 2016
Prelucrare: Lavinia Marcu

Proiectului Brock Commons
din Vancouver, provincia canadiană 
British Columbia, care va deveni
cea mai înaltă construcţie
pe structură din lemn
la nivel global
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Să gândim pentru prima şansă

Strategii forestiere 
europene
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O strategie bine concepută trebuie să 
se bazeze pe competenţele-cheie ale unei 
companii, drept condiţie esenţială de succes 
economic pe termen lung. Noile cercetări au 
relevat faptul că întreprinderile forestiere dotate 
cu o strategie clară înregistrează în medie 
rezultate net superioare.

Punctele forte, cât şi cele slabe ale procesului 
de exploatare, precum şi riscurile financiare 
alături de oportunităţile economice ale acestuia 
servesc la îmbunătăţirea situaţiei generale din 
cadrul unei companii forestiere.

Simultan, este necesară o informare 
continuă asupra efectelor măsurilor strategice 
şi operaţionale, capabile să garanteze astfel 
implementarea reuşită a unei strategii. Punerea 
în practică a unui sistem de control devine 
primordial în acest sens.

Exploatările forestiere dispun de organisme 
productive ce afişează rezultate pozitive după 
câţiva ani de pierderi semnificative. Erorile 
din exploatare provin fie dintr-o lipsă a unei 
strategii clare şi eficiente, fie drept consecinţă 
a unor controale insuficiente. În plus, volumul 
resurselor disponibile nu este adecvat 
suprafeţei administrate, fiind relativ slab, ceea 
ce face mai dificil procesul de recoltare cu 
mijloace mecanice. Proporţia răşinoaselor din 
clasa arborilor tineri este crescută, conducând la 
pierderi de capital şi o rentabilitate scăzută.

Analiza de mediu a unei întreprinderi arată 
că exploatările forestiere ar putea profita 
de cererea ridicată pentru lemnul energetic 
şi de tendinţa pozitivă de utilizare tot mai 
frecventă a mijloacelor moderne de comunicaţii 
şi informare. Totodată, există tot mai mulţi 
parteneri potenţiali care să contribuie la o 
cooperare accentuată în procesul de exploatare 
a lemnului.

Cu scopul de a ameliora situaţia economică 
actuală şi de a asigura reuşita economică pe 
termen lung, punctul de plecare îl constituie 
creşterea suprafeţei de exploatare. Prin această 
măsură se garantează o gestionare mai 
eficientă a resurselor, împreună cu o utilizare 
mai bună a acestora.

Celelalte baze fundamentale ale unei strategii 
forestiere sunt constituite din:

• focalizarea substanţială pe competenţele-
cheie ale unei exploatări;

• elaborarea unui portofoliu echilibrat de 

specii lemnoase, ţinând cont de modificările 
climatice şi de gradul de rentabilitate 
economică;

• optimizarea metodologiilor şi a costurilor 
din toate sectoarele;

• valorificarea potenţialului recreativ al 
pădurilor.

Obiectivele strategice sunt clasificate în 
funcţie de cele trei perspective - economie, 
ecologie, societate - şi de colaboratorii din 
domeniu. Noile cifre au fost deja fixate pentru 
anul 2020, urmând a fi permanent verificate 
şi adaptate situaţiilor economice viitoare 
(creşterea suprafeţei gestionate, evenimente 
naturale neprevăzute etc).

Următoarea etapă importantă vizează 
conceperea unui sistem de control bazat pe 
formularea unor măsuri concrete de atingere 
a unor obiective strategice. Efectul de pârghie 
aşteptat (raportul input-output) şi momentul 
de eficienţă maximă a măsurilor adoptate sunt 
egal estimate de fiecare din acestea.

Elaborarea unui sistem de control adecvat 
reprezintă condiţia esenţială pentru punerea 
cu suces în practică a strategiei de companie. 
Devierile de la obiectivele şi liniile fixate pot fi 
astfel detectate la timp şi corectate mai eficient 
în caz de nevoie. Nivelurile de planificare 
strategică şi operaţională sunt interconectate, 
iar erorile ies la suprafaţă în fiecare sector graţie 
unei planificări permanente.

Conceperea unei strategii economice solide 
cere timp şi disponibilitate din partea tuturor 
proprietarilor forestieri, alături de stabilirea 
unei direcţii bine definite a fiecărei exploatări în 
parte. Recurgerea la competenţele unor experţi 
externi poate fi o procedură recomandată, 
întrucât aceştia au posibilitatea de a influenţa 
pozitiv evoluţia studiului de piaţă, aducând în 
prim-plan un suflu nou şi idei inovatoare pentru 
sectorul  forestier.

Ca orice strategie, însă, valoarea acesteia 
este dată de felul în care funcţionează în 
practică şi de acţiunile concrete ce decurg din 
aceasta. De aceea, este extrem de important ca 
factorii decizionali să acorde o atenţie sporită 
planificării măsurilor elaborate şi controlarea 
efectelor acestora direct pe teren.

Sursa: La Forêt, Ştiinţă şi Practică, Nr.9/2016
Prelucrare: Lavinia Marcu

Rezumat
O strategie bine 
concepută se bazează 
pe competenţele-cheie, 
drept condiţie esenţială 
de succes economic 
pe termen lung. Noile 
cercetări au relevat faptul 
că întreprinderile fores-
tiere dotate cu o strategie 
clară înregistrează, în 
medie, rezultate net su-
perioare. Este necesar ca 
obiectivele strategice să 
fie structurate în funcţie 
de cele trei perspective 
- economie, ecologie, 
societate.

European forest 
strategies
Synopsis
A well-conceived strat-
egy relying on some key 
elements as an essential 
condition of long term 
economic success. The 
most recent researches 
have revealed the fact 
that the forest enterprises 
which use to implement 
a clear strategy along the 
way can get far superior 
results than those which 
do not proceed in the 
same way. The strategic 
objectives are struc-
tured according to three 
perspectives - economy, 
ecology, society.
Source: La Forêt, Science 
and Practice, No.9/2016

Adapted by
Lavinia Marcu

Exploatările forestiere din Europa (Elveţia) se confruntă cu o serie de
transformări fundamentale: costuri ridicate în paralel cu o ofertă în scădere, un 
franc tot mai puternic şi schimbări climatice readuse în actualitate. Noile condiţii-
cadru economice ce au urmat problemei controversate a preţului lemnului 
îndeamnă la efectuarea unui examen de fond, la o reorientare în sector. În acest 
scop, este binevenită contribuţia tuturor instituţiilor din domeniu la elaborarea 
unor strategii pe termen lung şi mediu în vederea stabilizării producţiei de masă 
lemnoasă, simultan cu evoluţia preţurilor de pe piaţă. Acesta este şi unul dintre 
obiectivele unei importante organizaţii forestiere din Elveţia, Biroul Federal al 
Mediului (OFEV), care a făcut public recent un studiu de piaţă ce vizează construirea 
unor baze metodologice de analizare a exploatărilor şi dezvoltarea strategiilor 
pentru exploatările forestiere elveţiene. În acest articol sunt prezentate câteva dintre 
cele mai importante rezultate ale acestui raport.
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Firma Vascony a fost înfiinţată în anul 
1994, fiind o societate cu o creştere 
dinamică şi dezvoltare rapidă pe plan 
intern şi internaţional. Administratorul 
societatii este dl. Ciupercă Nicolae. 
Capitalul social este 100% românesc.

Obiectul de activitate al firmei este 
constituit din lucrări de exploatare 
şi prelucrare a  lemnului. Experienţa 

Bu
sin

es
s F

oc
us

acumulată de-a lungul timpului îi 
conferă firmei posibilitatea de a selecta 
încă de la început materia primă de cea 
mai bună calitate, deoarece dispune atât 
de mijloace specializate de exploatare a 
lemnului, cât şi de mijloace de transport. 
Societatea exploatează anual in jur de 
30.000 mc de buştean de esenţă tare (un 
procent  de 90% îl reprezintă buştenii de 

stejar), iar din această cantitate, 10.000 
mc sunt vânduţi clienţilor autohtoni. Se 
dispune de 4 camioane, care asigură 
transportul buşteanului din pădure, către 
fabrică sau către diverşi clienţi.

Procesul de producţie începe odată 
cu stocarea şi conservarea buşteanului, 
acest procedeu contribuind la 
prelungirea caracteristicilor naturale 
ale lemnului. Buştenii sunt apoi debitaţi 
sub formă de cherestea, utilizându-
se maşini performante, asistate de 
calculator. Pentru prima prelucrare a 
lemnului, sunt două fluxuri de producţie 
complete. Controlul riguros, respectarea 
condiţiilor specifice necesare în vederea 
unei bune depozitări a materialului 
lemnos, toate aceste elemente conduc 
la obţinerea unui nivel de stabilitate 
optimă a elementelor aflate în spaţiile de 
depozitare. Societatea are opt uscătoare 
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Vedere generală a firmei Vascony - comuna Ulmi

de cea mai bună calitate - trei camere de 
uscare Mühlböck, trei camere de uscare 
Coral şi doua camere de uscare Nardi. 
Pentru realizarea uscării lemnului, se 
dispune de trei centrale termice  (Coral, 
Aerotecnica Sperandei, Biotec).

Firma dispune, de asemenea, de o 
linie de  producere a panourilor din lemn 
masiv. Utilajele care compun aceasta 
linie poartă marca Weining, fiind utilaje 
foarte performante.

În cadrul societaţii, sunt angajate 
190 de persoane, care se pregătesc 
continuu pentru asigurarea unei calităţi 
constante în timp, a produselor specifice. 
O parte din personal este calificată 
pentru exploatarea forestieră, cealaltă 
parte fiind calificată pentru prelucrarea 
lemnului, garantându-se, astfel, un nivel 
calitativ ridicat al produselor din lemn. 
Spunem acest lucru, pentru că cea mai 

mare parte a producţiei este destinată 
pieţei externe, unde exigenţa este foarte 
ridicată în ceea ce priveşte calitatea 
produselor.

Principalele produse pe care le 
comercializează firma sunt:

• panourile din lemn masiv cu 
lamelă întreagă sau de tip finger-joint; 
datorită tehnicilor de producţie utilizate, 
se asigură realizarea unui produs 
finit având o calitate şi o frumuseţe 
deosebită. Sistemul de îmbinare tip 
finger-joint garantează o stabilitate 
deosebită a produsului. Acest tip de 
tehnică asigură o rezistenţă ridicată şi 
crează un efect vizual deosebit, datorită 
jocului de culori şi nuanţe prezent pe 
suprafaţa panoului. Aceste produse 
se utilizează pentru blaturile de masă 
folosite în special pentru mobila de 
bucătărie, în general pentru elementele 

de mobilier şi pentru treptele de scări;
• doagele din stejar pentru butoaie. 
Standardele de producţie sunt  

actualizate în permanenţă, prin 
investiţiile care se fac în mod constant, 
prin achiziţionarea de noi echipamente, 
prin modernizarea modului de 
organizare a activităţii în firmă. Se 
realizează toate aceste eforturi în 
vederea imbunătăţirii continue a calităţii 
şi rafinamentului produselor.

Începând cu anul 2011, firma 
este certificată FSC- Soil Woodmark 
Association. 

Adresa firmei este:
Comuna Ulmi, jud Dâmboviţa.
e-mail: vascony.office@gmail.com
internet: www.vascony.ro
telefon: 0724.383.818
fax: 0245.210.977
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Lemnul de calitate superioară,
în vizorul european

Rezumat
Tendinţa în creştere de căutare a lemnului 

superior se confirmă şi prin investiţii noi, 
semnificative, ale unor grupuri industriale. De 

asemenea, acest fenomen este corelat cu o 
reaşezare pe piaţă a esenţelor lemnoase şi a 

categoriilor de diametre cu influenţe şi asupra 
lemnului de foc.

High quality timber,
under the european spotlight

Synopsis
The tendency to promote high quality timber 

on the market has been recently confirmed by 
new significant investments of certain industrial 

groups. Furthermore, this phenomenon is 
correlated with the new role of the wood 

essences on the global market and the influence 
of new diameters categories on firewood.

Source: Silva Belgica, No. 4/2016

Sfârşitul sezonului de primăvară-vară 
în industria lemnului şi-a menţinut, la 
nivelul cererii, tendinţa ascendentă pe 
piaţa europeană, în pofida numeroaselor 
conflicte sociale şi probleme economice 
întâmpinate până în prezent. Cererea 
pentru lemn cunoaşte creşteri 
semnificative, mai ales în cazul 
produselor de înaltă calitate. Cu toate 
acestea, lemnul destinat încălzirii se 
vinde mai puţin bine în ultima perioadă.
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Lemnul de calitate superioară,
în vizorul european

Producătorii
În cazul răşinoaselor, situaţia de pe piaţa 

europeană nu s-a modificat prea mult. 
Cererea de lemn din molid de calitate 
superioară rămâne în continuare destul de 
puternică, acest tip de lemn fiind destinat 
fabricilor de cherestea sau plăcilor. De cele 
mai multe ori, oferta este mai mică decât 
solicitările clienţilor actuali, iar lemnul de 
calitate nu este disponibil permanent.

În Belgia spre exemplu, proprietarii 
forestieri scot cantităţi mici de lemn la 
vânzare în sezonul cald, situaţia fiind 
similară şi în Germania. Cu toate acestea, 
cumpărătorii încearcă să compenseze 
deficitul de tăieri din ultimele luni, cauzat 
de ploile abundente.

Stocurile de lemn pe picior de pe piaţa 
germană continuă să crească, acestea 
ocupând chiar locul al doilea în Europa, 
imediat după Rusia, cu peste 3,5 miliarde 
mc (sursa: Forest Europe Report 2012). 
Germania devansează, în acest sens, Suedia 
(2,6 miliarde mc).

În Franţa, preţul de vânzare pentru 
lemnul calitativ de răşinoase se menţine 
stabil. Oficiul Naţional al Pădurilor (ONF) 
îşi urmează cu rigurozitate strategia de 
contractualizare cu producătorii industriali, iar 
rezultatele acestei modalităţi de administrare 
se regăsesc în statisticile publicate de către 
organizaţia Forest Europe 2015.

Stocurile de lemn pe picior îşi continuă 
evoluţia progresivă în toate regiunile 
europene şi în mod particular în cadrul 
statelor din UE. Între 2010 şi 2015, stocul de 

lemn s-a mărit cu 6,4%, adică cu mai mult 
de 1,5 milioane mc. În mod evident, aceste 
cifre nu arată şi disparităţile importante, 
cum ar fi, printre altele, repartizarea 
esenţelor (speciilor) lemnoase pe piaţă.

În cazul foioaselor, lemnul de calitate 
înaltă se vinde în continuare foarte bine, 
chiar dacă în anumite situaţii valorificarea 
acestuia rămâne destul de slabă (de ex. 
lemnul de fag). Producţia de lemn superior 
pare a recompensa din nou eforturile 
forestierilor europeni.

În schimb, proprietarii încep să întâmpine 
dificultăţi în reintegrarea  crăcilor în loturile 
de lemn pe picior, însă această metodă 
câştigă tot mai mult teren, fapt ce nu 
statisface dorinţele clienţilor de pe piaţă, 
care au ei înşişi dificultăţi în a găsi noi 
cumpărători.

Arboret de răşinoase
din clasa superioară

de producţie
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Exploatările
forestiere
Gradul de umiditate şi frigul remarcat 

în perioada martie-iunie au frânat 
activităţile forestiere de pe continent. 
Scurtele perioade de secetă nu au reuşit 
să relanseze tăierile de arbori pe plan 
european. Întârzierile acumulate în procesul 
de exploatare a lemnului de foioase are 
repercusiuni şi în cazul răşinoaselor. Astfel, 
în Germania, producătorii forestieri fac tot 
posibilul de a încheia tăierile la speciile de 
foioase anterior lansării tăierilor în cazul 
răşinoaselor.

Exportatorii care exploatează lemnul cu 
destinaţia Asia menţin un flux constant, în 
ciuda punerii în practică a tratamentului 
cu caracter sanitar impus de Belgia pentru 
anul următor. În prezent, numai substanţa 
fluorură de sulfuril este autorizată în 
tratarea buştenilor pentru export înainte 
de expedierea acestora. Procedura de 
tratare este destul de greoaie (se practică 
fumigaţia în incinte etanşeizate, la o 
temperatură de peste 15°), însă nu pune 
probleme în privinţa capacităţii de lucru în 
porturile belgiene, precum Anvers. Costurile 
importante (între 10 şi 15 euro/mc) au 
fost ascunse de prăbuşirea spectaculoasă 
a tarifelor pentru containerele destinate 
Chinei în ultimele luni.

Pe parcursul câtorva săptămâni din 
sezonul de iarnă, taxa pentru transportul 

maritim de marfă între porturile Anvers 
şi Shanghai atingea 250 euro, adică 
tariful unui camion pe o distanţă de 
mai puţin de 100 km. Trebuie reamintit 
faptul că tariful unui container ajungea 
în medie la 600 euro în ultimii ani. Chiar 
dacă preţul barilului de petrol a reurcat 
la peste 50 dolari în ultima perioadă, 
recenta reintegrare a port-containerelor de 
dimensiuni tot mai mari impun o diminuare 
a tarifelor. Navele actuale deţin o capacitate 
a containerelor de aproape 18.000 EVP, 
ceea ce înseamnă de trei ori capacitatea 
unui vapor de acum 25 de ani. În plus, 
intrarea în vigoare a regulamentului privind 
apele de balast la finalul acestui an ar putea 
scoate definitiv din circuit navele mai vechi. 
Obiectivul principal este tratarea apelor de 
balast înainte de a le rearunca în mare cu 
scopul de a evita perturbarea ecosistemelor 
locale. Investiţiile în acest sens pot însă 
costa mai multe sute de mii de euro.

Fabricile
de cherestea
Situaţia răşinoaselor înregistrează o 

destindere, în pofida faptului că preţurile 
la cherestea rămân inferioare cu cel puţin 
5% în raport cu anul trecut. Producătorii 
scandinavi şi-au reluat interesul pentru 
zona asiatică, profitând şi de tariful scăzut 
pentru transportul containerelor. Această 
nouă evoluţie anunţă o diminuare cu 20% 

a volumului exporturilor către Europa 
continentală în trimestrul următor. 

Aprovizionarea cu cherestea din molid 
rămâne şi în prezent mai complicată în 
cazul producătorilor belgieni. Raportul 
preţ/cantitate nu este deloc satisfăcător 
întrucât cantităţile achiziţionate sunt 
adeseori insuficiente, în ciuda unui preţ de 
cumpărare mult prea ridicat faţă de cel de 
vânzare.

În cazul foioaselor, unii producători pot 
respira uşuraţi pentru perioada următoare. 
Lemnul de stejar de înaltă calitate se 
vinde cu peste 1.500 euro/mc, ceea ce 
permite absorbţia tarifelor mari de la 
cherestea. Cererea destinată produselor de 
calitate superioară este susţinută de toate 
sectoarele de activitate (parchet, mobilă, 
tâmplărie), dar lemnul de calitate inferioară 
nu îşi găseşte cumpărători decât la export, 
având tarife apropiate de 250 euro/mc.

Această tendinţă de căutare progresivă a 
lemnului superior se confirmă şi prin noile 
investiţii semnificative ale grupului austriac 
Danzer, în situl francez din masivul Jura 
Placage, la Souvans. Începând cu 2018, 
situl ar putea exploata cherestea în valoare 
de aproximativ 20.000 mc pe an, grupul 
austriac urmând cererea tot mai crescută 
pentru placajele groase din lemn destinate 
parchetului multistrat. La ora actuală, acest 
tip de parchet este majoritar importat din 
China, nefiind produs local pe scară masivă.
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Panourile
Fabricile europene rulează la capacitate 

maximă, deşi cererea nu este constantă 
pe piaţă, îndeosebi în cazul plăcilor OSB. 
Concurenţa puternică din sector va conduce 
la o raţionalizare importantă a resurselor 
din procesul de producţie. Uzina Pfleiderer, 
din localitatea Grajewo, în Polonia, 
negociază în exclusivitate repunerea în 
funcţiune a compelxului Nolte, fabricant de 
panouri din particule. Piaţa poloneză a fost 
extrem de dinamică timp de mai mulţi ani, 
iar rezultatele permit astăzi o expansiune 
ce nu a putut fi anticipată de numeroşi 
concurenţi de pe piaţa locală.

Sectorul de panouri izolante pe bază de 
fibre din lemn cunoaşte o restructurare 
fundamentală în prezent. Capacităţile 
sale au fost “umflate” de zeci de ani prin 
subvenţii menite a stimula utilizarea tot mai 
amplă a izolaţiei naturale. Aceste ajutoare 
au fost însă puternic reduse în majoritatea 
ţărilor, unde o serie de uzine de profil 
au fost închise. Relansarea sectorului de 
construcţii permite, totuşi, o creştere a 
producţiei în anumite locaţii, mai ales că 
numeroase companii multinaţionale au 
dorit să investească recent în acest sector. 

Binecunoscutul grup francez Saint-Gobain 
a reluat uzinele Buitex şi Soprema, unul 
din liderii mondiali ai pieţei materialelor de 
izolaţie, ce a redeschis complexul Pavatex.

Fabricile
de celuloză
Sectorul celulozei îşi reduce în continuare 

capacităţile de lucru din Europa, crescând 
astfel nivelul concurenţei pe plan mondial. 
O serie importantă de fabrici au instituit 
anumite zile speciale în care producţia este 
oprită, situaţie ce conduce la o diminuare a 
consumului de lemn. 

În Austria, scăderea a fost de 8% în anul 
2015, în timp ce fabrica de celuloză Walsum 
din bazinul Ruhr, Germania, şi-a închis 
porţile. Preţul pastei de celuloză provenită 
din eucalipt (BEKP) a coborât sub nivelul 
de 700 dolari/t. Toate aceste lucruri sunt o 
consecinţă indirectă a recentelor investiţii ce 
au avut loc în America de Sud.

Lemnul energetic
Numeroasele cazuri de faliment din 

Germania şi condiţiile meteorologice mai 

reci din această primăvară i-au favorizat pe 
producătorii belgieni de peleţi. Fabricile şi-
au continuat producţia până la sfârşitul lunii 
mai. Cu toate acestea, preţurile la vânzare 
nu au scăzut atât de mult de circa patru ani. 
Tariful de referinţă la sacul de calitate A1 a 
scăzut cu peste 5% de la începutul anului, 
ajungând la 228 euro/t. Recenta revenire 
a cursului petrolului a permis peleţilor să 
redevină atractivi pe piaţă (cu 3% mai ieftini 
decât motorina, ref. Euwid).

Grupul JRS (Rettenmaier) a preluat 
cele două baze ale German Pellets din 
sudul Germaniei, iar capacitatea anuală 
de producţie va atinge de acum înainte 
833.000 tone de peleţi, adică mai mult de 
1,5 milioane tone de brichete din rumeguş.

În timp ce centralele nucleare din Belgia 
suscită nelinişte în rândul vecinilor germani 
şi olandezi, Germania a anunţat producerea 
a 95% din volumul de electricitate din 
energii regenerabile (mai ales eoliene şi 
solare). De altfel, producătorii germani îşi 
vor aminti cu siguranţă ziua extrem de 
însorită şi bogată în vânt din data de 8 mai. 
Atunci, tarifele pentru electricitate au ajuns 
să fie negative pentru... câteva ore.

Sursa: Silva Belgica, Nr 4/2016
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1 44.01.0000-total        Lemn de foc Milioane euro 29,178 49,607 12,418 8,006

  Diferenţa %          -  41,2         + 55,1

2 44.02.0000-total        Cărbune de lemn Milioane euro 2,176 2,005        2,264         0,458

  Diferenţa   %            + 8,5 + 4,94 ori

3 44.03.0000-total    Lemn brut cojit simplu fasonat sau chiar cioplit Milioane euro 7,728 17,876 69,551 59,628

 Diferenţa   % - 56,8 + 16,6

4 44.04.0000-total  Lemn despicat, prăjini,ţăruşi Milioane euro 3,241 3,427 0,598 0,325

 Diferenţa   % - 5,3 + 84,0

5 44.05.0000-total  Lână de lemn; făină de lemn Milioane euro 0,131 0,146 0,132 0,065

 Diferenţa   % - 10,3 + 2,03

6 44.06.0000-total  Traverse de cale ferată Milioane euro 2,910 2,493 0,235 0,394

 Diferenţa   % + 16,7 - 40,36

7 44.07.0000-total  Cherestea (lemn tăiat longitudinal, spintecat,….) Milioane euro 301,068 406,113 48,842 21,641

 Diferenţa   % - 25,87 + 2,25 ori

8 44.08.0000-total  Foi placaj  - furnire Milioane euro 55,224 55,944 16,842 20,053

 Diferenţa   % - 1,3 - 16,1

9 44.09.0000-total     Lemn fasonat Milioane euro 13,315 13,596 10,304 8,927

 Diferenţa   % - 2,1 + 15,4

10 44.10.0000-total     Panouri din particule şi panouri similare (PAL ;OSB) Milioane euro 223,083 231,490 29,967 19,871

 Diferenţa   % - 3,64 + 50,8

11 44.11.0000-total   Panouri din fibre de lemn (MDF) Milioane euro 63,730 68,373 76,029 63,809

 Diferenţa   % - 6,8 + 19,2

12 44.12.0000-total Placaje, lemn furniruit Milioane euro 47,672 49,333 18,437 19,158

 Diferenţa   % - 3,37 - 3,8

13 44.13.0000-total Lemn densificat în blocuri Milioane euro 3,281 5,410 1,749 0,928

 Diferenţa   % - 39,35 + 88,5

14 44.14.0000-total  Rame pentru tablouri Milioane euro 1,050 3,679 1,395 0,670

 Diferenţa   % - 82,5 + 2,1

15 44.15.0000-total   Lăzi, lădiţe, coşuri, diverse ambalaje Milioane euro 20,216         20,982 13,706        10,732

Diferenţa % - 3,7 + 27,7

16 44.16.0000-total    Butoaie Milioane euro 3,292    3,547 0,349        0,146

 Diferenţa   % -7,2 + 2,4 ori

17 44.17.0000-total   Unelte Milioane euro 1,323 1,508 0,785        0,621

 Diferenţa   % - 12,2 + 26,4

18 44.18.0000-total    Binale Milioane euro 100,479       79,883 50,119 43,881

 Diferenţa   % + 25,8 + 14,2

19 44.19.0000-total   Articole de masă sau de bucătărie Milioane euro 8,835       9,086 1,831 1,605

 Diferenţa   % - 2,8 + 14,1

20 44.20.0000-total     Lemn marchetat, incrustat… Milioane euro 5,723 4,302 1,365 1,293

 Diferenţa   %  + 33,0 + 5,6

21 44.21.0000-total  Alte articole din lemn Milioane euro 86,025        80,614 9,261 8,585

 Diferenţa   % + 6,7 + 7,8

 Total  Prelucrarea lemnului (exclusiv mobila) Milioane euro 979,680      1040,681 366,179       290,716

 Diferenţa   % 94,1 125,95

            - 5,9        + 25,95

Cod produs comercializat

Export 7 luni Import 7 luni

2016 2015 20152016
Unitate
de măsură

Realizările comerţului cu produse lemnoase
date cumulate pe 7 luni în 2016

 Sursa: MEC

ACTUALITATE / IN THE NEWS



Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 37



38 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro



Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 39

ECOFIN se referă la o serie de domenii 
politice ale UE, cum ar fi coordonarea 
politicilor economice, supravegherea 
economică, monitorizarea politicii 
statelor membre bugetare şi finanţele 
publice, moneda euro (aspecte juridice, 
practice şi internaţionale), pieţele 
financiare şi a mişcărilor de capital şi 
a relaţiilor economice cu ţări terţe. De 
asemenea, se pregăteşte şi adoptă în 
fiecare an, împreună cu Parlamentul 
European, bugetul Uniunii Europene, 
care este de aproximativ 145 de miliarde 
euro. 

Consiliul se întruneşte o dată pe lună 
şi decide, în principal, prin majoritate 
calificată, în consultare sau de codecizie 
cu Parlamentul European, cu excepţia 
chestiunilor fiscale, care sunt decise în 
unanimitate. În cazul în care ECOFIN 
examinează dosarele referitoare la 
moneda euro şi UEM, reprezentanţii 
statelor membre a căror monedă nu este 
euro nu iau parte la votul Consiliului. 

Ministerul Finanţelor Publice asigură 
participarea la reuniunile Consiliului 
ECOFIN (reuniunea miniştrilor de 
finanţe ai statelor membre) şi pregătirea 
dosarelor aferente acestuia.

În vederea asigurării unei participări 
coerente la procesul decizional la nivel 
comunitar, respectiv în vederea pregătirii 
poziţiilor României pentru reuniunile 
Consiliului European, ale Consiliului 
Uniunii Europene şi ale Comitetului 
Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER), 
experţii pe problematica afacerilor 
europene participă la reuniunile 
saptamânale de coordonare din cadrul 
Comitetului de Coordonare a Afacerilor 
Europene prezidat de către Ministerul 
Afacerilor Externe. 

În cadrul reuniunii Comisiei Europeane 
din 8 noiembrie 2016, s-a prezentat 
un nou ansamblu de propuneri 
pentru a implementa în UE un sistem 
de impozitare a societăţilor corect, 
competitiv şi stabil. 

Conform unui comunicat postat pe 
site-ul Consiliului Europei, se prevede să 
fie aprobată, fără o deliberare în acest 
sens, o modificare a Codului de conduită 
pentru aplicarea normelor de guvernare 
bugetară în UE. 

Modificarea prevede că statele 
membre ale zonei euro trebuie să trimită 
Comisiei, anual, între 1 şi 15 octombrie, 
proiectele de buget pentru anul următor. 

Aceste termene se aplică, de 
asemenea, ţărilor în care un Guvern 
nu are depline puteri bugetare în 
momentul în care proiectul Legii 
bugetului se trimite în Parlament. Aceste 
ţări vor trebui să prezinte un proiect 
de plan bugetar elaborat pornind de la 
presupunerea că politica economică nu 
se va modifica. 

De asemenea, se prevede adoptarea 
de către Consiliu a unor concluzii 
referitoare la îmbunătăţirea normelor 
privind TVA pentru operaţiunile 
transfrontaliere. 

Totodată, Ecofin a abordat şi subiectul 
legat de un proiect de directivă care 
ar acorda autorităţilor fiscale acces la 
informaţiile deţinute de autorităţile 
responsabile cu prevenirea spălării 
banilor. 

Normele, al căror scop este acela de a 
ajuta autorităţile să prevină evaziunea şi 
frauda fiscală, se vor aplica din ianuarie 
2018. 

Alte subiecte vor viza provocările 
pe care politicile sanitare le pot planta 
în ceea ce priveşte sustenabilitatea 
bugetară a UE, actualele propuneri 
legislative privind serviciile financiare 
şi aplicare, în derulare, a legislaţiei 
referitoare la uniunea bancară etc. 

La Consiliul pentru Afaceri Economice 
şi Financiare (ECOFIN), de la Bruxelles a 
participat şi Ministrul Finanţelor Publice, 
Anca Dragu, şi secretarul de stat în MFP, 
Elena Georgescu.

Consiliul pentru
Afaceri Economice
şi Financiare

ECOFIN

Bruxelles
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Producţia industrială a crescut cu 1,4 la sută în 
perioada ianuarie - octombrie. Industria extractivă 
a scăzut cu 18,1%, în timp ce producţia şi furnizarea 
de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat a scăzut cu 1,9%.

În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2016, 
comparativ cu perioada similară a anului trecut, 
producţia industrială a fost mai mare cu 1,4%, ca 
serie brută, şi cu 0,3%, ca serie ajustată în funcţie 
de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 
precizarea că în luna septembrie 2016, producţia 
industrială a crescut faţă de luna precedentă atât 
ca serie brută, cât şi ca serie ajustată în funcţie 
de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, 
cu 23,0%, respectiv cu 1,0%. Faţă de luna 
corespunzătoare din anul precedent, producţia 
industrială a crescut cu 3,3%, ca serie brută, respectiv 
cu 1,4%, ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile 
lucrătoare şi de sezonalitate.

În luna septembrie 2016, producţia industrială 
(serie brută) a crescut faţă de luna precedentă cu 
23,0%, datorită creşterii industriei prelucrătoare 
(+26,5%) şi industriei extractive (+6,0%).

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a scăzut cu 
6,1%.

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie 
de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a 
crescut cu 1,0% faţă de luna precedentă, ca efect al 
creşterilor înregistrate în industria extractivă (+4,9%) 
şi în industria prelucrătoare (+1,0%). Producţia şi 
furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă 
caldă şi aer condiţionat a scăzut cu 3,0%. Faţă de 

luna corespunzătoare din anul precedent, producţia 
industrială (serie brută) a crescut cu 3,3%, susţinută de 
creşterea industriei prelucrătoare (+4,5%). Industria 
extractivă şi producţia şi furnizarea de energie 
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 
au scăzut cu 14,0%, respectiv cu 4,2%.

Industria prelucrătoare a crescut cu 4,9%.
Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de 

numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut 
cu 1,4%. Industria prelucrătoare a crescut cu 4,9%, în 
timp ce industria extractivă şi producţia şi furnizarea 
de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat au scăzut cu 12,6%, respectiv cu 4,9%.

În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2016, 
comparativ cu perioada 1ianuarie - 30 septembrie 
2015, producţia industrială (serie brută) a fost 
mai mare cu 1,4%, datorită creşterii industriei 
prelucrătoare (+2,3%). Industria extractivă a scăzut cu 
18,1%, în timp ce producţia şi furnizarea de energie 
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 
a scăzut cu 1,9%.

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie 
de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în 
perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2016, comparativ 
cu perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2015, a 
crescut cu 0,3%, susţinută de creşterea industriei 
prelucrătoare (+3,0%). Industria extractivă şi producţia 
şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă 
caldă şi aer condiţionat au scăzut cu 18,0%, respectiv 
cu 2,4%.

Sursa INS

Producţia industrială
pe 10 luni

Resursele de energie primară au scăzut în acest an. 
Datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică 
(INS) arată că resursele de energie primară - cărbune, 
ţiţei, gaze naturale, energie hidro, nucleară şi de 
import au scăzut cu 0,9% în perioada ianuarie - 
august.

În perioada 1.01-31.08.2016, resursele de energie 
primară au scăzut cu 0,9%, iar cele de energie 
electrică au rămas la acelaşi nivel, faţă de aceeaşi 
perioadă a anului precedent.

Principalele resurse de energie primară în perioada 
1.01-31.08.2016 au totalizat 21.637,2 mii tone 
echivalent petrol (tep), în scădere cu 197,9 mii tep faţă 
de perioada 1.01-31.08.2015.

Producţia internă a însumat 13.493,8 mii tep, în 
scădere cu 1168,5 mii tep faţă de aceeaşi perioadă 
a anului precedent, iar importul a fost de 8143,4 mii 
tep.

Potrivit INS, în aceeaşi perioadă, resursele de 
energie electrică au fost de 45.903,7 milioane kWh, 
în creştere cu 22,1 milioane kWh, faţă de perioada 
corespunzătoare a anului 2015. Producţia din 
termocentrale a fost de 16.481,0 milioane KWh, în 

scădere cu 939,9 milioane kWh (-5,4%). Producţia 
din hidrocentrale a fost de 14.012,4 milioane kWh, în 
creştere cu 1.879,5 milioane kWh (+15,5%), iar cea din 
centralele nuclearo-electrice a fost de 7273,3 milioane 
kWh, în scădere cu 300,0 milioane kWh (-4,0%). 

Producţia din centralele electrice eoliene în 
perioada 1.01-31.08.2016 a fost de 4187,2 milioane 
kWh, în scădere cu 541,6 milioane kWh faţă de 
aceeaşi perioadă a anului precedent, iar energia solară 
produsă în instalaţii fotovoltaice în această perioadă 
a fost de 1.426,8 milioane kWh, în scădere cu 83,4 
milioane kWh faţă de perioada corespunzătoare a 
anului 2015. Consumul final de energie electrică în 
această perioadă a fost de 36.514,8 milioane kWh, cu 
4,3% mai mare faţă de perioada corespunzătoare a 
anului 2015; iluminatul public a înregistrat o scădere 
cu 1,3%, iar consumul populaţiei a crescut cu 1,1%. 
Exportul de energie electrică a fost de 5.492,2 
milioane kWh, în scădere cu 1.227,7 milioane kWh.

Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost 
de 3.896,7 milioane kWh, în scădere cu 248,2 milioane 
kWh.

Sursa: INS

Resursele
de energie primară

2016

2016
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Shou Sugi Ban

La sfârşit de toamnă, promoţia 1971 a Facultăţii 
de Silvicultură din Braşov a aniversat patru decenii 
şi jumătate de la absolvire, eveniment pe care îl 
privim ca pe un parcurs îndelungat, nu lipsit de 
emoţii şi nostalgii, trăite în note optimiste, dar şi cu 
regretul clipelor şi amintirilor ireversibile. 

Programul întâlnirii a fost următorul:
Vineri, 30 septembrie 2016, sosirea invitaţilor, 

cazare la hotel-restaurant “La Dolce Vita”, din 
staţiunea turistică Bran, judeţul Braşov.

Sâmbătă, 1 octombrie 2016, sosirea restului 
invitatilor, cazare.

Ora 12.00, lecţie festivă în sala de conferinte a 
hotelului, strigarea catalogului, discuţii colegiale; 

Ora 15.00, masa festivă în restaurantul hotelului, 
cu surprizele de rigoare, până la ora la care rezistă 
fiecare.

Duminica, 2 octombrie 2016, ora 11.30, masa de 
despărţire şi discuţii pe seama evenimentului, cu 
propuneri pentru viitoarele intâlniri.

Iată ca au trecut 45 de ani de când o echipă de 

Promoţia 1971 de absolvenţi
ai Facultăţii de Silvicultură

din Braşov

Promoţia 1971
de absolvenţi
ai Facultăţii
de Silvicultura
din Braşov
(foto:
Liviu Poptamaş)

de conferinţe a hotelului, după care s-a strigat 
catalogul, la care au raspuns “prezent” 46 de colegi. 
În timpul strigării catalogului, s-a convenit ca cei 
ce ştiu ceva despre cel apelat care nu este prezent 
să informeze plenul adunării, în urma discuţiilor 
ajungând la concluzia că 46 de colegi nu mai sunt 
printre noi; pentru aceştia s-a ţinut un moment de 
reculegere. Opţiunea unanimă a celor care au luat 
cuvântul ulterior a fost aceea ca asemenea întâlniri 
să se facă cât mai des, dacă s-ar putea, anual.

Întotdeauna, întâlnirea cu un coleg constituie 
un prilej de bucurie şi parcă de întoarcere în timp, 
sentiment ale cărui vibraţii se amplifică pe măsură 
ce amintirile comune se succed cu repeziciunea 
savurării momentului. O întâlnire, însă, programată, 
legată de o aniversare, când toţi colegii se întorc 
la Alma Mater, este cu totul altceva. Atmosfera 
momentului este încărcată, plină de bucurie, dar şi 
de emoţii, ceea ce face ca revederea să stârnească 
nostalgii, creând cadrului frumuseţea cuvenită.

Dragostea şi pasiunea pentru a ne conforma 
exigenţelor de silvicultor s-a datorat însufleţirii 
transmisă nouă de profesori de mare calibru 
pentru secţia de silvicultură şi pentru secţia de 
exploatare a pădurilor. Profesori a căror vârstă sau 
statut actual nu au permis invitarea la eveniment, 
cu deosebită măiestrie puneau accentul pe latura 
tehnică-inginerească, dar şi pe cea economică. Nu 
îndrăznea nimeni să se prezinte la examenul de 
absolvire a cursului, dacă nu reuşea să se ridice la 
exigenţele şi ţinuta academică a acestor profesori.

Oricât ne-am feri de concluzii, cei mai importanţi 
şi frumoşi ani ai tinereţii rămân cei ai studiilor 
universitare. Aşa a fost, şi aşa va rămâne mereu 
pentru noi, locul drag şi de neuitat, Braşovul, 
cu sălile de curs, căminul şi, nu în ultimul rând, 
punctele sale de agrement. 

Retrospectiva succintă a celor trăite pe parcursul 
anilor ce au urmat absolvirii poate fi regăsită, 
desigur, în transformarea fizică a fiecăruia din noi, 
dar, în acelaşi timp, într-o mică istorie pe care am 
scris-o.

Mulţumim profesorilor şi celor apropiaţi pentru 
serviciul suprem pe care ni l-au oferit, acela de 
mentori în cariera şi profesia noastră şi, nu in 
ultimul rând, pentru învăţămintele de viaţă pe care 
le-am acumulat în inegalabila noastră profesie. 

Alături de familii, colegi şi prieteni, ne dorim ca 
următoarea revedere să aibă aceeaşi trăire intensă, 
frumuseţe spirituală şi optimism raţional ca cel 
arătat la această aniversare.

Ne-am simţit bine şi dorim ca acest lucru să se 
întâmple încă mulţi ani de acum înainte.

La mulţi ani!

ing. Sorin Dumbravă

oameni extraordinari, profesorii noştri, au avut 
răbdarea, dragostea şi profesionalismul pentru 
ca o promoţie de circa 180 de absolvenţi să fie 
“lansată” spre confruntarea cu vicisitudinile vieţii şi 
ale meseriei de silvicultor.

Mulţi dintre noi sunt optimişti, vioi, vorbăreţi 
şi cu idei, ne-am învins cu demnitate eşecurile şi 
am fost rezonabili în faţa succesului, dar timpul 
scurs şi-a lăsat urme vizibile. Sunt şi colegi a 
căror soartă nu a fost prea îngăduitoare, ne-au 
părăsit prematur, lăsându-ne ca amintire imaginea 
lor tinerească, sau chiar roadele unei prietenii 
îndelungate.

Lecţia festivă, cu cei prezenţi, s-a ţinut în sala 
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Verneşti, 10 octombrie 2016. 
Cu adâncă tristeţe, s-a primit 

vestea dispariţiei dintre noi a 
inginerului, doctor în silvicultură, 
specialist în domeniul exploatării 
şi prelucrării lemnului, Gheorghe 
Constantinescu.

S-a născut în 14 iunie 1932, în satul 
Verneşti, comuna Valea Danului, 
judeţul Argeş. Primele două clase 
primare le-a făcut în sat, avându-l 
ca învăţător pe tatăl său, Nicolae 
Constantinescu, iar următoarele 
două, la Curtea de Argeş. A 
absolvit liceul “I.C. Brătianu”, 
din Piteşti, în anul 1951 şi 
a intrat pe locul al doilea la 
Institutul Forestier din Braşov. 
A terminat în anul 1956, ca 
şef de promoţie, Facultatea de 
Silvicultură, secţia “Ameliorarea 
terenurilor degradate şi 
Corecţia torenţilor”. Repartiţia 
a primit-o la IFET Petroşani, 
sectorul Baru Mare, îndeplinind 
funcţia de Şef Sector CFF. Până 
în decembrie 1960, a fost şeful 
serviciului producţie la IFET 
Petroşani, judeţul Hunedoara, 
şi şeful Ocolului silvic 
Petroşani. 

Începând cu anul 1961, 
a îndeplinit funcţiile de şef 
serviciul control tehnic la 
DREF Piteşti, apoi Director 
la IFET Jiblea, judeţul Vâlcea, 
unde a funcţionat până în 
anul 1966. A fost readus la 
Piteşti, ca director general la 
DREF, DRETIL, CEIL, funcţie de 
schimbările denumirii acestora. 
După scindarea CEIL, a fost 
numit director general la IFET 
Piteşti, până în anul 1974, când 
a fost transferat la Bucureşti ca 
director general la Centrala de 
Exploatare a Lemnului.

Ascensiunea a continuat până în 
ianuarie 1990, exercitând funcţiile de 
adjunct al ministrului, apoi ministru 
al MILMC, având în subordine 
întreprinderi de exploatare a 
lemnului, industrializare, mobilă, 
materiale de construcţii, sticlărie, 
porţelan, marmură, celuloză şi hârtie, 
deci o gamă diversă de activitaţi. 

În anul 1978, şi-a luat diploma 
de doctorat în “Centre de sortare şi 
industrializare a lemnului”.

La vârsta de 12 ani, a rămas orfan 
de tată, pierzându-şi tatăl în război, 
obţinând ca recompensă, după 

foarte mulţi ani, denumirea străzii pe 
care a locuit în satul natal, “Strada Lt. 
Constantinescu”.

S-a căsătorit în anul 1956 cu o 
colegă, cu care a convieţuit timp de 
60 de ani, până la sfârşitul vieţii. A 
avut o fiică ce i-a urmat ca pregătire 
profesională.

A fost un soţ şi tată foarte bun, 
care s-a dedicat familiei şi profesiei, 
servind cu devotament şi dăruire 
sectorul forestier.

Cu calităţile sale de autentic 

militant pe tărâm profesional, a slujit 
cu obiectivitate adevărul şi dragostea 
faţă de pădure, personalitatea sa 
puternică punându-şi în mod evident 
şi distinctiv amprenta pe destinele 
sectorului, o lungă perioadă de 
timp. Debutul în managementul 
breslei s-a produs încă din fragedă 
tinereţe, culminând cu numirea ca 
ministru adjunct şi apoi ca ministru 
al unuia din cele mai prolifice 
şi stabile ministere, Ministerul 
economiei forestiere şi materialelor 
de construcţii (din 17 septembrie 
1981, a purtat denumirea de 
Minister al industrializării lemnului şi 

materialelor de construcţii).
La 84 de ani, fostul ministru 

înainte de 1990 a murit la Verneşti, 
acolo unde locuia în ultima 
perioadă. Suferea de multa vreme 
de hipertensiune arterială esenţială 
stadiul I. 

Dr. ing. Gheorghe Constantinescu a 
avut mai multe afaceri după ’90, fiind 
director al Grivco la Curtea de Argeş. 
Sătenii din comuna Valea Danului îl 
respectau şi îl apreciau pe Gheorghe 
Constantinescu, cel care i-a ajutat 

pe mulţi dintre ei atunci când au 
avut nevoie.

Prin  ceea  ce a realizat într-o 
viaţă de om, se poate afirma 
că şi-a câştigat un loc demn în 
marea galerie a spiritualităţii 
silvice româneşti. 

La ASFOR, s-a remercat prin 
continuitate şi înaltă probitate 
profesională, al cărui aport direct 
la multitudinea de probleme 
care se năşteau zilnic, mai ales in 
etapele iniţiale ale funcţionării 
asociaţiei, s-au soluţionat cu 
succes datorită şi stimei şi 
preţuirii de care domnia sa se 
bucura în breaslă. Asociaţia s-a 
folosit de contribuţia directă in 
unele reglementări metodologice 
de specialitate şi crearea cadrului 
legal de bună funcţionare a 
organizaţiei.

Performanţa profesională şi 
devotamentul pentru a dezvolta 
şi a construi un sistem forestier 
pe baze economice reprezintă 
un model la care se pot raporta 
atât tinerii, cât şi cei care 
administrează sfera ştiinţei şi 
practicii silvice.

Gheorghe Constantinescu va 
rămîne în sufletele şi gîndurile 

noastre pentru perseverenţă, 
abnegaţia şi înţelepciunea cu care 
şi-a desăvârşit viaţa şi cariera.

Stingerea din viaţă este o pierdere 
grea pentru breaslă, implicit pentru 
întreaga societate, nu doar pentru 
cei apropiaţi şi prieteni.

Exprimăm sincere condoleanţe 
familiei îndoliate pentru trecerea la 
cele veşnice a inginerului Gheorghe 
Constantinescu, omul care a muncit 
cu conştiinciozitate şi dedicare 
pentru oameni.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Redacţia
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A plecat dintre noi, la cele veşnice, 
dr. ing. Gheorghe Constantinescu, la 
respectabila vârstă de 84 de ani. 

Aş dori ca prin puţinele şi umilele 
mele cuvinte faţă de personalitatea 
deosebită a celui dispărut, să-mi 
exprim câteva gânduri despre omul 
Constantinescu, aşa cum l-am 
cunoscut în perioada când am avut 
onoarea să-mi fie conducător şi mai 
apoi colaborator. 

Prima întâlnire a fost atunci când 
eram şef de sector de exploatare 
forestieră la Sinaia, iar dumnealui 
director general CEL Bucureşti, şi ceea 
ce m-a impresionat a fost modul 
prietenos de adresare, încât pe loc 
mi-au dispărut emoţiile fireşti, când 
te întâlneşti cu cineva cu o funcţie 
înaltă. 

Mai târziu, datorită unei concepţii 
proprii, curajoasă, şi aceea de a 
promova în funcţie de conducere a 
unei întreprinderi pe conducătorii 
de secţii, pe umerii cărora cădeau 
responsabilităţile concrete de 
realizare a programelor impuse şi 
care lucrau direct cu oamenii, am 
beneficiat şi eu ca director la IFET 
Ploieşti. 

Din acel moment, evident că am 
putut să-l cunosc mai bine. Domnia 
sa ne considera pe noi colaboratori, şi 
nu subordonaţi. Aceasta, pentru noi, 
era o mai mare responsabilitate, şi, 
firesc, prin reciprocitate trebuia să-l 
respectăm.

Nu aş dori, prin acest articol, să 
scot în evidenţă relaţiile noastre 
profesionale şi personale, pentru 
simplul motiv că, dacă ar fi încă în 
viaţă, m-ar certa părinteşte.

Ascensiunea profesională a celui 
dispărut, bine reliefată în necrologul 
redacţiei, s-a făcut treptat, nu în 
salturi, şi a ţinut seama de foarte 
buna pregătire profesională (şef 
de promoţie), dar şi de calităţile 
native de bun organizator, de curaj, 
disciplină şi iniţiativă.

Pentru noi, cei ce am lucrat în 
economia forestieră, a fost şi a rămas 

un adevărat lider, în sensul bun al 
cuvântului. 

A luptat pentru ca sectorul pe 
care-l coordona să fie respectat în 
structurile de decizie din acea vreme, 
şi noi eram mândri de aceasta. Acest 
crez al dânsului şi l-a manifestat şi 
după evenimentele din 1989, când 
nu mai avea funcţie de decizie, dar şi 
l-a exprimat alături de noi în cadrul 
ASFOR, unde a fost o prezenţă activă 
până la nemilosul sfârşit al vieţii.

Fire exigentă faţă de sine însuşi, 
dar şi faţă de colaboratori, corect în 
relaţiile cu aceştia, a fost neîngăduitor 
cu duplicitarii, cu mincinoşii şi cu cei 
certaţi cu munca. 

Noi, cei care l-am cunoscut mai 
de aproape, putem spune cu toată 
sinceritatea că avea un suflet mare, 
era iubitor de oameni; chiar dacă 
aparent în momentele dificile părea 
un dur.

A iubit oamenii adevăraţi din sector, 
de la muncitori, la conducători, a fost 
apropiat de ei şi nu s-a dat îndărăt 
sa-i apere, atunci când unii dintre ei 
erau supuşi unor abuzuri. 

Un om al neamului, al meleagurilor 
natale, nu a uitat niciodata de unde 
a plecat.

Soarta a fost nemiloasă pentru 
dânsul, atunci când, la 12 ani, şi-a 
pierdut pe iubitul lui tată, Nicolae 
Constantinescu (primul lui învăţător), 
în al doilea razboi mondial. 

Ramas orfan, prin grija şi sacrificiul 
mamei sale, Cila, pe care a iubit-o 
şi a adorat-o, a putut să-şi continue 
studiile. 

Dovada recunoştinţei faţă de 
satul natal a fost şi aceea că după 
un incendiu, în 1962, la biserică, a 
ajutat moral şi material refacerea 
acestui aşezământ, într-o perioadă 
când politica conducerii comuniste, 
ateistă, era împotriva credinţei 
ancestrale a neamului românesc faţă 
de Dumnezeu.

Pentru aceasta, dar şi pentru ce 
a facut răposatul său tată pentru 
localitate, a fost declarat ctitorul 

bisericii din Verneşti, motiv pentru 
care a fost înmormântat în cripta 
familiei, în curtea acestui aşezământ.

A fost un familist convins, prin 
iubire faţă de soţia sa, colegă de 
facultate, cu care a convieţuit în bună 
înţelegere 60 de ani, faţă de fiica 
sa, Iolanda, de ginere şi de cei doi 
nepoţi, Alexandru şi Andrei. 

A avut o familie unită, şi ce dovadă 
mai grăitoare poate fi, când la 
înmormântare, cei doi nepoţi s-au 
ocupat unul de organizare, şi celălalt 
de susţinerea morală a mamei şi 
bunicii.

Pentru mine, şi mi-aş permite şi 
pentru alţi colegi de serviciu, prieteni, 
a fost ca un părinte, poate şi pentru 
faptul că soarta a decis ca amândoi 
să rămanem orfani de tată din acelaşi 
motiv, al războiului. 

Aş îndrăzni să spun că m-am 
bucurat din partea domniei sale nu 
numai de sfaturile bune pe care mi 
le-a dat, dar şi de o prietenie sinceră.

De aceea îi voi păstra o amintire 
veşnică, familiei îndoliate, încă o dată, 
sincere şi profunde condoleanţe şi 
să se mângâie cu gândul că soţul, 
tatăl, bunicul Gh. Constantinescu, 
prin lucrurile bune făcute în timpul 
vieţii, a fost şi este regretat de breasla 
noastră.

Mă rog la bunul Dumnezeu să-l 
primească şi să-l ocrotească în 
împărăţia sa. Amin. 

Dipl. ing. Ioan Sbera,
Preşedinte de onoare ASFOR

A fost un mare om, 
un bun prieten şi un desăvârşit 
profesionist
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Legislaţie

Propuneri legislative în dezbatere:

20 octombrie 2016
Hotărâre pentru aprobarea înfiinţării 

Centrului român de coordonare a 
convenţiei carpatice privind turismul 
durabil în munţii Carpaţi şi pentru 
modificarea unor acte normative.

5 octombrie 2016
Hotărâre privind stabilirea unor măsuri 

pentru aplicarea Regulamentului (UE) 
2016/424 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 9 martie 2016 privind 
instalaţiile pe cablu şi de abrogare a 
Directivei 2000/9/CE. 

3 octombrie 2016
Hotărâre privind aprobarea Strategiei 

naţionale de dezvoltare a ecoturismului 
în România - context, viziune şi obiective 
- 2016-2026 .

Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea si completarea Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 120 din 
25 septembrie 2002 privind aprobarea 
Sistemului de susţinere şi promovare a 
exportului cu finanţare de la bugetul de 
stat. 

 

16 septembrie 2016
Hotărâre pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii nr. 296/2007 
privind aprobarea Mecanismelor de 
derulare a acţiunilor din Programul de 
promovare a exportului, administrat de 
Ministerul Economiei.

  

12 septembrie 2016
Hotărâre pentru instituirea unei 

scheme de ajutor de stat având 
ca obiectiv stimularea investiţiilor 
întreprinderilor mici şi mijlocii.

Ministerul 
Economiei, 
Comerţului şi 
Relaţiilor cu 
Mediul
de Afaceri
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OMFP nr. 1939/2016 privind 
stabilirea instituţiilor financiare 
care au obligaţia de declarare, 
categoriile de informaţii privind 
identificarea contribuabililor, 
precum şi informaţiile de natură 
financiară referitoare la conturile 
deschise şi/sau închise de aceştia 
la instituţiile financiare, regulile 
de conformare aplicabile de 
către aceste instituţii în vederea 
identificării conturilor raportabile 
de către acestea, precum şi 
procedura de declarare a 
acestor informaţii şi a normelor 
şi procedurilor administrative 
menite să asigure punerea în 
aplicare şi respectarea procedurilor 
de raportare şi diligenţă fiscală 
prevăzute în instrumentele 
juridice de drept internaţional 
la care România s-a angajat - 
Monitorul Oficial al României nr. 
648/24.08.2016.

OG nr.14 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2016 - 
Monitorul Oficial al României nr. 
627/16.08.2016.

Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr.916/21.06.2016 
pentru aprobarea Sistemului de 
raportare contabilă la 30 iunie 
2016 a operatorilor economici - 
Monitorul Oficial al României nr. 
499/05.07.2016.

Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 450 din 31 martie 
2016 pentru aprobarea Procedurii 
de corectare a erorilor cuprinse 
în situaţiile financiare anuale 
şi raportările contabile anuale 
depuse de operatorii economici 
şi persoanele juridice fără scop 
patrimonial - Monitorul Oficial al 
României nr. 274/12.04.2016.

Ordin nr. 378/17.03.2016 pentru 
modificarea şi completarea 
Procedurii de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 44/2015 privind 
acordarea unor facilităţi fiscale 
în cazul creanţelor administrate 
de către organul fiscal central, 
aprobată prin Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 3831/2015 - 
Monitorul Oficial al României nr. 
219/24.03.2016.

Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 123/28.01.2016 privind 
principalele aspecte legate de 
întocmirea şi depunerea situaţiilor 
financiare anuale şi a raportărilor 
contabile anuale ale operatorilor 
economici la unităţile teritoriale 
ale Ministerului Finanţelor Publice 
- Monitorul Oficial al României nr. 
81/04.02.2016.

Ministerul
Mediului, Apelor
şi Pădurilor

Ministerul Mediului, Apelor 
şi Pădurilor, cu sediul în B-dul 
Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, 
face următoarele precizări cu privire 
la dezbaterea publică referitoare 
la proiectul de Ordin privind 
aprobarea Normelor tehnice pentru 
îngrijirea şi conducerea arboretelor.

Anunţul referitor la elaborarea 
proiectului de act normativ, precum 
şi proiectul de act normativ au fost 

afişate pe site-ul MMAP pe data de 
19 iulie 2016.

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

Modalitatea de colectare a 
recomandărilor a fost prezentată 
în anunţul legat de dezbaterea 
publică.

Ministerul
Finanţelor Publice
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A fost publicată versiunea română 
a mai multor standarde referitoare la 
combustibili:

• SR EN ISO 16995:2015, 
Biocombustibili solizi. Determinarea 
conţinutului de potasiu, sodiu şi 
clor, solubile în apă. Acest standard 
internaţional descrie o metodă de 
determinare a conţinutului de clor, 
sodiu şi potasiu solubile în apă, din 
biocombustibilii solizi, prin extracţia 
cu apă într-un recipient închis şi 
cuantificarea lor ulterioară prin diferite 
tehnicii analitice.

• SR EN ISO 16948:2015, 
Biocombustibili solizi. Determinarea 
conţinutului total de carbon, hidrogen 
şi azot. Acest standard internaţional 
descrie o metodă de determinare a 
conţinutului total de carbon, hidrogen şi 
azot în biocombustibilii solizi.

• SR EN ISO 16967:2015, 
Biocombustibili solizi. Determinarea 
elementelor majore – Al, Ca, Fe, Mg, P, K, 
Si, Na şi Ti. Acest standard internaţional 
descrie metodele de determinare a 
elementelor majore din biocombustibilii 
solizi, respectiv din cenuşa lor, adică Al, 
Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na, Ti. Determinarea 
altor elemente cum ar fi bariu (Ba) şi 
mangan (Mn) este de asemenea posibilă 
cu metodele descrise în prezentul 
standard internaţional.

Acest standard internaţional 
cuprinde două părţi: Partea A descrie 
determinarea directă a combustibilului, 
metodă care se aplică şi pentru sulf 
elemente minore, iar partea B prezintă 
o metodă de determinare pe o cenuşă 
pregătită la 550 °C.

• SR EN ISO 16968:2015, 
Biocombustibili solizi. Determinarea 
elementelor minore

Prezentul standard internaţional 
este destinat pentru determinarea 
elementelor minore arsen, cadmiu, 
cobalt, crom, cupru, mercur, mangan, 
molibden, nichel, plumb, stibiu, vanadiu 
şi zinc în toţi biocombustibilii solizi. 
În plus, standardul descrie metode 
de descompunere a eşantionului şi 
sugerează metode instrumentale 
adecvate pentru determinarea 
elementelor de interes în lichidele de 
digestie. Determinarea altor elemente, 
cum ar fi seleniu, staniu şi taliu, este de 

asemenea posibilă cu metoda descrisă în 
prezentul standard internaţional.

• SR EN 14918:2010,
Biocombustibili solizi. Determinarea 

puterii calorifice. Prezentul standard 
european specifică o metodă pentru 
determinarea puterii calorifice 
superioare a unui biocombustibil solid, 
la volum constant şi la temperatura 
de referinţă de 25 °C, într-o bombă 
calorimetrică etalonată prin arderea 
acidului benzoic certificat. 

Rezultatul obţinut este puterea 
calorifică superioară a eşantionului de 
analiză la volum constant, cu toată apa 
din produsele de ardere ca apă în stare 
lichidă. În practică, biocombustibilii 
sunt supuşi unei combustii la presiune 
constantă (atmosferică), iar apa este 
condensată sau nu (se elimină sub 
formă de vapori împreună cu gazele 
de ardere). În ambele condiţii, căldura 
efectivă de ardere care urmează să fie 
utilizată este puterea calorifică inferioară 
a combustibilului la presiune constantă. 
Puterea calorifică inferioară la volum 

constant poate fi de asemenea utilizată, 
formulele de calcul sunt date pentru 
calcularea ambelor valori. Principiile şi 
procedurile generale pentru etalonări 
şi analize de biocombustibili sunt 
prezentate în textul principal, în timp 
ce cele referitoare la utilizarea unui 
anumit tip de instrument calorimetric 
sunt descrise în anexele de la A 
până la C. Anexa D conţine listele de 
verificare pentru etalonări şi analize de 
biocombustibil folosind tipuri specificate 
de calorimetre. Anexa E prezintă 
exemple pentru a ilustra unele calcule.

• SR EN 14778:2011,
Biocombustibili solizi. Eşantionare. 

Prezentul standard european descrie 
metode de preparare a planurilor 
de eşantionare şi a certificatelor 
şi prelevarea de eşantioane de 
biocombustibili solizi, de exemplu, de 
la locul în care cresc materiile prime, de 
la fabrica de producţie, de la livrări, de 
exemplu din încărcăturile camioanelor 
sau din depozite. Standardul include 
atât metode manuale cât şi mecanice 
şi se aplică biocombustibililor solizi 
care pot fi: materiale fine (dimensiunea 
particulei de până la aproximativ 10 
mm) şi materiale cu particule cu formă 
regulată, care pot fi eşantionate cu 
ajutorul unei linguri sau al unei ţevi, de 
exemplu: rumeguş, sâmburi de măsline 
şi peleţi din lemn; materiale grosiere 
sau materiale cu particule cu formă 
neregulată, cu dimensiunea particulei 
de până la aproximativ 200 mm, care 
pot fi eşantionate folosind o furcă sau 
o lopată, de exemplu: aşchii de lemn şi 
coji de nuci, aşchii de reziduuri forestiere 
şi paie; materiale balotate, de exemplu: 
baloturi de paie sau iarbă; bucăţi mari 
(dimensiunea particulei mai mare de 
200 mm), care sunt culese fie manual, 
fie în mod automat; deşeuri vegetale, 
deşeuri fibroase rezultate din producţia 
de celuloză virgină şi din producţia de 
hârtie din pastă care a fost deshidratată; 
lemn rotund.

• SR EN ISO 16559:2014, 
Biocombustibili solizi. Terminologie, 
definiţii şi descrieri. Prezentul standard 
internaţional stabileşte terminologia şi 
definiţiile pentru biocombustibili solizi. 
Acest standard include numai materii 
prime şi procesate care provin din: 
silvicultură şi arboricultură, agricultură şi 
horticultură, acvacultură.

Standarde referitoare la combustibili
Standardizare
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Din
activitatea 
curentă
a comitetului 
naţional
CT 118

Comitetul tehnic de standardizare CT 
118 - Lemn şi produse finite şi semifinite 
de lemn, maşini şi utilaje pentru 
prelucrarea lemnului, având ca obiect 
standardizarea terminologiei, clasificării, 
metodelor de încercare pentru lemn 
rotund şi cherestea, plăci pe bază de 
lemn, mobilier, precum şi pentru plută şi 
produse de plută, ca şi pentru maşini şi 
scule destinate prelucrării materialelor, 
precum şi utilaje de condiţionare a 
lemnului, se întruneşte periodic în 
şedinţe de lucru având ca principal scop 
îndeplinirea obiectivelor din planul anual 
de activitate.

Astfel, s-au colectat şi transmis 
voturile pentru proiectele elaborate 
de comitetele tehnice europene 
(noiembrie).

Standarde europene aflate în 
etapa de anchetă publică, vot formal, 
votate în cursul lunii noiembrie, 
pentru exprimarea poziţiei naţionale 
prin vot şi observaţii (proiectele au 
fost elaborate de comitetele tehnice 
europene corespondente comitetului 
din care facem  parte) au fost analizate, 
centralizate şi comunicate, după cum 
urmează:

Pentru propunerea de vot “împotrivă”, 
este necesar să se transmită justificarea 
care motivează din punct de vedere 
tehnic această propunere. Fără o 
justificare tehnică, votul negativ nu se ia 
în considerare.

CEN/TC 175 a lansat propunerea de 
revizuire a standardului EN 844 pe părţi, 
referitor la terminologia utilizată în 
domeniul lemnului rotund şi cherestelei.

Nr. TC
internaţional

Nr. CT
european EtapaIndicativ Titlu

Variante
de vot

Data
limită

CEN/TC 207 17.11.2016 prEN 1335-2 O�ce furniture - O�ce work chair - Part 2:
Safety requirements

4020

în favoare
Împotrivă
Abţinere

CEN/TC 142ISO/TC 39 16.11.2016 prEN ISO 19085-6 Woodworking machines - Safety - Part 6: Single
spindle vertical moulding machines (”toupies”)
(ISO/DIS 19085-6:2016)

4020

Tabel 1
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Mişcarea sindicală, în perioada 
1990-2010 a înregistrat cele mai mari 
realizări, cu o legislaţie specifică nouă, 
în domeniul muncii, salarizării şi politicii 
sociale (Codul muncii, CCMN, CCMR, 
Legea contractelor colective de muncă, 
Legea soluţionării conflictelor de muncă, 
Legea sindicatelor şi chiar modificările 
la 54/2003, într-un echilibru cu legea 
patronatelor).

Este adevărat că am fost sprijiniţi şi 
de o parte din colegii noştri neangajaţi 
politic, dar şi de PSD, prin pacte, acorduri 
parteneriale încheiate de singura 
confederaţie CNSLR-Făţia şi chiar de 
FSLIL, în 1999, cu sprijinul d-lui Marian 
Sârbu - colegul nostru şi fost ministru al 
muncii.

Înainte de a prezenta unele posibile 
reforme sindicale la situaţia reală din 
România, într-un mod onest, trebuie 
amintit că în perioada de tranziţie, 
după 1990, timp de 25 de ani, fosta 
economie planificată a fost restructurată 
din temelii, ceea ce a condus la o 
multitudine de probleme structurale în 
economie, respectiv:

• un eşec pe piaţa muncii în 
vederea creării de noi locuri de muncă 
concomitent cu creşterea ratei şomajului 
şi în rândul tinerilor, ceea ce a dus la 
sporirea masivă a plecării tinerilor în 
căutarea de locuri de muncă în alte ţări.

• instabilitate politică cu schimbări 
dese de guvernare, fără a pune interesul 
naţional mai presus de toate, cu 
privatizări mafiote şi corupţie adânc 
înrădăcinate;

• protecţia muncitorilor pe piaţa 
muncii, prin respectarea Legii 62/2011 a 
dialogului social;

• schimbările majore în legislaţia 
muncii şi a relaţiilor instituţiilor de dialog 
social ce a condus la descentralizarea 
negocierilor colective CCM iar caracterul 
nonobligatoriu de negociere la nivel de 
ramură şi naţional;

• apariţia companiilor multinaţionale, 
odată cu dezindustrializarea 
întreprinderilor mari, a companiilor mici 
şi mijlocii. 

În acest context, sindicatele, în 
majoritatea cazurilor, nu au fost capabile 
să se mobilizeze în vederea creării de 
structuri sindicale reprezentative şi de 
menţinere în profil a salariaţilor pe o 
perioadă de cel puţin 10 ani şi nu de 5 
ani, cum s-a întâmplat în majoritatea 
întreprinderilor.

Guvernele, prin partidele politice, 
indiferent de culoare, de stânga sau 
de dreapta, nu au mai ţinut cont 
de problemele salariaţilor şi rolul 
sindicatelor, făcând doar promisiuni 
în preajma alegerilor, cu scopul de a fi 
votaţi.

Reconstruirea, 
reformarea

şi restaurarea 
mişcării sindicale

Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, prin 
preşedinte, a participat în perioada 05-07 Octombrie 2016, 

la seminarul de lucru organizat la Sofia, Bulgaria, de BWI, 
ca o întâlnire strategică pentru ţările din Europa centrală 

şi de sud-est, având ca temă “Schimbări, provocări şi 
tendinţe”. Au fost prezenţi, sub coordonarea secretarului 

general al BWI, Ambet Yuson, preşedinţi de sindicat din trei 
sectoare de activitate: exploatarea şi prelucrarea lemnului, 

industria mobilei, construcţii şi ciment din România, 
Bulgaria, Cipru, Grecia, Turcia, Republica Moldova, Israel .

Seminarul de lucru organizat la Sofia, Bulgaria, de BWI
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Pe lângă cele menţionate, nu trebuie 
neglijată şi integrarea europeană 
neoliberală şi politicile de austeritate, 
inclusiv consecinţele crizelor financiare 
şi globale.

Odată cu anul 2010, prin guvernarea 
Boc (PDL), s-a înregistrat o pagină 
neagră pentru mişcarea sindicală, 
prin măsurile extrem de dure, chiar 
dictatoriale, în sensul asumării 
răspunderii guvernării şi în cazul Legii 
62/2011 a dialogului social, fără a ţine 
cont de opiniile şi acţiunile de protest 
a majorităţii confederaţiilor sindicale şi 
patronale.

Menţionez abrogarea CCM la nivel 
naţional, modificarea Legii 62/2011 
a dialogului social şi introducerea de 
criterii greu de realizat în negocierea 
CCM la nivel de sectoare de activitate, 
eliminarea protecţiei liderilor de 
sindicat şi condiţii greu de atins 
pentru declanşarea grevei, ca formă 
de protest, încălcând toate convenţiile 
fundamentale ale OIM, opt la număr, 
ratificate şi de România, printre 
care amintesc cele mai importante: 
Convenţia 87 privind libertatea sindicală 
şi protecţia dreptului de organizare 
şi negociere colectivă; Convenţia 154 
privind promovarea negocierii colective.

Amintesc, în continuare, şi 
promisiunile noului guvern PSD-PNL, 
în 2012, în cadrul întâlnirilor de la 
Parlament, de revenire la legislaţia 
anterioară, care au fost uitate şi, 
probabil, şi le aminteşte din nou anul 
acesta, fiind alegerile parlamentare, 
având nevoie de sprijinul nostru.

Nu trebuie să uităm că în această 
perioadă, din 2010 şi până în prezent, 
au fost aplicate practici antisindicale din 
partea guvernelor şi partidelor politice, 
şi că partenerii noştri de dialog social, 
patronatele, au fost în permanenţă 
ostili la solicitările noastre, mai ales 
în aplicarea legislaţiei muncii (Codul 
muncii, contractele colective de muncă 
şi Legea 62/2011 a dialogului social) .

Având în vedere prezentarea succintă 
dar edificatoare a situaţiei noastre, ne 
oferă motivaţia redefinirii şi abordării 
pe noi considerente a mişcării sindicale 
şi anume: acţiunile noastre trebuie 
să fie reactivate, îndreptate precis şi 
să conducă la transformări majore 
în recâştigarea drepturilor sindicale. 
Acestea să se realizeze atât intern 
la nivelul societăţilor, cât şi la nivel 
naţional, şi cu dovada solidarităţii la nivel 
internaţional în condiţiile în care ruinarea 
societăţii este profundă; conjugarea 
eforturilor, în mod special prin 
comunicarea bilaterală între partenerii 
sociali; întâlnirea şi dezvoltarea 
dialogului social cu partenerii sociali, 

patronate şi guvern, de tip bipartit şi 
tripartit.

În concluzie, Federaţia Sindicatelor 
Libere din Industria Lemnului consideră 
că este necesar elaborarea unui 
proiect concretizat prin restabilirea 
puterii sindicatelor, a federaţiilor şi a 
confederaţiilor.

Sindicatul este unica speranţă a 
membrilor noştri de restabilire a puterii 
sindicatelor şi a salariaţilor, astfel încât 
să exercite o presiune puternică de jos în 
sus la locurile de muncă.

Avem soluţii şi nu rămâne decât să le 
transformăm în acţiuni şi aş sintetiza trei 
priorităţi:

Reconstruirea mişcării sindicale:
• prin schimbarea metodelor 

sindicatelor de îmbunătăţire a 
sindicalizării;

• prin îmbunătăţirea conţinutului 
Contractului Colectiv de Muncă şi 
răspândirea informaţiilor în rândul 
salariaţilor;

• prin aplicarea activă a solidarităţii 
şi cooperării internaţionale privind 
sindicalizarea în cadrul companiilor 
internaţionale şi în societăţile din lanţul 
de subcontractaţi;

• prin crearea unui sistem de baze de 
date de care să beneficieze membrii de 
sindicat;

• prin sindicalizarea salariaţilor 
angajaţi la locuri de muncă nesigure 
(lucrători temporar, angajaţi ilegal, tineri 
sau lucrători angajaţi de subcontractaţi).

Reformarea mişcării sindicale prin:
• redefinirea rolului şi restructurarea 

structurilor sindicale;
• promovarea de campanii;
• sisteme eficiente transparente şi 

controlate de colectare, distribuţie şi 
management a cotizaţiilor sindicale;

• sprijin din partea structurilor la nivel 
naţional (federaţii şi confederaţii);

• implicarea tinerilor şi a femeilor 
membri de sindicat;

• eficientizarea dialogului şi 
comunicării, atât cu membrii de sindicat, 
cât şi cu societatea civilă;

• modificarea statutelor organizaţiilor 
sindicale, încât orice salariat să aibă 
posibilitatea să adere la sindicat;

• formarea continuă a membrilor 
sindicali, ceea ce va duce la schimbarea 
modului de acţiune a organizaţiilor 
sindicale;

• constituirea unor fonduri destinate 
sindicalizării, organizării de greve, pentru 
sănătate şi securitate la locul de muncă.

Restaurarea mişcării sindicale:
• prin îmbunătăţirea sau eficientizarea 

comunicării cu mass-media, astfel încât 
membrii de sindicat şi mass-media să fie 

convinşi că sindicatele lucrează pentru 
protecţia lucrătorilor;

• să informăm societatea despre 
drepturile salariaţilor prin promovarea 
de campanii active şi prin metode 
inovative, precum mass-media sociale, 
facebook, youtube, flashmob, cu 
participarea membrilor de sindicat;

• dezvoltarea în continuare a 
cooperării cu organizaţiile sindicale 
internaţionale, dar şi în direcţia stabilirii 
unor relaţii sindicale reale între federaţii 
la nivel naţional.

În mod cert, misiunea tuturor 
confederaţiilor din România şi a 
federaţiilor afiliate este de: 

• reactivare a Contractului Colectiv de 
Muncă la nivel Naţional (CCMN);

• eliminarea criteriilor dure în vederea 
negocierii CCM la nivel de ramură sau 
sector de activitate;

• stoparea atitudinilor ostile a 
angajatorilor faţă de sindicate, folosind 
metode variate de a suprima activitatea 
sindicatelor;

• stoparea falimentării societăţilor 
comerciale, unde sindicatele au pierdut 
foarte mulţi membri de sindicat dar şi 
lideri valoroşi şi profesionişti.

Este imperios necesar să nu ne 
pierdem poziţiile şi autoritatea, altfel ne 
întoarcem la începutul secolului XX.

În majoritatea structurilor sindicale, 
fie confederaţii, federaţii sindicale 
ne comportăm ca nişte funcţionari 
şi nu ca nişte sindicalişti adevăraţi. 
Nu ne manifestăm puterea, forţa şi 
capacitatea de organizare (câte proteste, 
demonstraţii, pichetări, greve avem pe 
an?). Folosim în ultima perioadă vorba 
bună, dulce, dar nu luptăm, trebuie să 
schimbăm ceva pentru că rezultatele, în 
prezent, sunt modeste, chiar negative. 
Pierdem poziţiile, încrederea şi sprijinul 
salariaţilor membri. Solidaritatea trebuie 
să funcţioneze - unul pentru toţi, toţi 
pentru unul. Trebuie să-i provocăm 
pe salariaţi, să-i întrebăm dacă sunt 
mulţumiţi de condiţiile actuale, să-i 
organizăm, să-i ajutăm să depăşească 
greutăţile. Să ne declarăm poziţia fermă 
pentru că întregul sistem de instituţii 
ale statului sunt împotriva noastră. Nu 
putem avea încredere în ei. Trebuie să 
convingem salariaţii să aibă încredere în 
sindicat şi nu în angajatorii şi instituţiile 
de dreapta. Nici UE nu aparţine 
salariaţilor, ci companiilor multinaţionale. 
Avem guvern slab, care nu doreşte să 
implementeze politicile sociale. Lupta nu 
este la nivel naţional, ea se regăseşte şi 
la nivel global.

jr. Dan Anghel,
Preşdinte FSLIL
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Platforma de servicii 
SILVAWEB

Indaco şi Fordaq Romania au creat un 
parteneriat care îşi propune să dezvolte 
o platformă integrată de aplicaţii pentru 
proprietarii de păduri, administraţia silvică 
şi sectorul de exploatare a lemnului.

Prima componentă din această 
platformă, care a ajuns într-o etapă 
funcţională, este cea de evaluare a masei 
lemnoase - APV. Este o aplicaţie completă 
de culegere a datelor de teren, evaluare în 
teren a masei lemnoase, modul de hartă 
cu poziţionarea GPS a arborilor marcaţi, 
posibilitatea reîncărcării datelor primare 
ale marcării de către alţi utilizatori pentru 
verificarea APV-ului sau de către firma de 
exploatare pentru evaluarea economică / 
fişa tehnică a APV-ului / verificarea APV 
în teren.

Aplicaţia de evaluare a masei lemnoase 
are două componente:

• o componentă care se instalează 
pe orice telefon / tabletă cu sistem de 
operare Android, componentă folosită la 
culegerea datelor de teren ale APV-ului, 
calculul diametrului mediu şi evaluarea 
volumului rezultat în urma marcării, 
în teren; datele culese se transmit 
componentei desktop, printr-o legătură la 
internet (automat) sau ca fişier.

• o componentă desktop, care ajută 
la vizualizarea şi printarea tuturor 
documentelor asociate evaluării masei 
lemnoase: proces verbal de marcare, 
carnetul de inventariere, despuiere, fişele 
de calcul ale diametrului mediu şi înălţimii 
medii.

• ambele componente rulează pe baza 
de user şi parola, identice pentru un 
utilizator, atât în aplicaţia mobile cât şi in 
cea desktop.

Avantaje ale aplicaţiei:
• uşurinţă a culegerii datelor de teren.
• calculul rapid, în teren, a diametrului 

mediu. Aplicaţia oferă atât diametrul 
mediu al suprafeţei de bază (SUMAL), cât 
şi diametrul mediu central al suprafeţei de 
bază (metoda veche, “tomoioaga”).

• aplicaţia preselectează arborii la care 
este indicat a se lua înălţimi, aflaţi în marja 
de +/- 10% în jurul diametrului mediu.

• după introducerea înălţimilor, aplicaţia 
calculează automat volumul rezultat în 
urma marcării, folosind exact algoritmul 
de calcul din aplicaţia SUMAL. Evaluarea 
este, practic, identică SUMAL şi rulează 
local, nu are nevoie de acces la internet.

• evaluarea pe teren, în timp real, a 
volumului marcării este utilă în special 
pentru marcările de produse principale şi 
de conservare, dar şi în multe alte situaţii.

• după validarea datelor de către 
coordonatoul lucrării, prin accesarea 
meniului “upload”, acestea sunt transmise 
către server, unde pot fi vizualizate de 
către personalul din centrala ocolului, care 
poate genera şi printa foarte rapid toate 
documentele aferente marcării: proces 
verbal de marcare, carnet de inventariere, 
fişele de calcul ale diametrului mediu şi 
fişa înălţimilor. Aplicaţia permite culegerea 
datelor pe două fişe de înălţimi, în funcţie 
de metoda de calcul selectată (SUMAL sau 
tomoioaga).

• în cazul în care se continuă calculul în 
SUMAL, aplicaţia permite copierea datelor 
primare, pe ua-uri şi specii, în grid-ul 
SUMAL de introducere a datelor primare, 
evitând introducerea manuală a datelor.
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Învăţământul dual şi vocaţional
în România
Seminarul a vizat învăţământul vocaţional, care, conform ISCED (Inter-
national Standard Classification of Education), este acel tip de educaţie 
care are ca scop dobândirea de aptitudini practice şi know how-ul nec-
esare pentru angajarea ulterioara în câmpul muncii, pentru a practica 
o anumită meserie sau profesie. Evenimentul a avut loc în data de 7 
septembrie 2016, la sediul USH Pro Business din Bucureşti.

Statistica activităţilor din silvicultură 
pentru anul 2015 
cu prezentarea fondului forestier naţional la sfârşitul anului 2015, a 
masei lemnoase recoltate în anul 2015, a produselor forestiere realizate 
în anul 2015 şi a regenerării pădurilor în anul 2015.

Evaluarea resursei forestiere globale 
în 2015 (FRA 2015)
Lucrarea s-a elaborat in baza QCFR (Collaborative Forest Resources Qui-
estionnaire), acoperind colaborarea a 104 ţări şi reprezentând 88% din 
pădurile mondiale. Materialul editat sub egida FAO, în format de carte, 
se află în librării.
 
26-27 Noiembrie 2016

Damietta, Egypt
Cea mai mare oportunitate pentru profesioniştii din Europa de Vest 
pentru a acces pe piaţa lemnului şi a mobilei egipteane. Woodtech 
Forum Egypt este unul dintre cele mai mari evenimente pentru indus-
tria lemnului şi mobilei. Medexpo şi Camera de Comerţ au organizat 
cu acest prilej o expoziţie de două zile şi conferinţe, a căror tematică 
a prezentat noi tehnologii şi tendinţe în design şi utilaje de mobilier, 
precum şi unele dintre cele mai importante părţi din industria de profil 
la nivel mondial.
Au existat, de asemenea, discursuri, prezentări şi studii de caz ale 
unor vorbitori proeminenti provenind din institute şi organizaţii 
internaţionale, cu teme precum: inovarea în sectorul de prelucrare 
a lemnului şi a unor noi materiale, procese moderne de producţie 
(mobilă), noi sisteme de vânzare şi metode de marketing în accesarea 
de noi pieţe, piaţa de cercetare privind tendinţele globale de mobilier şi 
design modern.

Premiul EuroNatur 2016
Premiul EuroNatur nu este de natură materială. Acesta onorează un an-
gajament extraordinar în domeniul conservării naturii. Printre laureaţii 
din anii precedenţi se afla Jonathan Franzen, Prinţul Charles, Mikhail 
Gorbachev, Nelson Mandela, Dr. Ernst Paul Dörfler, Prof. Dr. Klaus Töpfer, 
Hnutí Duha (Friends of the Earth Czech Republic) şi Dr. Hans Bibel-
riether. Premiul EuroNatur 2016 a fost acordat lui Gabriel Păun la 12 Oc-
tombrie , pe insula Mainau de pe lacul Constance (Bodensee), Germania.
Gabriel Păun este un biolog român care poartă campanii naţionale şi 
internaţionale pentru conservarea naturii şi protecţia animalelor. Când a 
lucrat la Greenpeace, a obţinut interzicerea cultivării de soia modificată 
genetic în România. Pentru bunăstarea animalelor a fost Directorul de 
campanii al Vier Pfoten Internaţional şi este EU Director al Animals In-
ternational. Gabriel Păun a derulat investigaţii şi campanii pentru prote-
jarea pădurilor vreme de mai mulţi ani. Printre cele mai notabile au fost 
stoparea constructiei drumului naţional 66A prin Parcurile Naţionale 
Domogled şi Retezat, dar şi salvarea de la exploatare a mii de hectare de 
păduri virgine şi protejarea lor prin lege. A înfiinţat, în anul 2009, ONG-
ul pentru conservarea naturii, Agent Green.

Foret et 
carbone
Înţelegere, acţiune, 
valoare

La momentul Conferinţei climatice 
(COP21), această carte demonstrează 
că pădurile joacă un rol-cheie în lupta 
împotriva schimbărilor climatice. 
Pădurea, receptor în fiecare an a unei 
părţi din emisiile antropice de gaze 
cu efect de seră (aproximativ 12% 
în Franţa) şi, prin urmare, atenuează 
efectele schimbărilor climatice. Aceasta 
se mai numeşte 3s: sechestrare, stocare, 
substitut. Cartea este o sinteză de 
cunoştinţe pentru a înţelege şi de a 
optimiza pădurea.

Aceasta prevede, de asemenea, 
instrumentele necesare pentru a realiza 
proiecte de atenuare a schimbărilor 
climatice susţinute de pădure şi 
răspunde la întrebări cum ar fi: Ce este 
o rută forestieră “carbon +”? Ce tipuri 
de lucrări forestiere sunt necesare? 
Cum se combină proprietăţile? Ce 
acorduri de finanţare pentru companii 
sau comunităţi sunt necesare? Ce 
interese acţionează pentru proprietari şi 
finanţatori?

Proprietarul care se întreabă despre 
partea pe care o poate datora pădurii în 
atenuarea schimbărilor climatice, şi care 
vrea să dezvolte un proiect de carbon, 
societatea sau comunitatea care doresc 
să participe la îmbunătăţirea pădurii 
franceze prin politica sa de dezvoltare 
durabilă, vor găsi în această lucrare 
sintetică tot ce trebuie să se ştie despre 
acest subiect.
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Târguri de specialitate în trimestrul IV 2016

Un târg internaţional şi conferinţe 
specializate în domeniul energiilor 
regenerabile şi eficienţei energetice, 
unde cererea din est se întâlneşte 
cu oferta industriei de profil din 
vestul Europei. Întreg programul 
târgului a fost astfel conceput, încât 
să satisfacă cele mai exigente cerinţe, 
fiind alcătuit în baza aşteptărilor 
expozanţilor, conform unor 
chestionare realizate de la înscrierea 
companiilor, cu teme de maxim 
interes şi actualitate. 

Vietnam
International Trade Fair

În Ho Chi Minh City, în perioada 
30.11-3.12.2016, la Saigon Exhibition 
and Convention Center, s-a desfăşurat 
cea de-a 14-a ediţie a târgului “Vietnam 
International Trade Fair”. Ediţia de anul 
trecut a acestei mainfestări, la care au 
participat 390 expozanţi din 12 ţări 
şi teritorii, a fost vizitată de 15.000 
persoane, dintre care 8.900 au fost 
oameni de afaceri.

Pentru ediţia din acest an, 
organizatorii au estimat cca. 460 de 
expozanţi.

Expoziţia  a fost împărţită în patru 
mari categorii: pavilionul international, 
maşini şi electronice, articole pentru 
locuinţă, Ecotech (tehnologie ecologică).

De precizat că în acelaşi timp a avut 
si loc şi expoziţia “Hardware and hand 
tools”.

WarsawBuild
Centrul Expo XXI, Varşovia, Polonia 
16-18 noiembrie 2016

WarsawBuild este organizat sub forma 
a 4 sectoare specializate: • expozitia 
pentru materiale de construcţii şi 
echipamente • expoziţia pentru design 

şi amenajări interioare • expoziţia 
pentru tehnologii pentru ferestre şi uşi 
• expoziţia pentru HVAC: AquaTherm 
Warsaw.

Ro Energy
19-21 octombrie 2016,
Timişoara

Tematica Târgului RoEnergy 
Timişoara, 19 - 21 octombrie 2016 
(selecţie): • soluţii de termoficare 
prin cogenerare • proiecte ESCO 
• centrale pe biomasă pentru 
spaţii rezidenţiale, comerciale şi 
industriale • module fotovoltaice de 
1 kwcc, pretabile pentru gospodării 
• eficienţa energetică în industrie 
şi clădiri (management energetic, 
automatizari, BMS, etc.) • energie din 
deşeuri • energie din peleţi • energie 
fotovoltaică în capacităţi de sub 1 
MWh • de ce România a decis să 
susţină biomasa şi biogazul.

BULETIN INFORMATIV / INFO BULLETIN



Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 55

Romexpo a organizeazat, în perioada 
14-18 septembrie 2016, cea de-a XXV-a 
ediţie a BIFE-SIM, târg internaţional 
de mobilă, echipamente şi accesorii. 

BIFE-SIM 2016 a reunit peste 300 de 
firme participante, în 7 pavilioane 
expoziţionale ocupate.

Târguri interne şi internaţionale

Expowood 2017
Braşov, 30 martie - 1 aprilie 2017

Ediţia anului 2017 a târgului 
Expowood va avea loc în perioada 
30 martie - 1 aprilie.  Se va păstra 
locaţia ediţiei trecute, adică Centrul de 
evenimente şi conferinţe Lux Divina, 
din Braşov. Situat pe fosta platformă 
Rulmentul, astăzi complexul este foarte 
modern, reînnoit, multifuncţional şi 
include săli generoase de expunere, 
conferinţe, hotel, restaurant şi parcare 
organizată. Locaţia este situată la 500 
de metri de centura  Bucureşti-Târgu 
Mureş, în apropiere de shoping center-
ul Coresi şi mall-ul Auchan.

Expowood 2017 va fi organizat în 
sala Dacia a complexului Lux Divina, 
într-un spaţiu expoziţional generos, 
de 2.000 mp la interior, sala Parc, de 
500 mp şi 1000 mp la exterior. Hala 
este dotată cu podea industrială, 
curent electric industrial şi o intrare 
de mari dimensiuni, potrivită pentru 
amenajarea şi punerea în funcţiune 
a utilajelor şi maşinilor cu scop 
demonstrativ.

Accesul se poate face direct de pe 
artera principală a străzii 13 decembrie 

în curtea complexului, pe o şosea lată 
care permite intrarea TIR-lor până 
la uşa sălii. Suprafaţa de expunere 
exterioară se va amenaja în curtea 
complexului. 

Târguri externe

Interzum Köln şi
Zow Bad Salzuflen 2017

 ASFOR a întocmit în acest an 
documentaţia pentru participarea 
operatorilor economici la Târgul 
Interzum Köln, Germania, 16-19 mai 
2017 şi pentru participarea operatorilor 
economici la Târgul Zow Bad Salzuflen, 
Germania, 07-09 februarie 2017.

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

proiectele viitoare.
Începând cu luna septembrie 2016, 

pentru înscrierea firmelor la târgurile şi 
misiunile din programul de promovare 
a exportului, ASFOR, în intenţia 
construirii unor pavilioane naţionale, a 
coordonat formarea grupului de agenţi 
economici participanţi, însă, ulterior, 
MECMA, analizând noile bugete pe 
trimestrele anului 2017, a exclus cele 
două evenimente de la finanţare 
(considerându-le a nu fi de referinţă). 
Urmare a acestei hotărâri, participarea 
la aceste târguri se poate face de către 
firme doar pe cont propriu.

Târguri 
internaţionale 
gestionate 
de Ministerul 
Economiei,
în 2016
Ministerul Economiei 
a organizat, până la 20 
octombrie 2016, participarea 
cu pavilion naţional la 41 de 
târguri internaţionale, cu o 
valoare contractată de peste 
23,687 milioane lei, 319 de 
firme beneficiind de programul 
de promovare a exportului 
pe anul 2016 (până la 30 
septembrie 2016). Numărul 
de contacte economice 
realizate de participanţii 
români în cadrul pavilioanelor 
naţionale a fost de 23.384. 
Angajamentele preconizate 
la export de către beneficiarii 
programului au însumat circa 
251 milioane euro.

“Fişele de eficienţă completate de 
firmele participante în urma fiecărui 
târg relevă că, în 2016, pe perioada 
analizată, se înregistrează, faţă de anul 
2015, o creştere a valorii preconizate 
a se exporta, cu circa 25%. Valoarea 
preconizată a exporturilor în urma 
participării la programul de promovare 
a exportului a fost pentru 2015 de circa 
200 milioane euro”, scrie în comunicatul 
Ministerului Economiei. Reprezentanţii 
MECRMA apreciază că, în perioada 1 
ianuarie - 20 octombrie 2016, au fost 
programate 80 de participări la târguri 
şi expoziţii internaţionale, din care 
pentru 41 de târguri a fost organizată 
participarea companiilor româneşti. 
Pentru 39 târguri a fost anulată 
participarea pentru că în 14 cazuri 
patronatul de ramură a solicitat anularea 
participării, în 4 cazuri nu au fost firme 
româneşti care să manifeste interes 
de participare (nu au depus dosar de 
înscriere), în 12 cazuri patronatele nu 
au reuşit să strângă un număr minim 
de şapte firme eligibile, iar în câte patru 
cazuri nu s-a prezentat niciun prestator 
de servicii la licitaţie şi nu au fost primite 
avizele necesare din partea controlorului 
delegat din partea MFP, în timp ce într-
un caz ofertele depuse de prestatorii de 
servicii nu au fost eligibile.

14-18 septembrie 2016
BIFE-SIM
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1) Curs autorizat
TEHNICIAN
ÎN SILVICULTURĂ
http://sbinfo.ro/curs-tehnician-in-
silvicultura/

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

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

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

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

ICG
Institut pentru Calificări

tel: 0269.244.911
0745.369.686

INSTITUTUL
PENTRU CALIFICĂRI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Energy Green House SRL România
• Stâlpi din lemn de pin
Mariana Ivanovici, Buzău, str. Milcov nr. 128
tel.: 0763.684.776

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

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

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

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

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

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

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

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






