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editorial

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR
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Pentru anul 2018, se prefigurează, ca urmare 
a noilor reglementări, ca RNP - Romsilva să 
valorifice într-o măsură importantă, fără precedent, 
aproximativ 50% din această masă lemnoasă, ca 
lemn fasonat.

În conformitate cu acest Regulament, masa 
lemnoasă pe picior se licitează în volum brut, iar 
lemnul fasonat, în volum net. Având în vedere 
volumul mare care se vinde ca lemn fasonat, 
considerăm absolut necesară corectarea unor 
interpretări şi respectarea întocmai a prevederilor 
din HG. 715/2017. Aceste prevederi sunt foarte 
clare şi precizează încă de la început, la art. 1 lit. 
q, cum se stabileşte preţul de pornire la licitaţie 
pentru fiecare categorie.

Astfel, la art. 1 lit. q, se precizează:
• Pentru masa lemnoasă, stabilirea acestui preţ se 

face pornind de la preţul de APV, exprimat în lei/
mc, volum brut; în cazul lemnului fasonat, preţul 
de pornire la licitaţie/negociere se fundamentează 
pe principiile economiei de piaţă, corelat cu 
condiţia de livrare, iar la sortimentele de lemn de 
lucru, acesta se stabileşte distinct, pe fiecare lot/
piesă, pentru volumul net şi pentru coajă.
Această prevedere  referitoare la lemnul de lucru 

este întărită şi prin art. 20 alin. 4, lit. b.: 
• Preţul de pornire la licitaţie şi pasul de licitare: în 

lei/mc volum net, pentru fiecare lot/piesă de lemn 
fasonat de lucru; în lei/mc volum coajă.
Cu toate acestea, o parte importantă a 

organizatorilor de licitaţii fac interpretarea 
Regulamentului în diverse forme. Unii dintre aceştia 
pun în anunţul de licitaţie volumul brut, deşi art. 20 
nu face referire la acest volum, ci doar la volumul 
net. În alte situaţii, sunt stabilite preţuri de pornire 
atât pentru volumul brut, cât şi pentru volumul net. 
Se licitează, însă, volumul brut, obţinându-se un 
preţ de adjudecare al acestuia. Fiind apoi nevoie 
de preţul de adjudecare al volumului net, pentru 
indexarea preţului cojii, organizatorul licitaţiei face 
o deducere a acestuia printr-un calcul matematic 
nelegal şi neprecizat în Regulament.

Deşi Regulamentul cere ca în anunţul de licitaţie 
să fie înscrise volumul şi preţul cojii, întâlnim situaţii 
în care valoarea acesteia este zero. Coaja este, 
astfel, licitată împreună cu lemnul de lucru, deşi 
preţul acesteia este de zeci sau sute de ori mai mic 
în cazul stejarului sau al salcâmului, de exemplu.

Alteori, se deduce preţul de adjudecare al 
volumului net, prin indexarea preţului de pornire 
cu numărul de paşi de licitare realizaţi la licitarea 
volumului brut, ceea este o altă ilegalitate.

Regulamentul cere expres licitarea preţului cojii, 
indirect, prin multiplicarea preţului de pornire 
cu coeficientul rezultat din raportul între preţul 
de adjudecare şi preţul de pornire al volumului 
net. Aceasta înseamnă că preţul de adjudecare al 
volumului net trebuie să rezulte din licitarea lui, nu 
prin deduceri matematice.

Art. 54, alin. 8, concluzionează asupra modului 
de întocmire al contractului de vânzare-cumpărare 
şi de facturare pentru masa lemnoasă pe picior sau 
pentru lemn fasonat:
a) în cazul masei lemnoase, facturarea se realizează 

prin înscrierea volumului brut.
b) în cazul loturilor şi pieselor de lemn fasonat, 

facturarea se realizează prin înscrierea volumului 
net şi a valorii aferente lotului/piesei şi prin 
înscrierea volumului cojii şi a valorii acesteia 
pentru fiecare lot/piesă; în factură, pentru fiecare 
lot/piesă se înscrie volumul brut rezultat din 
însumarea volumului net şi a volumului cojii 
aferentă volumului net.
Aşadar, dacă în cazul masei lemnoase pe picior, 

licitaţiile se desfăşoară pentru volum brut, în 
cazul lemnului fasonat, se utilizează volumul net 
al lemnului de lucru şi volumul de coajă, care, 
împreună, compun volumul brut.

Un element esenţial al oricărui contract este 
preţul acestuia. Acesta trebuie să fie clar determinat 
printr-o modalitate stabilită legal.

Prin nerespectarea prevederilor din Regulament, 
este denaturată valoarea contractului în detrimentul 
agentului economic adjudecatar. Având în vedere 
această situaţie, se impune intervenţia Autorităţii 
Centrale responsabilă de domeniul forestier, astfel 
încât, Regulamentul aprobat prin HG 715/2017 să 
fie aplicat conform prevederilor sale.

Vor fi, astfel, evitate litigiile care pot apărea între 
furnizorii de lemn fasonat şi partenerii contractuali, 
care pot cere rezoluţionarea contractelor încheiate 
fără respectarea prevederilor legale.

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR

Cu coajă...
fără coajă
Prin Hotărârea de Guvern 715/2017, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 812, din data de 13.10.2017, a fost aprobat 
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, administrat de RNP - Romsilva 
şi de ocoalele silvice de regim. Prin acest Regulament, 
sunt stabilite în detaliu modalităţile de vânzare a masei 
lemnoase “pe picior” sau ca “lemn fasonat”.



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 Multi Ani!
Nicolae Tucunel

cu fericire, optimism şi putere de muncă în 2018!

Preşedinte ASFOR
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Conferinţa 
Internaţională

pentru Foioase

Potenţial
şi provocări

Din doi în doi 
ani, Conferinţa 
Internaţională 
pentru Foioase 
(IHC - International 
Hardwood 
Conference), 
organizată de 
EOS (European 
Organization of the 
Sawmill Industry) 1), în 
colaborare cu ETTF 
(European Timber 
Trade Federation) 2),
reuneşte atât 
reprezentanţi ai ţărilor 
membre EOS, cât şi 
oameni de afaceri, 
reprezentanţi ai 
mediului academic 
şi invitaţi speciali de 
renume din întreaga 
lume. Tematica 
dezbătută are ca 
numitor comun 
piaţa lemnului, 
cu precădere 
cea a lemnului 
de esenţă tare, în 
toate formele sale: 
buştean, cherestea, 
semifabricate, 
elemente de 
construcţie şi produse 
finite. 

actualitate / in the news
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esenţă tare, la nivel european, la 10,8 
milioane mc, importurile, la 3,4 milioane 
mc, exporturile, la 5,7 milioane mc, iar 
consumul, la 8,6 milioane mc. Cu privire 
la ţara noastră, preşedintele ASFOR 
a precizat că România îşi menţine 
poziţia de lider, rămânând cel mai 
mare producător european de lemn de 
esenţă tare, cu o producţie anuală de 
1,7 milioane mc cherestea de foioase. 
“Totuşi, fabricile din sectorul privat au 
fost afectate de lipsa acută a materiei 
prime, datorată, în parte, şi scăderii 
recoltărilor, de la 19 milioane mc, la 17 
milioane mc, ceea ce a avut ca efect 
restrângerea activităţii multor fabrici şi 
chiar închiderea unora dintre ele.”

Chiar dacă dezbaterile nu au avut o 
tentă 100% pozitivă, conştientizându-se 
faptul că sectorul forestier mai are de 
depăşit unele obstacole, nota generală a 
fost, per ansamblu, una pozitivă. Marile 
probleme care trenează în domeniu 
sunt, în continuare, aprovizionarea cu 
materie primă şi tăierile ilegale. În ciuda 

Evenimentul a atras un public 
numeros, format din 150 de 
specialişti, veniţi din 17 ţări. 

Pe parcursul celor trei zile (15-17 
noiembrie 2017), s-au dezbătut, într-un 
cadru select, atât aspecte economice 
şi legislative legate de piaţa lemnului, 
cât şi subiecte tehnice şi ştiinţifice. 
Vorbitorii au acoperit un spectru tematic 
larg, discutându-se deschis şi punctual 
despre presiunea tot mai mare cauzată 
de globalizarea pieţei, dar şi despre 
noutăţi cu privire la utilizarea lemnului 
în construcţii (de exemplu, folosirea 
grinzilor masive glulam din stejar 
alb, fabricate în S.U.A., la construcţia 
clădirilor).

Alessandro Calcaterra, preşedintele 
Fedecomlegno şi co-organizator al 
evenimentului, a precizat, în discursul 
său de deschidere, că industria lemnului 
de foioase se află într-un moment critic, 
confruntându-se, la nivel global, cu o 
cerere mereu schimbătoare şi în creştere: 
“Se estimează că până în 2030, la nivel 
global, consumul de buşteni va creşte 
cu 60%. Va fi, deci, foarte importantă 
originea acestui lemn (de unde provine 
lemnul de esenţă tare), cum este el 
produs (experţii FAO 3) preconizează că 
o treime din acest lemn va proveni până 
atunci de pe plantaţii) şi unde îşi găseşte 
aplicabilitatea”.

Axându-se pe Europa, Andreas von 
Möller, preşedintele ETTF, a precizat 
că previziunile asupra pieţei europene 
sunt, în general, pozitive (cu excepţia 
Marii Britanii, a cărei situaţie este 
incertă, datorită Brexit-ului), PIB-ul ţărilor 
europene având o tendinţă de creştere, 
la fel ca şi sectorul construcţiilor. Această 
situaţie a fost confirmată şi de Nicolae 
Ţucunel, membru în Consiliul Director 

EOS şi preşedinte ASFOR, în prezentarea 
sa despre producţia lemnului de foioase 
la nivel european.

Atât Nicolae Ţucunel, cât şi Sampsa 
Auvinen, preşedintele EOS, au subliniat 
faptul că principala problemă cu 
care se confruntă la ora actuală piaţa 
lemnului de foioase este lipsa materiei 
prime, datorată, în principal, creşterii 
consumului de buşteni proveniţi din 
spaţiul european: “Fără materie primă, 
industria producătorilor de cherestea 
din Europa, va fi exclusă de pe piaţă”, a 
adăugat Sampsa Auvinen.

Pentru 2017, Nicolae Ţucunel a 
estimat producţia totală de lemn de 

Nicloae Ţucunel, preşedinte ASFOR, 
susţinând prezentarea “Development 
of the lumber market in Europe”.
IHC, Veneţia, 16 noiembrie 2017

Nicolae Ţucunel, preşedinte ASFOR,
alături de Sampsa Auvinen, preşedinte EOS,

la Conferinţa Internaţională pentru Foioase - IHC, 
Veneţia, 16 noiembrie 2017

Fiecare ediţie
a conferinţei 
are loc în altă 
locaţie, României 
revenindu-i onoarea 
să gazduiască 
acest eveniment 
internaţional  în 2011. 
Anul acesta, Veneţia 
a fost punctul 
de întâlnire al 
pasionaţilor de lemn. 

acestor dificultăţi, lemnul tare oferă şi 
multe oportunităţi, activând, însă, pe o 
piaţă agilă şi tot mai competitivă.

Traducere şi adaptare:
Rosana Cozma,
Consilier ASFOR

1.) EOS - Organizaţia Europeană
pentru Industria de Cherestea
2.) ETTF - Federaţia Europeană
pentru Comerţul cu Cherestea
3.) FAO - Organizaţia pentru
Alimentaţie şi Agricultură (Food
and Agriculture Organization)

actualitate / in the news
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Rezumat
O revenire a economiei 

forestiere europene, confirmată 
prin indicatori economici, s-a 

manifestat în prima parte a 
anului, perioadă în care inclusiv 

cotaţia pentru pădure şi lemn 
a crescut, imprimându-se o 
tendinţă pozitivă şi pentru 

partea a doua a intervalului.

European forest 
economy, on an 
upward course

Synopsis
A recovery of the european 

forestry was recorded in the first 
part of this year, confirmed by 

economical indicators, a period 

when the quotation for wood 
and forest increased, setting a 

positive trend for the second part 
of the interval.

Source:
Silva Belgica No. 3/2017

Adapted by
Lavinia Marcu
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Producătorii
De-a lungul deceniilor, proprietarii 

forestieri au considerat permanent 
pădurea drept o piatră de temelie a 
investiţiilor financiare. Atât cotaţiile 
de la burse, cât şi dobânzile bancare, 
au evoluat între 7% şi 12%. Însă, după 
aproape 10 ani, aceste taxe se situează 

Economia
forestieră europeană,
pe curs ascendent
Indicatorii economici îşi reiau cursul ascendent, 
unul câte unul, pe întreg continentul european. 
Germania şi Olanda se află în fruntea plutonului, 
într-o perioadă în care cererea este în creştere, iar 
concurenţa foarte dură. Condiţiile meteorologice 
favorabile din lunile mai-iunie ale acestui an au 
sprijinit această tendinţă pozitivă.
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între 0% şi 3%, iar majoritatea burselor 
europene nu şi-au mai regăsit nivelul din 
2007. Pentru aceeaşi perioadă, pădurea 
şi lemnul au cunoscut un progres regulat 
al cotaţiilor, tendinţa urmând acelaşi curs 
şi pentru primăvara lui 2017.

Investiţiile forestiere, în pofida 
numeroaselor incertitudini, nu mai 
reprezintă o prioritate la fel de mare 
ca în trecut. Pe de o parte, arborii cresc 
constant, aducând o productivitate 
anuală de la 3% la 5% la volum, iar pe 
de altă parte, preţul lemnului rămâne 
stabil şi la un nivel ridicat. Evoluţia pieţei 
de cherestea face ca buştenii de mici 
dimensiuni (1 mc) să se vândă astăzi la 
preţuri comparabile cu ofertele pentru 
categoriile superioare.

Astfel, proprietarii forestieri au tot 
dreptul de a hotărî să meargă pe acelaşi 
drum ca şi al predecesorilor în sectorul 
producţiei de lemn şi de a-şi administra 
pădurile în mod sustenabil şi eficient, 

fapt ce implică regenerarea arboretelui 
exploatat.

În contextul descris mai sus, pe 
parcursul anului 2017, a avut loc o 
conferinţă bienală a proprietarilor 
forestieri, desfăşurată în regiunea 
Bavariei, la Ratisbonne. Peste 1.000 de 
reprezentanţi ai sectorului forestier 
au luat parte la lucrări, în cadrul uneia 
dintre cele mai importante conferinţe 
europene. Titlul evenimentului, “Lumea 
are nevoie de pădure”, este evocator, 
simbolizând preocupările actuale de 
mediu din domeniu.

Exploatările 
forestiere

În Belgia, exploatările de răşinoase 
îşi încetinesc activităţile. Dacă cererea 
este, într-adevăr, reală, preţul lemnului 

pe picior nu le va permite o evoluţie 
rentabilă pe viitor. În plus, concurenţa 
între cumpărători, mai ales între 
fabricile de cherestea, va face aproape 
imposibilă capacitatea de cumpărare a 
celor ce activează în sectorul lemnului 
de răşinoase. Loturile cu probleme 
sau cele care conţin un amestec de 
esenţe, răşinoase şi foioase, rămân, 
în continuare, accesibile centrelor de 
exploatare.

Numai fabricile de debitare 
performante pot face concurenţă reală 
fabricilor de cherestea. Cu toate acestea, 
şi aici sectorul întâmpină probleme 
semnificative de aprovizionare. Lemnul 
mai dens şi dur este cel mai căutat de 
cumpărători, dar totodată şi cel mai 
rar întâlnit. Potenţiale regrupări ale 
asociaţiilor forestiere sau ale companiilor 
din domeniu ar rezolva, într-o anumită 
măsură, aceste deficite, într-un viitor 
apropiat.
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În Olanda, societatea 
Houthandel Ras, un 
important centru 
de exploatare a 
răşinoaselor, şi-a închis 
porţile. Rentabilitatea 
scăzută a condus la 
luarea acestei decizii, 
însă ţara beneficiază 
încă de prezenţa mai 
multor zeci de grupuri 
forestiere pe ansamblul 
teritoriului său.

În sectorul lemnului 
din foioase destinat 
exportului, activitatea 
este tot mai susţinută, 
în ciuda problemelor 
de logistică anunţate 
la începutul primăverii. 
În sfârşit, taxele 
spectaculoase pentru 
transportul maritim şi-
au manifestat influenţa 
de câteva luni. Clienţii 
chinezi au fost, de altfel, 
nevoiţi să accepte deja 
o parte a noilor tarife 
impuse de această 
situaţie.

Lemnul tocat provenit 
din foioase cunoaşte 
şi el dificultăţi în 
procesul de producţie. 
Piaţa lemnului de 
încălzire continuă să 
se degradeze treptat, 
în timp ce numărul 
utilizatorilor de buşteni 
se diminuează, iar 
performanţele noilor 
sisteme de încălzire 
cresc. Consumatorii 
tineri se îndreaptă 

preponderent către consumul de peleţi 
din lemn în scop energetic.

Fabricile
de cherestea

Mediul de afaceri din sfera 
producătorilor de cherestea este unul 
favorabil. În Germania, activităţile 
producătorilor de lemn din răşinoase 
întrevăd o îmbunătăţire de la lună la 
lună. Se estimează chiar o accelerare a 
pieţei în cursul acestui an. Cel puţin 10% 
dintre aceştia deplâng lipsa comenzilor 
suficiente, în timp ce 20% consideră că 
au prea multe cereri de acoperit. Opus 
situaţiei producătorilor de cherestea 
belgieni, cei germani beneficiază, în 
general, de un parcurs de aprovizionare 
pozitiv în ce priveşte lemnul. Preţurile 

vânzării cherestelei progresează moderat, 
având o creştere medie într-un an de 
1,7%. O serie de fabrici de cherestea 
din Germania au instituit chiar al treilea 
schimb de muncitori (zi de lucru de 8 
ore, cu 3 echipe) pentru a putea face faţă 
cererii neaşteptate de pe piaţa americană 
(SUA). Actuala administraţie Trump a 
relansat războiul comercial cu vecinii 
canadieni, taxând importurile produselor 
forestiere cu 20%. Autorităţile din Canada 
contestă poziţia protecţionistă americană, 
de aceea, numeroase companii şi fabrici 
din sector îşi îndreaptă atenţia acum către 
China.

În domeniul foioaselor, activitatea şi 
rentabilitatea fabricilor de cherestea 
sunt datorate lemnului de stejar. Această 
esenţă lemnoasă şi-a regăsit valoarea sa 
“nobilă” printr-o cerere puternică şi prin 
preţurile ridicate ale produselor pe bază 
de cherestea.

Panouri
Un studiu amplu, efectuat de Grupul 

Poyry, cu sediul la Londra, a relevat, 
recent, o relansare la nivel mondial a 
sectorului de panouri din lemn (particule, 
MDF şi contraplăci). Producţia totală va 
atinge 356 milioane mc în anul 2020, faţă 
de o producţie de 306 milioane mc în 
2015.

Panourile de MDF vor ocupa locul al 
doilea în anul 2020, conform studiului 
realizat, reprezentând 128 milioane 
mc, faţă de 133 milioane mc pentru 
contraplăci. Panourile din particule 
rămân un specific al cererii de pe piaţa 
europeană, la fel cum cele din OSB sunt, 
în continuare, o specialitate americană. 
Piaţa asiatică ar urma să solicite cu 
precădere volumele suplimentare, 
întrucât 230 milioane mc (64%), din 356 
milioane mc, vor fi utilizate numai în Asia.

Sectorul panourilor îşi continuă 
procesul de inovare. Societatea irlandeză 
Medite a anunţat o importantă investiţie 
(68 milioane euro) la Hull, în nord-
estul Angliei. În asociaţie cu compania 
BP (British Petroleum), societatea va 
produce plachete din lemn modificat, 
urmând procedura Tricoya. Acest tip 
de plachete contribuie la dezvoltarea 
producţiei de MDF Tricoya, o versiune de 
MDF care nu putrezeşte şi este capabilă 
a fi utilizată în medii exterioare.

Fabricile
de celuloză

În ciuda faptului că asistăm, de 
câţiva ani, la închideri sau reduceri de 

capacitate ale fabricilor de celuloză din 
Europa de Vest, o ţară face excepţie: 
Austria. Producătorii locali au reuşit o 
creştere a producţiei în fiecare an, prin 
modernizarea centrelor şi prin instituirea 
unor noi strategii comerciale. 87% din 
producţie, adică 5 milioane tone de 
hârtie, a fost exportată în 2016. În cazul 
celulozei, fenomenul este comparabil, cu 
2,1 milioane de tone produse în acelaşi 
an. Consumul de lemn în 2016 a fost 
de 8,7 milioane mc (+19% în raport cu 
2015).

În prezent, fabricile austriece produc 
şi electricitate în cantităţi importante 
(15.700 GWh, adică echivalentul unei 
centrale nucleare precum cea de la 
Tihange). Fabricile de hârtie austriece se 
diversifică, apelând mai ales la producţia 
de piese în biopolimer, fibre ranforsate 
pentru construcţii sau fabricarea de 
produse lemnoase lichide. Producţia 
de vâscoză, uleiuri şi acizi pe bază de 
celuloză se menţine în actualitate.

Lemnul 
energetic

Sezonul rece de primăvară, îndeosebi 
luna aprilie, a dat un impuls semnificativ 
vânzării de peleţi. Producătorii 
anticipează o continuare a activităţii 
în cursul lunilor următoare. Alături de 
distribuitori, aceştia vor finanţa stocarea 
peleţilor pentru anotimpul rece.

Prin urmare, sectorul în cauză rămâne 
destul de fragil. Numeroase restructurări 
se întrezăresc în viitor, precum preluarea 
societăţii Louisiana Pellets de către 
compania engleză Drax, pentru 35,4 
milioane dolari. Drax Biomass va prelua 
trei locaţii de producţie în sud-estul 
SUA, asigurând un necesar de 1.350.000 
tone de peleţi pe an. Centralele 
electrice situate în Anglia au nevoie de 
2,1 milioane tone de peleţi pe an, ele 
producând 7% din totalul cantităţii de 
electricitate al ţării.

Sursa:
Silva Belgica, Nr. 3/2017

Traducere şi adaptare:
Lavinia Marcu
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Vizitatorii expoziţiei ForstLive, 
desfăşurată în luna aprilie a 
acestui an, au avut oportunitatea 

de a cunoaşte ultimele tendinţe în 
domeniul echipamentelor forestiere 
înainte de organizarea Târgului 
ElmiaWood, principalul eveniment 
mondial ce a avut loc în Suedia, în luna 
iunie. 

Expozanţii de echipamente grele 
şi producătorii de tocătoare de mari 
dimensiuni au sosit în număr mai 
mic la ediţia din acest an a ForstLive. 
Constructorii de despicătoare - 
orizontale şi verticale - şi cei de combine, 
de ferăstraie cu bandă, circulare sau cu 
tambur rotativ au dominat însă piaţa. 
Mărcilor binecunoscute din Germania, 
Austria şi Peninsula Scandinavă li s-au 
alăturat producătorii italieni şi francezi.

Combinele forestiere şi despicătoarele 
marca Pösch, Binderberger, Hakipilke, 
Growi sau Pinosa şi-au etalat noile 
modele din gama profesională de mare 
capacitate.

Pösch şi-a prezentat noul echipament 
SpaltFix K-600 Vario cu motor electric, 
o combină echipată cu o masă pentru 
lemnul rotund şi cu un transportor de 
evacuare a buştenilor. Binderberger 
a lansat combina SSP 520 Pro cu 
cuţit dublu, care permite modificarea 
automată a dimensiunii buştenilor, 
trecând de la un cuţit la altul, cu 
ajutorul verinelor hidraulice. Utilizatorii 
economisesc, astfel, efortul cerut de 
schimbarea manuală, în timp ce forţa 
de împingere a maşinii atinge 16 tone, 
iar cele două cuţite permit prelucrarea  
buştenilor de la 5, la 15 cm, începând 

Tehnologia,
în serviciul lemnului

ForstLive

Rezumat
Expoziţia ForstLive (Offenburg, 

Germania), desfăşurată în luna aprilie 
a acestui an, a avut oportunitatea 
de a prezenta ultimele tendinţe în 

domeniul echipamentelor forestiere, 
înainte de organizarea Târgului 

ElmiaWood, din Suedia.

ForstLive
Technology at the service 

of wood
Synopsis

ForstLive (Offenburg, Germany), 
which took place during April this 

year, presented the last tendencies in 
the field of forestry equipment. The 

event was held before ElmiaWood Fair 
(Sweden).

Source:
La Forêt, No. 5/2017

În localitatea Offenburg, la poalele Munţilor Pădurea 
Neagră, din Germania, expoziţia forestieră ForstLive a 
devenit principalul centru al lemnului energetic. Cei mai 
importanţi  producători de echipamente de prelucrare a 
buştenilor au fost şi ei prezenţi la eveniment.
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Târgul de utilaje forestiere 
de la Offenburg

cu trunchiurile, mergând până la 60 cm 
diametru. Având o capacitate de tăiere 
de 15 mc/h, combina este destinată 
utilizării în pădure sau în platformele 
exploatărilor forestiere.

Compania Pinosa, din Tarcento a 
prezentat întreaga sa gamă la Offenburg, 
unde s-a evidenţiat combina FAM 700, 
capabilă să prelucreze buştenii din lemn 
gros (până la 70 cm în diametru), dar 
scurţi (începând cu 50 cm).

Echipamentele Pinosa sunt mult 
mai mari decât cele produse de Pösch 
sau Binderberger. Acestea pot avea 
ataşate kituri opţionale de transport, 
pentru a circula pe ruta stabilită, pentru 
companiile ce au locaţie fixă, şi mai 
puţin pentru utilizarea în pădure, dar se 
află încă în stadiu de proiectare. Acest 
tip de instalaţie cu antrenare electrică 

a obţinut premiul pentru inovaţie la 
Salonul de Energie din Limoges, Franţa, 
şi la Expoziţia de la Milano, în Italia. 
Echipamentul dezvoltă o forţă de 
împingere de până la 20 de tone şi poate 
pregăti până la 150 de buşteni pe oră.

Numeroşi producători de despicătoare 
verticale de buşteni îşi fac un titlu de 
onoare din facilitarea transportării 
propriilor echipamente forestiere. HMG 
a elaborat un dispozitiv de închidere 
rapidă pentru verinele despicătoarelor 
sale de la 10 la 40 tone; sistemul 
permite coborârea cilindrului, pentru 
a reduce gabaritul maşinii, în vederea 
transportului şi stocării acesteia.

Alte firme din sector propun modele 
de despicătoare instalate pe remorci 
pentru maşini, omologate pentru 
rută fixată, acestea interesând clienţii 

care folosesc echipamentele pe o arie 
geografică largă. Compania alsaciană 
AMR deţine trei modele în catalogul 
propriu, atingând între 12 şi 16 tone 
forţă de împingere. Două modele sunt 
pe motor termic şi, prin urmare, total 
autonome pe teren. Constructorul face 
parte din grupul de fabricanţi care au 
adoptat deja norma europeană EN609-1.

Grupul francez Rabaud fabrică şi 
distribuie modelul Farmer Autospeed 2, 
echipat cu o coborâre pe două viteze; 
schimbarea de viteză se realizează 
automat, în funcţie de forţa de împingere 
pe care unghiul maşinii trebuie să o 
exercite.

Sursa
La Forêt, Nr. 5/2017
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Prelucrarea 
superioară

a lemnului
şi lemnul de foc
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În această perioadă, la Ministerul Apelor şi 
Pădurilor s-a lucrat la modificarea regulamentului 
de valorificare a masei lemnoase, set de norme 

care reglementează cadrul de valorificare a lemnului 
recoltat din fondul forestier proprietate publică 
(proprietate care reprezintă circa două treimi din 
pădurile României) şi care face referire directă atât la 
ideea de valorificare superioară a lemnului, cât şi la 
satisfacerea cererii de lemn de foc pentru populaţie.

De menţionat că există industrii care prelucrează 
lemnul de calitate superioară şi care contribuie 
substanţial la eforturile de dezvoltare locală şi 
naţională, prelucrând cantităţi mici de lemn şi 
oferind un număr ridicat de locuri de muncă, de cele 
mai multe ori aflate în zone defavorizate.

Din păcate, prin modul în care se comercializează 
lemnul public în prezent, aceşti operatori nu au 
acces la resursa de lemn necesară, acest lucru 
putând genera reducerea activităţii sau chiar 
dispariţia multora dintre aceştia. Consecinţele pot fi 
extrem de negative pentru sectorul forestier, pentru 
economia locală ori naţională, şi nu în ultimul rând 
pentru eforturile de reducere a tăierilor ilegale.

De aceea, este deosebit de important ca aceste 
norme să fie aplicate, pentru a facilita şi soluţionarea 
problemelor sociale şi de mediu, inclusiv din zonele 
forestiere defavorizate, dar să nu se abdice de la 
principiile Codului Silvic. În caz contrar, acestea 
ar genera creşterea presiunii asupra pădurilor, cu 
un impact major de mediu, reducerea locurilor de 
muncă din zona rurală şi creşterea ponderii tăierilor 
ilegale.

Statul trebuie să adopte o abordare integrată, pe 
termen lung, în tot ceea ce priveşte administrarea 
forestieră responsabilă şi, implicit, vânzarea şi 
procesarea lemnului.

De aceea, trebuie susţinută valorificarea superioară 
a lemnului, în sprijinul dezvoltării durabile a 
comunităţilor locale (în special din mediul rural), o 
mai mare transparenţă în vânzarea şi comercializarea 
masei lemnoase, implementarea şi monitorizarea 
adecvată a măsurilor de protecţie a mediului.

Rezumat
În orice industrie legată 
de resursele naturale, şi 
nu numai, există o latură 
economică a cărei ţintă 
de gestionare se supune 
şi criteriilor de eficienţă. 
Se impune, astfel, 
renunţarea la unele 
abordări tradiţionale şi 
clarificarea conceptului 
de valorificare superioară 
a lemnului vis-a-vis de 
arderea acestuia, ca 
o soluţe salvatoare, şi 
să se reconsidere căile 
prin care lemnul poate 
întoarce o valoare 
adaugată cât mai mare 
către pădure.

Superior wood 
and firewood 
processing
Synopsis
There is an economical 
side in every type of 
industry connected to 
natural resources and its 
principal management 
target is subjected to 
efficiency criteria.
Certain traditional 
approaches must be put 
aside in order to clarify 
the concept of superior 
exploitation of wood 
related to the method 
of burning as the most 
efficient solution. A series 
of modalities should 
be reconsidered so that 
wood can create a more 
significant added value 
to  forests and forestry 
products.

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

Din acest motiv, reducerea 
consumului de energie 
pentru încalzire este cea 
mai eficientă acţiune 
care poate fi întreprinsă 
într-o clădire, în scopul 
diminuării cheltuielilor 
cu energia. La fel, pentru 
reducerea impactului 
asupra mediului, una dintre 
primele etape care trebuie 
avute în vedere este cea de 
minimizare a consumului 
de energie pentru încălzire.

Consumul de 
energie pentru 
încălzire şi 
menaj, după cel 
de tip industrial, 
este cel mai 
important, din 
punct de vedere 
cantitativ, cel 
mai utilizat în 
România şi cel 
mai poluant. 



Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 18

actualitate / in the news

Economistul-statistician E. Engel a 
analizat, în ultimii ani ai secolului al 
XIX-lea, relaţia dintre venitul disponibil 
şi consum. Mai exact, el a analizat 
corelaţiile dintre creşterea veniturilor 
disponibile şi creşterile diferitelor 
capitole de cheltuieli de consum. El a 
ajuns la concluzia că pornind de la un 
anumit nivel al venitului şi pe baza unei 
anumite creşteri a acestuia (de exemplu 
15%), modificările diferitelor articole 
de cheltuieli de consum vor înregistra 
ritmuri şi sensuri continuu ascendente 
de creştere, inclusiv pentru capitolul 
energetic: 

 Consumul de energie pentru încalzire 
este cel mai important din punct de 
vedere cantitativ şi, în condiţiile cele mai 
utilizate în România, cel mai poluant. 

Numărul gospodăriilor populaţiei, din 
totalul populaţiei stabile a României, 
99,1% (18.878 mii persoane), se 
regăseşte în cele 7.087 mii gospodării 
ale populaţiei, revenind, în medie, 
2,66 persoane pe o gospodărie 
(266 persoane la 100 gospodării ale 
populaţiei). Restul de 165 mii persoane 
au fost înregistrate în spaţii colective de 
locuit sau sunt persoane fără adăpost. 

În mediul rural, sunt înregistrate circa 
3,4 milioane de gospodării care, în 
majoritate covârşitoare, folosesc pentru 
menaj şi încălzire lemnul.

Arderea lemnului nu poate fi 
acceptată ca utilizare superioară, însă 
există multe exigenţe legate de utilizarea 
lui raţională.

Suntem în plină iarnă, iar o parte 
însemnată dintre români se încălzesc, 
aşadar, cu ajutorul lemnelor. Puţini ştiu, 
totuşi, cum să aleagă lemnele pentru 
foc, pentru a avea un randament maxim 
în ceea ce priveşte încălzirea.

Puterea calorică a lemnului reprezintă 
cantitatea de căldură pe care acesta 
o poate elibera la ardere, iar această 
putere calorică se măsoară universal în 
kcal. Lemnul uscat asigură, în medie, 
4.500 kcal/kg, iar cel cu umiditatea de 
30% are o putere calorică de doar 2.800 
kcal/kg.

Puterile calorifice ale combustibililor 
solizi şi lichizi folosiţi în România, pentru 
comparatie, sunt :

lemne:   9-16 MJ/kg
peleţi:    19 MJ/kg
coceni:   17 MJ/kg
lignit:    6-15 MJ/kg
huilă:    16-29 MJ/kg
brichete:   18 MJ/kg
turbă:    12-16 MJ/kg
gaz petrolier
lichefiat (GPL):   45 MJ/kg
tip P (petrol
lampant):   43 MJ/kg
tip M (motorină):  42 MJ/kg
combustibil lichid uşor:  40 MJ/kg

O analiză comparativă a costurilor 
pentru producerea energiei termice din 
diferite tipuri de combustibili ar trebui 
să stea la baza fiecărei opţiuni. Calculele 
să fie facute pentru tipurile accesibile de 
combustibil: lemn, curent electric, peleti, 
gaze naturale, pentru fiecare tip de 
combustibil, calculul preţului pe kW de 
energie produs.

Pretul pe kWh termic produs poate 
fi dedus pe baza datelor, aduse la zi, 
prezentate în tabelul alăturat.

În urma calculelor, rezultă preţurile 
pentru kWh termic produs pentru fiecare 
tip de combustibil.

Ponderile în balanţa energetică, 
structura resurselor de energie primară 
urmărită pe o perioadă relativ mare 
(2012- 2017), reliefează că lemnul, 
inclusiv biomasa, are o utilizare de 8-9%, 
comparativ cu gazele naturale, de 20-
21%, şi energia hidroelectrică de cca. 6%.

Nu lipsite de importanţă sunt 
diferenţele de putere calorică pe specii 
forestiere:

• stejar:  3.460 kcal/kg;

• brad:  3.710 kcal/kg,
având dezavantajul că răşinile
pe care le conţine se pot depune
pe coşul de fum;
• fag:   3.600 de kcal/kg;
• salcâm:  3.600 kcal/kg;
• cireş:  3.560 kcal/kg.
Atunci când se folosesc forme de 

energie diferite (de exemplu electricitate 
şi gaz), fiecare dintre cantităţile 
respective trebuie convertite în consum 
de energie primară, mărime care ţine 
cont de randamentele de producere, 
transport, distribuţie.

Chiar dacă arderea lemnului nu este, 
sub nici o formă, înscrisă în conceptul 
de valorificare superioară a lemnului, 
o anumită raţionalitate în acest proces 
poate să însemne o formă de acces pe 
lanţul valoric al resursei în general.

Pentru arderea lemnului, ideală este 
o resursă, chiar dacă este insuficientă, 
să provină, în primul rând, din lemnul 
de foc sortat după criteriile industriale, 
deşeurile de la prelucrare, reziduurile 
de exploatare ce poate fi mărită 
prin scoaterea lemnului din culturile 
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energetice şi prin exploatarea arborilor 
care sunt nevandabili datorită mărimii, 
speciei sau formei, şi, de asemenea, a 
arborilor morţi sau vătămaţi din cauza 
diferitelor tipuri de insecte, boli sau 
catastrofe naturale.

Comparând cu alte surse existente 
de biomasă lemnoasă din pădure, 
recuperarea reziduurilor nefolosite din 
operaţiunile de exploatare convenţionale 
are cel mai mare potenţial în a furniza 
biomasă pentru producţia de energie.

Produsele din biomasă lemnoasă 
pot lua diferite forme care au propriile 
forme de stocare şi considerente de 
cost. Mai multe tehnologii de exploatare 
sunt disponibile si pentru recuperarea 
biomasei. Aceste tehnici pot fi revăzute, 
în termeni de costuri şi productivitate, în 
asociere cu exploatarea, pre-procesarea, 
uscarea, transportul şi stocarea lemnului. 

Nu trebuie abandonat nici principiul 
care arată cum trebuie prioritizate 
acţiunile de eficientizare (cu referire la 
arderea lemnului):

• mai întâi, trebuie reduse consumurile 
de energie;

• apoi, trebuie asigurate cantităţile de 
energie necesare, pe cât posibil (şi în 
condiţii de eficienţă financiară) din surse 
regenerabile;

• se completează necesarul de energie 
rămas din sursele fosile cele mai puţin 
poluante (de exemplu, prin cogenerare).

Există o concepţie greşită, larg 
răspândită printre conducătorii unităţilor, 
care afirmă că obţinerea calităţii se face 
numai în detrimentul cantităţii. 

Comparând cele două practici prin 
intermediul a două lanţuri valorice 
(producerea a unu sau două sortimente 
şi sortarea calitativă-complexă), în ceea 
ce priveşte sortimentele primare, se 
constată ca volumul lemnului de lucru a 
fost fie subestimat, iar cel al lemnului de 
foc supraestimat, fie invers.

Consider că, în viitorul apropiat, şi 
în România se va dezvolta o piaţă de 
tranzacţie din ce în ce mai organizată. 
Aceasta va conduce nemijlocit la 

căutarea / elaborarea / dezvoltarea unor 
metode adecvate de stabilire a valorii 
reale de piaţă a lemnului. Această analiză 
de caz doreşte să ofere un “fir roşu de 
îndrumare” în acest sens. Chiar dacă 
există diferenţe legale între procedeele 
actuale în ceea ce priveşte sortimentaţia, 
sortarea şi preţurile practicate, principiile 
care stau la baza evaluării lemnului 
într-o economie de piaţă sunt şi rămân 
aceleaşi.

Fiecare arbore este unic în felul său, 
iar pentru a-i calcula valoarea şi pentru 
a stabili dacă sortimentul plănuit este 
întemeiat sau nu, trebuie să avem în 
vedere ca cerinţa de “plus valoare” să 
devină mai mult decât o expresie.

Petru Boghean,
Consilier ASFOR

Lemnul - resursă pentru mobilă
sau pentru ardere
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Regiunea Franche-Comté
Furnizare stabilă de lemn din pădurile comunale.

Oficiul  Naţional al Pădurilor (ONF) din Franţa a publicat, în septembrie, bilanţul 
vânzărilor de răşinoase în cadrul contractelor de aprovizionare pentru vechea 
regiune Franche-Comté. În anul 2016, volumele livrate au rămas stabile în raport 
cu anul 2015, an în care ONF a determinat un progres al volumelor de lemn în 
comparaţie cu perioadele precedente.

Creşterea vânzărilor de răşinoase a fost susţinută de livrările provenite din pădurile 
comunale în cadrul contractelor de aprovizionare.

Cu doar trei ani în urmă, Direcţia de Vânzări a ONF pentru regiunea Franche-
Comté estima că existau prea multe reţineri din partea comunelor în raport cu 
contractele de aprovizionare, vizând, totuşi, intrări suplimentare, prin intermediul 
vânzărilor sub contract. Dar în anul 2015, numărul comunelor care au livrat sub 
contract de aprovizionare a crescut de la 142, la 200 (vezi tabel). Prin urmare, 
volumele provenind din pădurile comunale au depăşit 7%, ajungând de la 53.310 mc 
(2014), la 68.347 mc (2015). În 2016, ONF a reuşit să stabilizeze volumele vândute la 
cifra de 67.086 mc şi a convins opt noi comune să se alăture celor participante.

Anul trecut, volumele comercializate prin intermediul contractelor de aprovizionare 
de către ONF proveneau din pădurile comunale, incluzând 54% lemn rotund şi 81% 
lemn industrial.  

Sursa: ONF/La Forêt, Nr. 10/2017

Rezumat
Vânzările de răşinoase au fost 
susţinute, în ultima perioadă, 

inclusiv de livrările provenite din 
pădurile comunale, în cadrul 

contractelor de aprovizionare. În 
2016, ONF a reuşit să stabilizeze 

volumele vândute şi a convins noi 
comune să se alăture celorlalte 

existente.

Regional selling
of softwood in France

Synopsis
Softwood selling has been lately 
sustained by deliveries from the 
communal forests within supply 

contracts. In 2016, ONF managed 
to stabilise the sales levels by 

convincing new communes to join 
the existing ones.

Source: ONF/La Forêt, 
No.10/2017

Vânzarea
regională
a lemnului
de răşinoase

în Franţa
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Lemn idustrial de răşinoase
Volum livrat (mc)

Cifra de afaceri (euro)

Preţ mediu (euro/mc)

Lemn idustrial de răşinoase
Volum livrat (mc)

Cifra de afaceri (euro)

Preţ mediu (euro/mc)

Număr de comune participante

2013
34.523

1.011.933

29

114

2014
31.012

1.026.823

33

116

2015
40.513

1.209.241

30

158

2016
42.030

1.210.523

29

164

Buşteni şi lemn rotund de răşinoase
Volum livrat (mc)

Cifra de afaceri (euro)

Preţ mediu (euro/mc)

Număr de comune participante

Bilanţul anual
al contractelor

de aprovizionare
ONF în pădurile

comunale

2013
56.516

4.222.333

75

140

2014
53.310

4.385.690

82

142

2015
68.347

5.494.175

80

200

2016
67.086

5.170.629

77

208

Buşteni şi lemn rotund de răşinoase
Volum livrat (mc)

Cifra de afaceri (euro)

Preţ mediu (euro/mc)

Bilanţul anual
al contractelor

de aprovizionare
ONF în pădurile

de stat

2013
53.781

3.823.580

71

2014
60.646

4.888.316

81

2015
55.202

4.329.077

80

2016
57.116

4.263.361

75

2013
16.171

467.644

29

2014
14.630

484.078

33

2015
11.222

325.464

29

2016
9.792

278.879

28
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Iniţiativele forestierilor care adoptă 
strategii active pentru a pregăti 
ecosistemul forestier în faţa efectelor 

schimbărilor climatice sunt tot mai 
binevenite şi aşteptate.

Prezenţa fenomenului de “întinerire” 
spontană a pădurii cuprinde speciile de 
arţari, fagi şi frasini. Într-un asemenea 
context, necesitatea plantării de arborete 
de natură superficială devine tot mai 
pregnantă.

În perspectiva protejării pădurii în 
faţa modificărilor climatice actuale, 
situaţia silvicolă din prezent este mult 

Rezumat
Strategiile silviculturale de reducere a 

riscurilor şi de protejare a ecosistemului 
forestier se concep fără încălcarea 

principiilor de bază ale ştiinţei forestiere 
apropiate naturii.

European forest strategies
Synopsis

Risk-reducing forestry strategies which 
protect the forest ecosystem are based on 
the sustainable forestry science, a science 

friendly to nature.

Source: La Forêt, No.5/2017
Adapted by Lavinia Marcu

Strategii
forestiere
europene
Centrul de 
competenţă în 
silvicultură din Elveţia 
a supus atenţiei 
câteva remarci asupra 
strategiilor forestiere 
din secocolul XXI, 
subiect dezbătut în 
revista “La Forêt” din 
luna martie.
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Staţiune forestieră
cu specii diverse

mai favorabilă. Experienţa dovedeşte 
că, de fapt, în staţiunile calcaroase cu 
relief jurasian, diversitatea explodează 
fără intervenţii intensive (se adaugă 
teii, merii, nucii, varietăţi de sorb şi alte 
esenţe pioniere). Îmbogăţirea cu specii 
diverse în aceste staţiuni (mai ales cu 
varietăţi de gorun) nu mai poate fi pusă 
la îndoială.

Se pune problema utilităţii plantării 
de molizi printre goruni (Quercus 
petraea) pentru a-i susţine în situaţii de 
căderi grele de zăpadă. Molidul este 
el însuşi sensibil la zăpadă şi are un 

viitor nedefinit în privinţa schimbărilor 
climatice anticipate (mai ales pe solurile 
superficiale din Masivul Jura). Numeroşi 
molizi sunt epuizaţi astfel, acesta fiind 
un semn al non-conformităţii acestei 
specii cu condiţiile staţiunii forestiere în 
cauză. 

Pinul douglas, spre exemplu, 
reprezintă o specie deosebită, atât timp 
cât este inclus în staţiuni forestiere care 
îi convin. Pe soluri bogate în carbon 
(calcar activ) şi superficiale, plantaţiile de 
pin douglas nu sunt deloc recomandate, 
fiind predispuse eşecului.

Strategiile silviculturale de reducere a 
riscurilor şi de protejare a ecosistemului 
forestier nu trebuie să încalce principiile 
de bază ale ştiinţei forestiere apropiate 
naturii, principii care sunt în relaţie 
directă cu cele de rentabilitate şi 
reducere a riscurilor.

Sursa:
La Forêt, Nr.5/2017

Traducere şi adaptare:
Lavinia Marcu
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Preţuri
elveţiene

la lemnul rotund
de molid
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În sezonul de iarnă 2016-2017, 
preţurile lemnului rotund de molid 
au rămas la nivelul celor din toamna 
anului trecut. Presiunea francului 
puternic şi-a manifestat influenţa în 
mod preponderent. Agristat colectează 
preţurile la lemnul rotund, în colaborare 
cu Forêt Suisse, şi le transmite, pentru 
luarea în evidenţă, Oficiului Federal de 
Statistică.

Sursa:
La Forêt, Nr. 5/2017

Rezumat
Preţurile lemnului rotund de molid au 
rămas la nivelul celor din toamna anului 
2016. Presiunea francului puternic şi-a 
manifestat influenţa în mod prepon-
derent asupra preţului pe unitatea de 
produs.

Swiss prices for roundwood
Synopsis
Spruce wood lumber maintained its prices 
similar to the autumn of 2016. 
The “franc fort” pressure preponderently 
has manifested its influence on the final 
price of the product unit.

Source:
La Forêt, No.5/2017
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Promoţia 1977 a Facultăţii
de Silvicultură şi Exploatări Forestiere 

din Braşov

După
patruzeci de ani
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Dintre membrii unei promoţii 
numeroase, în cuantum de 154 de 
absolvenţi, 30 de colegi au plecat dintre 
noi pentru totdeauna, numele lor fiind 
rostite cu emoţie şi, în acelaşi timp, 
cu pioşenie de către colegul nostru 
preot, Ion Partebună, la solicitarea 
căruia a fost păstrat un moment de 
reculegere, respectat cu sfinţenie la 
Jubileu. În ordinea grupelor, s-a dat 
citire catalogului de către un coleg, 
cei prezenţi dând “raportul” asupra 
activităţii desfăşurate în cei 40 de ani.

Dacă la grupele de silvicultură, după 
anul 1989, cu excepţia câtorva colegi, 
activitatea a rămas continuă, în cadrul 
ocoalelor silvice, a direcţiilor silvice, a 
ICAS, a RNP-Romsilva, la cele 3 grupe de 
exploatare forestieră, prin desfiinţarea 
Centrului de exploatare a lemnului şi a 
fostelor IFET-uri, majoritatea colegilor 
s-au “reciclat”. Având la bază cunoştinţe 
acumulate în cei cinci ani de învăţământ 
superior silvic la Braşov, prin discipline 
foarte diverse, cum ar fi analiza activităţii 
şi conducerea întreprinderilor, drumuri 
forestiere, utilaje pentru exploatări 
forestiere, mecanică şi rezistenţa 
materialelor, topografie, construcţii, 
au apărut noi conducători de firme 
proprii în domenii precum construcţiile 
de drumuri, exploatări forestiere, 
prelucrarea lemnului, învăţământ tehnic, 
armator vase fluviale, panificaţie.

Nu ne lipsesc nici colegi care fie 
au îmbrăcat haina preoţească, fie 
s-au orientat către fotolii de director 
economic de spital, deputat, comisar 
de gardă forestieră, expert judiciar 
în silvicultură, evaluator european 
EFSCE, patron de pensiune, fie au 
devenit leaderi de formaţie folk sau 
chiar proprietar a 1.000 de oi (baci). 
Majoritatea colegilor fiind pensionari, 
“meseria” de bunic nu i-a ocolit.

Cu toţii am raportat, cu mândria 
de silvicultor care ne caracterizează, 
realizările şi neîmplinirile avute din 1977 
şi până azi.

Dacă absolvenţii au dat raportul 
asupra activităţii, profesorii prezenţi 
au depănat amintiri din anii studenţiei 
noastre, unele cunoscute, altele mai 
puţin, şi dezvăluite după 40 de ani.

Iar cum orice activitate desfăşurată de 
silvicultori se încheie cu “partea a doua”, 
aceasta, ca şi cazarea participanţilor, a 
avut loc la Complexul Turistic Maridor, 
din localitatea Bran.

Mâncarea şi băutura, binecuvântate 
de colegul preot Ion Partebună, au creat 
stări emoţionale unor colegi, altora 
bună-dispoziţie, iar ceilalţi, în prezenţa 
d-lor profesori universitari Ştefan 
Tamaş şi Gheorghe Ignea, au dezbătut 
probleme profesionale de specialitate, 
competent, la nivelul dascălilor.

Obiceiul promoţiei fiind întâlnirile 
anuale, colegul Szakacs Alexandru a 
anunţat întâlnirea din 2018, la Odorheiul 
Secuiesc.

Nu putem încheia fără a aprecia 
efortul depus de colegii noştri Ionică 
Filip, Ion Bădiţoiu, Olteanu (Păştin), 
Elisabeta Manuela, care, la fiecare 
jubileu, ne-au oferit posibilitatea de a ne 
întâlni.

În numele tuturor participanţilor, le 
mulţumim organizatorilor!

Ing. Gheorghe Gafiţa-Chiruţă

Promoţia 1977 a Facultăţii
de Silvicultură şi Exploatări Forestiere 

din Braşov

După
patruzeci de ani

7 octombrie 2017
Facultatea de Silvicultură
şi Exploatări Forestiere din Braşov

În băncile Almei Mater au luat loc
63 de colegi ai promoţiei 1977, alături
de eminenţii lor profesori invitaţi, de soţi, 
soţii, copii, nepoţi.
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Realizările

comerţului
cu produse lemnoase
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1 44.01.0000-total        Lemn de foc Milioane euro 24,921 28,929 11,442 12,406

  Diferenţa % - 13,9 - 7,8

2 44.02.0000-total        Cărbune de lemn Milioane euro 2,286 2,386    4,337    2,265

  Diferenţa   % - 4,2   + 91,5

3 44.03.0000-total    Lemn brut cojit simplu, fasonat sau chiar cioplit Milioane euro 12,470 7,963 45,019 69,535

 Diferenţa   % + 56,6 - 35,3

4 44.04.0000-total  Lemn despicat, prăjini, ţăruşi Milioane euro 3,147 3,225 0,786 0,583

 Diferenţa   % - 2,4 + 34 ,8

5 44.05.0000-total  Lână de lemn, făină de lemn Milioane euro 0,298 0,131 0,250 0,132

 Diferenţa   % + 2,3   + 89,4

6 44.06.0000-total  Traverse de cale ferată Milioane euro 3,295 2,901 0,013 0,234

 Diferenţa   % + 13,6 - 94,5

7 44.07.0000-total  Cherestea (lemn tăiat longitudinal, spintecat) Milioane euro 293,775 301,11 55,963 48,859

 Diferenţa   % - 2,4 + 14,5

8 44.08.0000-total  Foi placaj  - furnire Milioane euro 59,486 55,001 18,839 16,765

 Diferenţa   % + 8,2 + 12,4

9 44.09.0000-total     Lemn fasonat Milioane euro 14,505 13,117 12,464 10,236

 Diferenţa   % + 10,6 - 31,7

10 44.10.0000-total     Panouri din particule şi panouri similare (PAL, OSB) Milioane euro  234,32 221,83 38,971 29,701

 Diferenţa   % + 5,6 + 31,2

11 44.11.0000-total   Panouri din fibre de lemn (MDF) Milioane euro 63,072 63,414 81,302 75,146

 Diferenţa   % - 0,5 + 8,2

12 44.12.0000-total Placaje, lemn furniruit Milioane euro 42,101 47,699 25,649 18,325

 Diferenţa   % - 11,7 + 39,9

13 44.13.0000-total Lemn densificat în blocuri Milioane euro 2,764 3,276 0,996 1,715

 Diferenţa   % - 15,6 - 42,0

14 44.14.0000-total  Rame pentru tablouri Milioane euro 0,685 1,026 0,998 1,384

 Diferenţa   % - 33,2 - 27,9

15 44.15.0000-total   Lăzi, lădiţe, coşuri, diverse ambalaje Milioane euro 21,105 20,298 15,934 13,653

Diferenţa % + 3,9 + 16,7

16 44.16.0000-total    Butoaie Milioane euro 2,935 3,269 0,217 0,349

 Diferenţa   % - 10,2 - 37,8

17 44.17.0000-total   Unelte Milioane euro 1,288 1,311 0,837 0,804

 Diferenţa   % -1,8 + 4,1

18 44.18.0000-total    Binale Milioane euro 110,49 100,21 54,489 50,066

 Diferenţa   % + 10,2 + 8,8

19 44.19.0000-total   Articole de masă sau de bucătărie Milioane euro 9,068 8,845 2,494 1,812

 Diferenţa   % + 2,5 + 37,6

20 44.20.0000-total     Lemn marchetat, încrustat Milioane euro 5,375 5,642 1,856 1,371

 Diferenţa   % - 4,7 + 35,4

21 44.21.0000-total  Alte articole din lemn Milioane euro 78,886 86,621 9,465 9,239

 Diferenţa   % - 9,0 + 2,4

 Total  Prelucrarea lemnului (exclusiv mobila) Milioane euro  986,15 978,89 382,31 364,76

Cod produs comercializat

Export primele 7 luni Import primele 7 luni

2017 2016 20162017
Unitate
de măsură

2017 Ianuarie - Iulie

 Sursa: MEC
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Înalt şi masiv, cu ochii ageri şi vorba sfătoasă, 
cumpănită şi rară, de muntean născut şi crescut 
la poalele Ineului, în binecuvântatul nostru Ardeal, 
purtând un prenume ce vine din adâncurile 
istoriei, dinspre iluştrii Caesari romani care, 
împreună cu dacii măreţilor şi nemuritorilor 
Burebista şi Decebal, au pecetluit naşterea naţiunii 
noastre, Octavian Ilieş s-a născut în anul 1945, 
la finele marelui război, într-o frumoasă zi de 
noiembrie (19), în familia economilor Veronica 
şi Iosif, pentru că, nu-i aşa, un război - oricât de 
mare ar fi el - este prea mic ca să poată împiedica 
curgerea fără început şi sfârşit a vieţii...
După şcoala generală, absolvită 
în satul natal, urmează o şcoală 
de maiştri forestieri, specialitatea 
“exploatări şi transporturi forestiere”, 
la Sighetu Marmaţiei, întorcându-se 
apoi, pentru întreaga viaţă, la iubirea 
sa dintotdeauna, muntele...
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repere şi documente noi / new landmarks and documents

Pentru că Octavian şi-a împărţit, cum singur mărturiseşte, 
întreaga sa viaţă, ce numără astăzi 72 de ani, între cele trei 
iubiri, ce i-au dat putere şi substanţă: familia, pădurea şi 
oieritul, toate trei trăind la adăpostul benefic şi mângâietor 
al muntelui... 

După munci de răspundere, conducând parchete, 
exploatări forestiere, şi alte activităţi din acest domeniu, 
după pensionarea pentru limită de muncă, ce se întâmpla în 
anul 1998, rezistă mai puţin de un an de zile în postura de 
“pensionar”, care nu i se pare o “funcţie” potrivită pentru el, 
şi îşi găseşte un nou loc de muncă, alături de un consătean, 
prieten şi om al muntelui şi el, şănţeanul Emil Iugan, ca 
maistru exploatări forestiere la firmele acestuia, Montana 
Iugan şi Silvania Internaţional Prod SRL, fiind unul dintre 
oamenii de bază ai acestor instituţii de producţie, care le-
au creat, prin muncă, devotament şi hărnicie, prestigiul şi 
renumele de care se bucură în ţară, în Europa şi nu numai...

Astăzi, când domnul Octavian Ilieş aniversează două 
evenimente majore ale vieţii, care împreună consemnează 
cifra rotundă de un secol, adică 50 de ani de căsătorie şi 
50 de ani de muncă, fără pauze, fără sincope, dedicată 
muntelui şi oamenilor săi, îi aducem cu toţii un omagiu pe 
drept meritat: „La mulţi ani, Octavian Ilieş!”

Redacţia
Meridiane Forestiere

Respect
şi admiraţie

pentru
un om

al muntelui
Octavian

Ilieş
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Regulamentul contracarează comerţul 
cu lemn şi produse din lemn obţinute 
în mod ilegal, prin impunerea a trei 
obligaţii-cheie:

• interdicţia de a introduce pe piaţa UE 
lemn recoltat în mod ilegal şi produse 
obţinute din acest lemn;

• obligaţia comercianţilor din UE care 
introduc pentru prima dată produse din 
lemn pe piaţa UE de a exercita “diligenţa 
necesară”. Odată introduse pe piaţă, 
lemnul şi produsele din lemn pot fi 
vândute mai departe şi/sau prelucrate 
înainte de a ajunge la consumatorul 
final. 

Pentru a permite trasabilitatea 
produselor din lemn, operatorii 
economici din această parte a lanţului de 
aprovizionare (denumiţi în regulament 
“comercianţi”) au obligaţia de a ţine 
evidenţe privind furnizorii şi clienţii lor.

Esenţa noţiunii de “diligenţă necesară” 
este că operatorii trebuie să efectueze 
un exerciţiu de management al riscurilor, 
pentru a reduce la minimum riscul de a 
introduce pe piaţa UE lemn recoltat în 
mod ilegal sau produse care conţin lemn 
recoltat în mod ilegal.

Cele trei elemente principale ale 
sistemului de diligenţă necesară sunt:

• informarea - operatorul trebuie să 
aibă acces la informaţii care descriu 

lemnul şi produsele din lemn, ţara 
de recoltare, cantitatea, detaliile 
furnizorului, precum şi la informaţii 
privind respectarea legislaţiei naţionale;

• evaluarea riscurilor - operatorul 
trebuie să evalueze riscul de a  avea 
lemn exploatat ilegal în lanţul său de 
aprovizionare, pe baza informaţiilor 
identificate mai sus şi ţinând seama de 
criteriile stabilite în regulament;

• atenuarea riscurilor - atunci când 
evaluarea arată că există riscul ca în 
lanţul de aprovizionare să se găsească 
lemn exploatat ilegal, acest risc poate 
fi atenuat prin solicitarea de informaţii 
şi verificări suplimentare din partea 
furnizorului său.

De la începutul anului 2015, Asociaţia 
Forestierilor din România - ASFOR a 
oferit gratuit membrilor săi serviciul 
de creare, implementare şi operare 
a Sistemului Due Diligence, stabilit 
prin Regulamentului UE nr. 995/2010. 
Sistemul pus la punct de ASFOR permite 
operatorilor economici implementarea 
rapidă în cadrul companiei a 
procedurilor specifice, desemnarea şi 
pregătirea unui angajat cu atribuţii Due 
Diligence, analiza periodică a lemnului 
şi a produselor din lemn introduse în 
piaţa Uniunii Europene, consultanţă şi 

ASFOR - Trei ani
de implementare şi operare
a Sistemului Due Diligence

Regulamentul 
UE nr. 995/2010, 
al Parlamentului 

European şi al 
Consiliului UE, 

din 20 octombrie 
2010, de stabilire a 
obligaţiilor care le 
revin operatorilor 

care introduc pe piaţă 
lemn şi produse din 
lemn, a legiferat, la 

nivelul tuturor ţărilor 
membre ale Uniunii 
Europene, obligaţia 

creării, implementării 
şi operării unui Sistem 

Due Diligence de către 
firmele care introduc 
pentru prima dată în 

piaţă lemn sau importă 
în interiorul uniunii 

lemn şi produse din 
lemn.
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Legea prevenţiei a fost adoptată 
de Guvern, iar potrivit actului 
normativ, operatorii economici 
şi angajaţii din administraţie nu 
vor mai putea fi amendaţi de la 
început, ci doar avertizaţi. Legea 
prevenţiei nu va intra, însă, în 
vigoare până ce nu va fi dezbătută 
şi adoptată în Parlament. Aşadar, 
proiectul de lege NU se aplică 
momentan, ci abia după ce va 
trece de Parlament, va fi promulgat 
de preşedintele României şi va fi 
publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit prevederilor din Legea 
prevenţiei, operatorii economici 
vor fi întâi avertizaţi şi vor 
avea la dispoziţie trei luni să îşi 
repare greşeala. La avertizare 
se încadrează o serie de abateri 
care nu prezintă un pericol 
ridicat, precum contravenţii 
din domeniul fiscal, legislaţia 
muncii, ape şi păduri, educaţie şi 
chiar protecţia consumatorului. 
Conform proiectului privind Legea 
prevenţiei, se poate greşi o dată la 
trei ani.

Proiectul privind Legea 
preventiei va ajunge în Parlament, 
unde va fi dezbătut în procedură 
de urgenţă, în Senat şi Camera 
Deputaţilor.

Adoptarea Legii prevenţiei este 
un prim pas în emanciparea actului 
de control, urmând ca al doilea 
pas să fie conformarea voluntară, 
participativă, a mediului de 
business, care va îmbunătăţi gradul 
de colectare la bugetul de stat. 

Legea
prevenţiei,
aplicabilă
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asistenţă în remedierea problemelor 
specifice întâlnite de cele peste 3.000 
de firme ce au implementat sistemul 
propus de ASFOR. La finalul anului 2017, 
la împlinirea a 3 ani de experienţă în 
activitatea Due Diligence în România, 
ne mândrim cu peste 10.000 de partizi 
şi loturi analizate, dar mai ales cu 
satisfacţia pe care ne-o creează munca 
bine făcută în favoarea membrilor 
ASFOR, concretizată prin absenţa 
sancţiunilor pe această linie.

Principalul avantaj al Sistemului 
Due Diligence propus de ASFOR este 
actualizarea permanentă la cerinţele 
legislative naţionale şi europene 
şi adaptarea acestora la specificul 
domeniului forestier din România, 
implementând în procedura de analiză 
naţională prevederile a peste 50 de 
acte normative, recomandările Comisiei 
Europene, analizele ONG-urilor relevante 
din domeniul administrării fondului 

forestier şi a protecţiei mediului, precum 
şi informaţiile puse la dispoziţie de 
organizaţiile de monitorizare acreditate 
pentru activitatea Due Diligence de către 
Comisia Europeană.

Pentru anul 2018, propunem 
membrilor ASFOR un Sistem Due 
Diligence actualizat cu toate modificările 
legislative la zi, hărţi de risc noi la nivel 
de judeţ şi un sistem intern de procesare 
a documentelor mai eficient. În ceea ce 
priveşte importul de lemn şi produse 
din lemn în interiorul Uniunii Europene, 
asigurăm prin sistemul propus analize 
de risc şi proceduri personalizate de 
analiză pentru cele mai importante ţări 
exportatoare. 

Departamentul Due Diligence al 
Asociaţiei Forestierilor din România 
- ASFOR poate fi contactat pentru 
actualizarea 2018 a Sistemului Due 
Diligence astfel:

Prin e-mail

Prin telefon
Aurelian Liviu Goga

Andrei Strugariu

Adrian Borza

asfor@forestieri.ro
contact@regulamentul995.eu

0725.933.785

0725.933.786

0725.933.788
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Centrul consultativ european pentru 
investiţii, BERD şi Uniunea Europeană 
au lansat, la Bucureşti (7 noiembrie 
2017), un nou program dedicat sprijinirii 
întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-
uri) să obţină sfaturi pentru o creştere 
durabilă.

Programul va sprijini cel puţin 240 de 
IMM-uri din Bulgaria, Grecia şi România 
cu sfaturi de afaceri personalizate pe o 
perioadă de trei ani. Serviciile oferite vor 
permite firmelor să acceseze serviciile 
de consultanţă locale şi internaţionale 
pentru a-şi îmbunătăţi competitivitatea 
şi pentru a-şi duce afacerile la nivelul 
următor. Programul este susţinut de 
către Centrul European de Consiliere 
pentru Investiţii, finanţat de Uniunea 
Europeană şi completat de co-finanţarea 
BERD.

Peste 100 de companii locale din 
România vor beneficia direct de 
program, care oferă expertiză într-o 
gamă largă de domenii, inclusiv 
strategia, promovarea comerţului, 
managementul financiar, eficienţa 
energetică şi marketing.

Corina Creţu, comisarul european 
pentru politică regională, a declarat: 
“Planul de investiţii pentru Europa 
vizează stimularea creşterii economice 
şi a ocupării forţei de muncă în Europa, 
iar întreprinderile mici şi mijlocii 
reprezintă o arie specială. Acordarea de 
asistenţă consultativă pentru investiţii 
pe teren este un obiectiv-cheie al 
Planului de investiţii pentru Europa şi, 
prin urmare, cooperarea dintre Centrul 
consultativ european pentru investiţii şi 
BERD în sprijinirea creşterii IMM-urilor 
este o iniţiativă importantă şi foarte 
binevenită”.

Simon Barnes, şeful serviciilor de 
consultanţă, BEI, a declarat: “Suntem 
deosebit de încântaţi să lansăm acest 
program în cooperare cu BERD în 
contextul Centrului consultativ european 
pentru investiţii (EIAH). EIAH este o 
iniţiativă comună a CE şi a BEI şi o parte 
integrantă a celui de-al doilea pilon 
al Planului de investiţii pentru Europa 
şi oferă servicii de consultanţă pentru 
proiecte de investiţii în UE. Un obiectiv 
special al EIAH este de a dezvolta o 
reţea de parteneri, atât la nivel local cât 
şi internaţional, pentru a oferi servicii 
complementare de către instituţiile care 
sunt cele mai bine plasate şi dotate 
în acest scop. Cooperarea cu BERD 
reflectă această abordare şi reprezintă 
un pas important în satisfacerea cererii 
nesatisfăcute de sprijin consultativ în 
sectorul IMM-urilor. “

Claudio Viezzoli, director executiv al 
BERD pentru Finanţarea şi Dezvoltarea 
IMM-urilor, a declarat: “Suntem foarte 
încântaţi să intensificăm activităţile 

noastre aici, în România. Programul 
nostru de consultanţă a avut un impact 
puternic în avansarea afacerilor, având 
în vedere că vrem să-i ajutăm să devină 
campion naţional şi regional. Salutăm 
foarte mult această colaborare regională 
cu Uniunea Europeană şi cu centrul de 
consultanţă pentru investiţii, care va 
consolida impactul nostru comun pe 
teren”.

Întreprinderile cu o cifră de afaceri mai 
mică de 50 de milioane de euro şi mai 
puţin de 250 de angajaţi sunt eligibile 
în cadrul programului, cu condiţia ca 
acestea să fie majoritare la nivel local. În 
strânsă colaborare cu BERD, primul pas 
al companiei în cadrul programului este 
de a evalua nevoile şi oportunităţile sale 
de creştere. BERD conectează apoi firma 
la un consultant specializat sau la un 
consultant internaţional care poate oferi 
expertiza relevantă. Programul oferă, 
de asemenea, oportunităţi de formare 
pentru întreprinderi şi consultanţi, 
echipându-le cu abilităţile de a-şi lua 
companiile în continuare.

Centrul European de Consultare 
pentru Investiţii (EIAH sau Hub) este 
unul dintre elementele Planului de 
Investiţii pentru Europa (IPEU) , o 
iniţiativă a Comisiei Europene şi a Băncii 
Europene de Investiţii, care are ca 
scop stimularea investiţiilor în proiecte 
strategice din Europa pentru a se asigura 
că banii ating economia reală.

Centrul consultativ european pentru 
investiţii oferă un punct unic de intrare 
pentru serviciile de consultanţă pentru 
proiecte de investiţii în UE, pe baza 
expertizei Grupului BEI, a Comisiei 
Europene, a instituţiilor naţionale 
de promovare şi a autorităţilor de 
gestionare a statelor membre. Hub-ul 
sprijină proiectele care pot fi eligibile 
pentru finanţare de către BEI (fie în 
cadrul EFSI sau în alt mod), dar sprijinul 
consultativ disponibil în cadrul centrului 
nu se limitează la proiectele finanţate de 
BEI.

BERD este unul dintre cei mai mari 
investitori instituţionali din România, 
care a investit 7,6 miliarde de euro 
în peste 400 de proiecte din ţară. 
Angajamentul BERD privind dezvoltarea 
întreprinderilor în România a început 
cu consultanţă pentru întreprinderile 
mici în 1993. BERD a ajutat peste 700 
de întreprinderi din ţara cu consultanţă 
de acces şi a transformat cu succes 
afacerea lor. În termen de un an de la 
finalizarea unui proiect consultativ, 72% 
dintre companiile care lucrează cu BERD 
şi-au sporit cifra de afaceri cu o creştere 
medie de 45%, iar 55% şi-au îmbunătăţit 
productivitatea, deoarece şi-au extins 
afacerea.

BERD,
Centrul 
consultativ 
european 
pentru
investiţii
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Compensaţii pentru pădurile
din ariile protejate

Ministrul apelor şi pădurilor, Doina 
Pană, a solicitat sprijinul comisarului 
european pentru mediu, Karmenu 
Vella, pentru identificarea unor soluţii 
pentru ca proprietarii de păduri din ariile 
protejate să primească compensaţii 
financiare din fonduri UE.

Ministrul Apelor şi Pădurilor, Doina 
Pană, a discutat, la Bruxelles, cu 
Karmenu Vella, comisar european pentru 
Mediu, Afaceri Maritime şi Pescuit 

Ministrul apelor şi pdurilor, 
Doina Pană

Comisarul european pentru mediu, 
Karmenu Vella
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Portalul Furnizorilor oferă 
companiilor din România 
care doresc să îşi extindă 
afacerea în Germania ocazia 
de a-şi găsi parteneri de 
distribuţie, clienţi finali sau 
de a stabili noi relaţii de 
afaceri pe piaţa germană.

Este unicul instrument de 
acest fel din România, luând 
în considerare atât formatul 
de prezentare, cât şi modelul 
de promovare a acestuia pe 
piaţa germană. Promovarea 
are loc prin informări directe 
trimise către companii 
germane, care şi-au 
manifestat interesul de a-şi 
găsi parteneri pe piaţa din 
România, prin intermediul 
multiplicatorilor - de la 
camere de comerţ locale din 
Germania până la asociaţii de 
profil - şi, de asemenea, cu 
ocazia tuturor evenimentelor 
la care AHK Romania va fi 
reprezentată.

Beneficii cheie: • vizibilitate 
în spaţiul german, • 
prezentare şi promovare 
pe piaţa germană, • reţea 
bogată de filiale şi capacitate 
mare de pătrundere pe piaţă, 
• contact direct cu parteneri 
de afaceri germani, • noi 
oportunităţi de afaceri.

Companiile membre ale 
AHK Romania beneficiază 
gratuit de pachetul 
BUSINESS. Informaţii despre 
cele 3 tipuri de pachete de 
promovare sunt disponibile 
pe acest portal.

Compensaţii pentru pădurile
din ariile protejate

Instrument 
AHK
pentru 
promovarea 
afacerilor 
pe piaţa 
germană

despre măsurile luate de România pentru 
implementarea directivelor în domeniul 
apei şi pădurilor.

S-a punctat necesitatea identificării 
unor soluţii, la nivel european, pentru 
acordarea de compensaţii financiare din 
fonduri UE proprietarilor de păduri din 
ariile potejate, similare celor acordate 
posesorilor de fâneţe, solicitându-i 
comisarului Karmenu Vella sprijin în acest 
sens. 

Conform comunicatului ministerului, 
demnitarul român i-a prezentat oficialului 
european şi măsurile luate în vederea 
stopării tăierilor ilegale de lemn, respectiv 
programul de urmărire a trasabilităţii 
lemnului, Radarul Pădurilor, unic la 
nivelul Uniunii Europene, şi model de 
bune practici în domeniu, prezentându-i 
şi acţiunile concrete făcute în vederea 
dezvoltării acestuia.
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În data de 7 septembrie 2017, s-a 
desfăşurat, la sediul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), 
reuniunea comună a grupurilor de lucru 
“silvicultură” şi “mediu”, constituite sub 
umbrela comitetului de monitorizare 
pentru programul naţional de dezvoltare 
rurală 2014-2020 (CM PNDR 2014-2020). 
La întâlnire au participat reprezentanţii 

DGDR - AM PNDR din cadrul MADR, 
precum şi membrii grupurilor de lucru. 
Întâlnirea a fost prezidată de către 
domnul secretar de stat Alexandru 
Potor, care a subliniat faptul că scopul 
acestei întâlniri îl constituie discutarea 
propunerilor de modificare a măsurilor 
de mediu şi climă din cadrul PNDR 
2014-2020 care urmează a fi prezentate 

în cadrul reuniunii comitetului de 
monitorizare şi apoi înaintate DG AGRI, 
respectiv a:

• submăsurii 8.1 “Împăduriri şi crearea 
de suprafeţe împădurite”,

• măsurii 10 “Agro-mediu şi climă”,
• măsurii 11 “Agricultura ecologică”,
• măsurii 13 “Plăţi pentru zone care se 

confruntă cu constrângeri naturale sau 

Programul naţional
de dezvoltare rurală
2014-2020
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Programul naţional
de dezvoltare rurală
2014-2020

cu alte constringeri specifice”
• submăsurii 15.1 “Plăţi pentru 

angajamente de silvomediu”.
Secretarul de stat a precizat că 

instituţiile care implementează aceste 
măsuri au întreprins toate demersurile 
pentru eficientizarea implementării 
măsurilor de mediu şi climă.

Cea de a doua sesiune de depunere 

a cererilor de sprijin pentru schema 
de ajutor de stat “Sprijin pentru prima 
împădurire şi crearea de suprafeţe 
împădurite”, aferentă Submăsurii 8.1 
“Împăduriri şi crearea de suprafeţe 
împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020, 
s-a prelungit până la data de 17.11.2017. 

Ghidul solicitantului, precum 
şi documentele relevante pentru 

implementarea schemei de ajutor de 
stat “Sprijin pentru prima împădurire şi 
crearea de suprafeţe împădurite”, sunt 
publicate pe pagina de internet a APIA, 
www.apia.org.ro, la secţiunea dedicată 
măsurilor delegate din PNDR.
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Proiecte  de acte normative 
adoptate de Guvern
în şedinţa din 11 octombrie 2017,
proiecte de legi:

3. Hotărâre pentru  modificarea 
şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 556/2011 privind organizarea, 
structura şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Calificări

6. Hotărâre pentru completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 313/2017 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Departamentului pentru 
Dezvoltare Durabilă

24. Hotărâre privind prorogarea 
termenului prevăzut la art. 3 alin. 
(1) din Hotărârea Guvernului nr. 
1004/2016 pentru aprobarea 

normelor referitoare la provenienţa, 
circulaţia şi comercializarea 
materialelor lemnoase, la regimul 
spaţiilor de depozitare a materialelor 
lemnoase şi al instalaţiilor de 
prelucrat lemn rotund, precum 
şi a unor măsuri de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 955/2010 
al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 20 octombrie 2010, 
de stabilire a obligaţiilor care revin 
operatorilor care introduc pe piaţă 
lemn şi produse din lemn.

Ordin Nr. 5360/2017
din 16 octombrie 2017
privind aprobarea calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea 
cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional 
pentru anul şcolar 2018-2019, precum şi a modelelor pentru avizarea 
de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul 
Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi 
unitatea administrativ-teritorială a proiectului cifrei de şcolarizare în 
învăţământul dual şi în învăţământul profesional.

Emitent: Ministerul Educaţiei Naţionale
Publicat în Monitorul Oficial nr. 859/31.10.2017

În conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 26/2017 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Educaţiei Naţionale, cu modificările 
ulterioare, în temeiul prevederilor art. 
23 din Metodologia de organizare 
şi funcţionare a învăţământului dual, 
aprobată prin Ordinul ministrului 
educaţiei naţionale nr. 3.554/2017, şi ale 
art. 9 din metodologia de organizare şi 
funcţionare a învăţământului profesional 
de stat, aprobată prin Ordinul ministrului 
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice 
nr. 5.033/2016, ministrul educaţiei 
naţionale emite prezentul ordin:

Art. 1 Se aprobă calendarul etapelor 
şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de 
şcolarizare în învăţământul dual şi în 
învăţământul profesional pentru anul 
şcolar 2018-2019, prevăzut în anexa 
nr. 1, care face parte integrantă din 
prezentul ordin.

Art. 2 Se aprobă modelele pentru 
avizarea de către Comitetul local de 
dezvoltare a parteneriatului social 

(CLDPS), Centrul Naţional de Dezvoltare 
a Învăţământului Profesional şi Tehnic 
(CNDIPT) şi unitatea administrativ-
teritorială (UAT) a Proiectului cifrei de 
şcolarizare în învăţământul dual şi în 
învăţământul profesional, prevăzute în 
anexele nr. 2-4, care fac parte integrantă 
din prezentul ordin.

Art. 3 Direcţia generală învăţământ 
secundar superior şi educaţie 
permanentă, Direcţia minorităţi, Centrul 
Naţional de Dezvoltare a Învăţământului 
Profesional şi Tehnic, inspectoratele 
şcolare şi unităţile de învăţământ 
profesional şi tehnic duc la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin.

Art. 4 Prezentul ordin se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.

Semnează, pentru
ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,
Secretar de stat

Bucureşti, 16 octombrie
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Art. 1.
Se aprobă Regulamentul de 

valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art. 2.
La data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri, Hotărârea Guvernului 
nr. 617/2016 pentru aprobarea 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 684/02.09.2016, se abrogă.

Art. 3.
(1) Actele de punere în valoare a masei 

lemnoase aprobate până la data intrării 
în vigoare a prezentei hotărâri rămân 
supuse legislaţiei în vigoare la data 
iniţierii, respectiv a încheierii acestora.

(2) Procedurile referitoare la 
valorificarea de masă lemnoasă pe 
picior şi de materiale lemnoase, aflate 
în derulare la data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri, se desfăşoară potrivit 
reglementărilor în vigoare la data 
începerii acestora.

Prim-ministru,
Mihai Tudose

Selecţie de articole

Art. 1.
În sensul prezentului Regulament, 

termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii:

a) act de punere în valoare (APV) 
- document tehnico-economic care 
conţine rezultatele evaluării cantitative 
şi calitative, precum şi localizarea, 
conform normelor tehnice silvice pentru 
amenajarea pădurilor, a masei lemnoase 
destinate exploatării;

b) activitate economică - orice 
activitate care constă în furnizarea 
de bunuri şi servicii pe o piaţă, cu 
respectarea prevederilor legale privind 
ajutorul de stat;

c) arboret inaccesibil - arboret din 
planul decenal de recoltare a produselor 
principale situat în anumite condiţii de 
teren, precum: pantă, orografie, cursuri 
de apă, diguri, căi de comunicaţii, clădiri 
şi alte construcţii care fac imposibil 
transportul masei lemnoase care s-ar 
exploata din respectivul arboret;

d) consum propriu al 
administratorului fondului forestier 

Publicat în Monitorul Oficial nr. 812/13.10.2017,
Hotărârea  de Guvern 715 / 2017

Regulament 
de vânzare
a masei
lemnoase

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică

Având în vedere art. 60, alin. (5), din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din 
Constituţia României, republicată, şi al art. 60, alin. (4), din Legea nr. 46/2008 
- Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul 
României adoptă prezenta hotărâre:
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proprietate publică a statului - 
volumul de lemn fasonat destinat 
pentru realizarea diverselor lucrări 
necesar administrării fondului forestier 
proprietate publică a statului - lucrări 
de investiţii şi reparaţii pentru lucrări 
de reconstrucţie ecologică, lucrări de 
regenerare, lucrări de protecţia pădurilor, 
amenajări cinegetice şi piscicole, ale 
amenajărilor de tipul împrejmuirilor, 
construcţiilor administrative, a 
drumurilor şi căilor de acces, încălzirea 
spaţiilor şi clădirilor, amenajări pentru 
prevenirea şi stingerea incendiilor de 
pădure, amenajări pentru administrarea 
ariilor naturale protejate, precum şi 
volumul de lemn fasonat necesar pentru 
îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în 
contractele colective de muncă; volumul 
de lemn fasonat destinat consumului 
propriu al administratorului fondului 
forestier proprietate publică a statului 
nu face obiectul comercializării; volumul 
necesar se estimează de administrator 
şi se publică de acesta, pe site-ul www.
produselepadurii.ro, precum şi pe site 
- ul administratorului, anterior licitaţiei 
principale;

e) consum propriu al proprietarului/
administratorului fondului forestier 
proprietate publică a unităţii 
administrativ-teritoriale - volumul de 
lemn fasonat destinat pentru realizarea 
diverselor lucrări necesare administrării 
fondului forestier proprietate publică 
a unităţii administrativ-teritoriale - 
lucrări de investiţii şi reparaţii pentru 
lucrări de reconstrucţie ecologică, 
lucrări de regenerare, alte plantaţii, 
lucrări de protecţia pădurilor, amenajări 
cinegetice şi piscicole, lucrări de 
investiţii, de reparaţii ale amenajărilor 
de tipul împrejmuirilor, construcţiilor 
administrative, a drumurilor şi căilor de 
acces, încălzirea spaţiilor şi clădirilor, 
amenajări pentru prevenirea şi stingerea 
incendiilor de pădure, amenajări 
pentru administrarea ariilor naturale 
protejate, precum şi volumul de lemn 
fasonat necesar pentru îndeplinirea 
obligaţiilor prevăzute în contractele 
colective de muncă; volumul de lemn 
fasonat destinat consumului propriu al 
proprietarului/administratorului fondului 
forestier proprietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale nu face obiectul 
comercializării; volumul necesar se 
estimează de administrator/prestatorul 
de servicii silvice;

f) garanţie de contractare - garanţia 
care se constituie de operatorul 
economic la înscrierea la licitaţie în 
scopul de a garanta organizatorul că va 
încheia contractul de vânzare-cumpărare 

pentru volumul de masă lemnoasă/
lemn fasonat pe care îl va adjudeca, 
că va plăti şi va prelua spre exploatare 
masa lemnoasă, respectiv că va plăti 
şi va prelua lemnul fasonat conform 
contractului care se va încheia între părţi; 
garanţia de contractare se constituie, la 
dispoziţia vânzătorului, în cuantum de 
5% din valoarea, fără TVA, a volumului 
pentru care se înscrie la licitaţie;

g) grad de accesibilitate - distanţa 
determinată prin măsurători pe teren, 
pe traseul instalaţiilor de scos-apropiat 
existente sau a celor proiectate, dintre 
centrul suprafeţei parchetului şi cea mai 
apropiată cale de transport cu caracter 
permanent - rutier, feroviar sau punctul 
naval de încărcare;

h) grup de operatori economici - 
orice asociere de operatori economici 
asupra căruia un alt operator economic 
autorizat, persoană fizică sau juridică, 
poate exercita, direct sau indirect, o 
influenţă dominantă sau care poate 
exercita o influenţă dominantă asupra 
altui subiect de drept sau care, ca 
urmare a asocierii cu un subiect de 
drept, se află sub influenţa dominantă a 
unui alt subiect de drept;

i) grupaj de partizi - două sau mai 
multe partizi de produse principale, 
de produse din lucrări de conservare, 
precum şi/sau de produse accidentale 
a căror masă lemnoasă s-a stabilit a se 
valorifica “pe picior”, partizi grupate 
în funcţie de: bazinet, instalaţii de 
scos - apropiat, calea de transport cu 
caracter permanent care le deserveşte 
şi care se pot exploata de un singur 
operator economic; în cadrul grupajului 
ordinea de autorizare la exploatare a 
partizilor este: accidentale, conservare şi 
principale; autorizarea unei noi partizi în 
această succesiune se poate face numai 
după reprimirea parchetelor partizilor 
deja autorizate;

j) întreprindere - orice entitate care 
desfăşoară o activitate economică, 
indiferent de forma juridică, de modul 
de finanţare sau de existenţa unui 
scop lucrativ al acesteia, în sensul 
reglementărilor europene privind 
ajutorul de stat;

k) lemn fasonat - materialele 
lemnoase care fac obiectul prezentului 
regulament, respectiv: lemnul rotund şi 
despicat de lucru şi lemnul de foc;

l) operator economic - orice 
întreprindere, atestată, în condiţiile legii, 
pentru lucrări de exploatare forestieră, 

în cazul cumpărării masei lemnoase 
pe picior, precum şi orice persoană 
juridică sau fizică în cazul cumpărării 
de lemn fasonat; termenul include şi 
întreprinderile individuale şi persoanele 
fizice autorizate, înregistrate la oficiul 
registrului comerţului;

m) organizator al licitaţiei/
negocierii - administratorii fondului 
forestier proprietate publică a statului şi/
sau structurile din subordinea acestora, 
precum şi proprietarul/administratorul/
prestatorul de servicii al fondului 
forestier proprietate publică a unei 
unităţi administrativ-teritoriale;

n) participant la licitaţie - persoana 
fizică sau juridică care îndeplineşte toate 
condiţiile de a licita masă lemnoasă/
lemn fasonat şi este prezent la licitaţie;

o) partidă - un lot de arbori destinat 
exploatării, estimat cantitativ şi calitativ 
conform metodelor dendrometrice 
pentru evaluarea volumului de lemn, 
în vigoare la data estimării şi care are 
acelaşi număr de identificare şi denumire 
cu cele ale APV-ului;

p) postaţă - parte dintr-o partidă 
stabilită şi delimitată pe teren, în 
conformitate cu eşalonarea din anexa 
la contractul de vânzare - cumpărare 
încheiat între părţi;

q) preţ de referinţă - preţul unui 
metru cub de masă lemnoasă pe picior 
care se recoltează din fondul forestier 
proprietate publică, stabilit anual cel 
târziu până la data de 30 octombrie 
a anului anterior anului de producţie; 
acesta este un preţ, stabilit în condiţii 
de piaţă, în funcţie de specie sau grupa 
de specii, de gradul de accesibilitate, 
de sortiment şi de natura produsului 
şi se utilizează pentru calculul preţului 
actului de punere în valoare - “preţ de 
APV”; preţul de referinţă se aprobă, 
pentru fiecare an de producţie, prin 
decizia conducătorului administratorului 
fondului forestier proprietate publică 
a statului, la nivel judeţean, la nivel 
naţional sau la nivelul regiunii de 
dezvoltare, respectiv de proprietar 
pentru masa lemnoasă provenită din 
fondul forestier proprietate publică 
a unităţilor administrativ-teritoriale; 
preţul de referinţă poate fi revizuit o 
singură dată în cursul unui an; decizia 
privind preţul de referinţă se publică 
pe site-ul www.produselepadurii.ro, 
precum şi pe site-ul administratorului 
fondului forestier proprietate publică 
a statului, respectiv pe site-ul 
administratorului/proprietarului fondului 
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forestier proprietate publică a unităţii 
administrativ - teritoriale;

r) preţ de pornire la licitaţie/
negociere, denumit în continuare 
preţ de pornire - preţul stabilit de 
organizatorul licitaţiei/negocierii, în 
conformitate cu competenţele stabilite 
prin actele normative; pentru masa 
lemnoasă, stabilirea acestui preţ se face 
pornind de la preţul de APV, exprimat 
în lei/mc, volum brut, fără TVA; preţul 
de pornire la licitaţie/negociere pentru 
grupajele de partizi se stabileşte 
pe grupaj, ca medie a preţurilor de 
pornire ale partizilor componente, 
ponderate cu volumele acestora; preţul 
de adjudecare al grupajului se defalcă 
pe partizi corespunzător creşterii 
obţinute prin licitaţie/negociere; în cazul 
lemnului fasonat, preţul de pornire la 
licitaţie/negociere se fundamentează 
pe principiile economiei de piaţă, 
corelat cu condiţia de livrare iar la 
sortimentele de lemn de lucru acesta se 
stabileşte distinct, pe fiecare lot/piesă 
personalizată, pentru volumul net şi 
pentru coajă; pentru masa lemnoasă/
lemnul fasonat care nu se adjudecă la 
o procedură de valorificare, organizată 
potrivit prevederilor prezentului 
regulament, preţul de pornire se 
poate modifica prin scăderea nivelului 
acestuia faţă de nivelul de la procedura 
anterioară dar nu poate fi mai mic decât 
nivelul preţului de APV;

s) preţ de APV - preţul mediu al 
masei lemnoase cuprinsă într-un act de 
punere în valoare - APV, exprimat în lei/
mc volum brut, rezultat prin aplicarea 
preţurilor de referinţă prevăzute la lit. 
q), aferente sortimentelor dimensionale, 
lemnului de foc şi cojii, ponderate cu 
cantităţile acestora;

ş) procesare - prelucrarea primară a 
lemnului fasonat;

t) produse accidentale dispersate 
- produsele lemnoase rezultate ca 
urmare a afectării, în grad slab/mediu/
puternic, a unor arborete de către factori 
biotici şi/sau abiotici destabilizatori, pe 
suprafaţa unei unităţi amenajistice sau 
pe părţi ale acesteia, precum şi cele 
rezultate din afectarea unor arborete 
în grad foarte puternic sau integral pe 
suprafeţe compacte de maxim 0,5 ha;

ţ) produse accidentale realizate 
pe suprafeţe compacte - produsele 
lemnoase rezultate ca urmare a afectării 
unui arboret în grad foarte puternic 
sau afectării integrale de către factori 
biotici şi/sau abiotici destabilizatori, pe 

suprafeţe compacte mai mari de 0,5 ha; 
pe suprafaţa compactă a arboretului 
afectat se pun în valoare toţi arborii;

u) produse accidentale suprapuse 
- arbori doborâţi sau rupţi pe suprafaţa 
unei partizi, ca efect al acţiunii 
distructive a unor fenomene climatice 
în perioada de la încheierea contractului 
de vânzare - cumpărare şi până la 
termenul de reprimire a parchetului şi a 
căror recoltare concomitentă cu masa 
lemnoasă din partida respectivă este 
necesară şi oportună din considerente 
tehnico-economice şi de protecţia 
muncii;

v) reprezentant legal al operatorului 
economic - este persoana fizică 
investită cu atribuţii de administrator sau 
lichidator ales, numit sau desemnat într-
un alt mod, al cărui nume este înscris în 
registrul de stat unde este înregistrată 
persoana juridică; reprezentarea legală 
a persoanelor juridice se numeşte şi 
reprezentare statutară;

x) sortiment industrial de material 
lemnos - sortimentul industrial obţinut 
din lemnul aferent partizilor autorizate 
şi exploatate; sortimentele industriale 
sunt cele reglementate de autoritatea 
publică centrală care răspunde de 
silvicultură prin sistemul informatic 
SUMAL, în temeiul prevederilor legale 
în vigoare referitoare la provenienţa, 
circulaţia şi comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaţiilor de 
depozitare a materialelor lemnoase şi 
al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, 
precum şi a unor măsuri de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 20 octombrie 2010 de stabilire a 
obligaţiilor ce revin operatorilor care 
introduc pe piaţă lemn şi produse din 
lemn, cu modificările şi completările 
ulterioare;

y) valorificarea masei lemnoase - 
acţiunea de punere pe piaţă a masei 
lemnoase care se recoltează din fondul 
forestier proprietate publică, de către 
proprietari/administratori, ca masă 
lemnoasă pe picior, precum şi a lemnului 
fasonat, modalităţile de valorificare fiind:

i) - prin vânzare în licitaţie publică, ca 
masă lemnoasă pe picior şi/sau ca lemn 
fasonat,

ii) - prin negociere ca masă lemnoasă 
pe picior şi/sau ca lemn fasonat,

i) - prin vânzare în licitaţie publică, ca 
masă lemnoasă pe picior şi/sau ca lemn 
fasonat,

ii) - prin negociere ca masă lemnoasă 
pe picior şi/sau ca lemn fasonat,

iii) - prin vânzarea directă a lemnului 
fasonat,

iiii) - prin donaţie şi sponsorizări, în 
cazul lemnului fasonat, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare,

iiiii) - prin utilizarea lemnului 
fasonat pentru consumul propriu al 
proprietarului şi/sau al administratorului,

iiiiii) - prin prelucrarea primară 
a lemnului fasonat în instalaţiile 
proprii ale proprietarului şi/sau ale 
administratorului fondului forestier 
proprietate publică;

z) valorificarea superioară a 
masei lemnoase - valorificarea masei 
lemnoase realizată de către proprietarii/
administratorii de fond forestier 
proprietate publică, sub formă de 
sortimente de lemn fasonat, prin care 
fiecărui sortiment îi este dată destinaţia 
industrială adecvată, care permite 
realizarea unei valori adăugate maximă;

w) vânzător - proprietarul/
administratorul fondului forestier 
proprietate publică, care realizează 
operaţiunea de vânzare a masei 
lemnoase/lemnului fasonat recoltată/
recoltat din acest fond, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare;

aa) volum brut - volumul masei 
lemnoase conform APV, al lemnului de 
foc, al lemnului rotund sau despicat de 
lucru, inclusiv coaja acestora;

bb) volum net - volumul lemnului 
de lucru, fără coajă, prevăzut în APV, în 
cazul masei lemnoase; volumul lemnului 
rotund şi despicat de lucru, fără coaja 
acestuia, în cazul lemnului fasonat.

Art. 2
(1) Volumul de masă lemnoasă care 

se recoltează anual din fondul forestier 
proprietate publică, potrivit Legii nr. 
46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se valorifică potrivit prevederilor 
prezentului regulament.

(2) Volumul de masă lemnoasă 
prevăzut la alin. (1) este cel cuprins în 
actele de punere în valoare.

Art. 3
(1) Hotărârea privind modul de 

valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică a 
statului, ca “masă lemnoasă pe picior” 
sau ca “lemn fasonat”, pentru volumul 
partizilor de produse principale, de 
produse din lucrări de conservare şi al 
celor de produse accidentale realizate 
pe suprafeţe compacte mai mari de 3 



hectare se ia, cu respectarea prevederilor 
alin. (2) şi (4), de către:

a) Consiliul de administraţie al Regiei 
Naţionale a Pădurilor - Romsilva, direct 
sau prin comitetele directoare ale 
unităţilor Regiei Naţionale a Pădurilor 
- Romsilva, pentru fondul forestier 
proprietate publică a statului administrat 
de aceasta;

b) Comitetul de direcţie al Institutului 
Naţional de Cercetare - Dezvoltare 
în Silvicultură “Marin Drăcea”, pentru 
fondul forestier proprietate publică a 
statului administrat de acesta;

c) Consiliul de administraţie al Regiei 
Autonome “Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat”, pentru fondul 
forestier proprietate publică a statului 
administrat de aceasta.

(2) Partizile de produse principale, 
de produse din lucrări de conservare 
şi cele de produse accidentale din 
tăieri realizate pe suprafaţe compacte 
mai mari de 3 hectare constituite în 
fondul forestier proprietate publică a 
statului care se exploatează de către 
administratorul acestuia în regie proprie, 
cu forţe proprii sau prin prestări servicii 
cu operatori economici atestaţi pentru 
lucrări de exploatare forestieră, în 
scopul valorificării ca lemn fasonat, se 
stabilesc de către organizatorul licitaţiei, 
cu încadrarea în volumul aprobat de 
entităţile prevăzute la alin.(1)

[…]

Art. 5
(1) Volumul de masă lemnoasă 

care se recoltează anual din fondul 
forestier proprietate publică a statului se 
stabileşte de către entităţile prevăzute 
la art. 3 alin. (1), în baza prevederilor 
amenajamentelor silvice şi în condiţiile 
reglementate de art. 59 din Legea nr. 
46/2008, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. La stabilirea 
acestui volum se vor urmări:

a) recoltarea integrală a posibilităţii 
anuale de produse principale;

b) realizarea integrală a volumului 
anual de lucrări de conservare;

c) parcurgerea cu lucrări de 
îngrijire şi conducere a arboretelor, 
cel puţin a suprafeţelor prevăzute de 
amenajamentele silvice;

d) necesitatea extragerii produselor 
accidentale şi a produselor de igienă, 
puse în valoare;

e) respectarea condiţiilor tehnice 
necesare punerii în valoare a masei 
lemnoase şi oportunităţii efectuării 
lucrărilor silvotehnice;

f) regimul ariilor protejate;
g) inaccesibilitatea unor arborete;

h) aplicarea unor acte normative;
i) problemele create de existenţa unor 

litigii.

(2) Masa lemnoasă prevăzută la alin. 
(1) se valorifică în condiţiile prezentului 
regulament.

Art. 6
(1) Volumul de masă lemnoasă 

care se recoltează anual din fondul 
forestier proprietate publică a unei 
unităţi administrativ-teritoriale se 
propune, în condiţiile legii, de ocolul 
silvic care administrează/asigură 
serviciile silvice, în baza prevederilor 
amenajamentelor silvice şi în condiţiile 
reglementate de art. 59 din Legea nr. 
46/2008, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi se aprobă prin 
hotărâre a consiliului local.

(2) La propunerea şi aprobarea 
volumului prevăzut la alin.(1) se vor urmări:

a) recoltarea integrală a posibilităţii 
anuale de produse principale;

b) realizarea integrală a volumului 
anual de lucrări de conservare;

c) parcurgerea cu lucrări de 
îngrijirea şi conducerea arboretelor, 
cel puţin a suprafeţelor prevăzute de 
amenajamentele silvice;

[…]

Art. 11
(1) Din lista prevăzută la art. 10, 

alin. (1), din partizile de produse 
principale care urmează a fi exploatate 
în anul calendaristic următor, entităţile 
prevăzute la art. 10, alin. (1), stabilesc 
partizile al căror volum însumează 
20% din volumul produselor principale 
cumulat cu cel al al produselor 
accidentale precomptabile cuprinse 
în această listă; volumul astfel stabilit 
constituie rezerva de masă lemnoasă 
pentru precomptarea produselor 
accidentale I în scopul încadrării în 
volumul ce se recoltează anual stabilit 
conform prevederilor art. 5, alin. (1), din 
prezentul Regulament.

(2) Pentru fondul forestier proprietate 
publică a unei unităţi administrativ-
teritoriale, din partizile de produse 
principale cuprinse în lista partizilor 
care urmează a fi exploatate în anul 
calendaristic următor, consiliul local, 
la propunerea administratorului/
prestatorului de servicii silvice, 
stabileşte partizile al căror volum 
însumează 20% din volumul produselor 
principale cumulat cu cel al produselor   
accidentale precomptabile cuprinse 
în această listă; volumul astfel stabilit 

constituie rezerva de masă lemnoasă 
pentru precomptarea produselor 
accidentale I în scopul încadrării în 
volumul ce se recoltează anual stabilit 
conform prevederilor art. 6, alin. (1), din 
prezentul Regulament.

(3) În lista de partizi prevăzută 
la alin. (2) se pot include şi partizi 
constituite în arborete care urmează 
să facă obiectul planurilor decenale 
de recoltare, pentru situaţia în care în 
ocolul silvic se desfăşoară lucrări de 
amenajare a pădurilor, dar nu a fost 
organizată şedinţa de preavizare a 
soluţiilor tehnice - Conferinţa a II-a de 
amenajare; informaţiile despre aceste 
arborete sunt transmise, în scris, ocolului 
silvic, de către proiectantul lucrărilor 
de amenajare a pădurilor; autorizarea 
spre exploatare a acestor partizi poate fi 
făcută numai după şedinţa de preavizare 
a soluţiilor tehnice - Conferinţa a II - a 
de amenajare şi numai pentru arboretele 
din planurile decenale stabilite prin 
aceasta.

Art. 12
Vânzarea masei lemnoase şi a 

lemnului fasonat se realizează de către 
organizatori prin licitaţie publică, cu 
preselecţie, de tipul:

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

Art. 13
Pentru fiecare licitaţie organizată, tipul 

de licitaţie se stabileşte de entităţile 
prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 4 alin. 
(1) din cadrul organizatorului licitaţiei, 
cu prilejul aprobării preţurilor de pornire 
la licitaţie şi se face cunoscut prin 
intermediul anunţului de licitaţie.

Art. 14
(1) Prima licitaţie pentru vânzarea 

masei lemnoase prevăzută a se recolta 
într-un an calendaristic din fondul 
forestier proprietate publică a statului, 
denumită în continuare licitaţia 
principală, se organizează şi are loc în 
perioada 1 noiembrie - 31 decembrie a 
anului anterior recoltării.

(2) La licitaţia principală, prevăzută la 
alin. (1), administratorul fondul forestier 
proprietate publică a statului oferă 
spre vânzare masă lemnoasă în procent 
cuprins între minimum 60% şi maximum 
80% din volumul de masă lemnoasă 
stabilit a fi valorificat ca masă lemnoasă, 
diminuat cu volumul rezervei constituită 
pentru precomptarea produselor 
accidentale.
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(3) Licitaţia principală prevăzută la 
alin. (1) nu este urmată de negocierea 
partizilor rămase neadjudecate.

[…]

Art. 28
(1) Pasul de licitare se stabileşte de 

organizatorul licitaţiei în lei/m3, volum 
brut, fără TVA, la nivelul valorii de 5% 
din preţul de pornire, rotunjit la lei, şi 
se aplică numai la licitaţia publică cu 
strigare şi la etapa a doua a licitaţiei 
publice mixte.

(2) Licitările pentru licitaţia publică 
cu strigare şi la etapa a doua a licitaţiei 
publice mixte se pot face numai în sume 
reprezentând paşi întregi, cu respectarea 
prevederilor alin. (1).

(3) Este interzisă pornirea licitaţiei 
de la alt nivel decât cel al preţului 
de pornire aprobat şi comunicat de 
organizatorul licitaţiei.

Art. 29
(1) În cazul licitaţiei publice cu 

strigare, licitarea masei lemnoase 
începe şi se desfăşoară în ordinea 
prevăzută în listele de partizi/grupaje 
de partizi/loturi/piese afişate la sediul 
organizatorului licitaţiei şi publicate pe 
site-ul www.produselepadurii.ro şi pe 
site-ul organizatorului.

(2) Preşedintele comisiei anunţă preţul 
de pornire şi pasul de licitare, pentru 
partida/grupajul de partizi/lotul/piesa în 
cauză.

(3) Pentru fiecare partidă/grupaj 
de partizi/lot/piesă licitaţia începe 
de la preţul de pornire; oferirea, de 
către participant, a nivelului preţului 
de pornire este considerată ofertă; 
următoarele oferte, la nivelul a cel puţin 
un pas, ale participanţilor se consideră 
licitări; ofertele se înscriu în fişele de 
desfăşurare a licitaţiei.

(4) Este declarat adjudecatar licitantul 
care a oferit preţul cel mai mare, după 
3 strigări succesive ale preşedintelui 
comisiei de licitaţie ale respectivei oferte.

(5) Dacă pentru partida/grupajul de 
partizi/lotul/piesa de lemn fasonat care 
face obiectul licitaţiei se face o singură 
ofertă, adjudecarea nu se poate face la 
respectiva licitaţie.

[…]

Art. 45
(1) Pentru consumul propriu al 

persoanelor fizice, al unităţilor de interes 
local finanţate integral sau parţial de 
la bugetul de stat sau de la bugetul 
local, care nu desfăşoară activitate 
economică în sensul reglementărilor 
comunitare în domeniul ajutorului 
de stat, precum şi strict pentru 
consumul propriu al persoanelor 
fizice autorizate, întreprinderilor 
individuale, întreprinderilor familiale, 
asociaţiilor şi fundaţiilor înfiinţate 
conform legii, administratorii fondului 
forestier proprietate publică a 
statului, administratorii/prestatorii de 
servicii silvice/proprietarii fondului 
forestier proprietate publică a unităţii 
administrativ - teritoriale, după caz, pot 
să vândă în mod direct, fără licitaţie şi 
fără negociere, lemn de foc, precum 
şi lemn rotund şi despicat de lucru cu 
diametrul la capătul gros de maximum 
24 cm.

(2) În vederea punerii în aplicare 
a prevederilor art. 59, alin. (51)-(57) 
din Legea nr. 46/2008, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
între unităţile administrativ-teritoriale şi 
ocoalele silvice care administrează sau 
prestează servicii silvice pentru fondul 
forestier proprietate publică pe suprafaţa 
acestora se vor încheia parteneriate, 
la iniţiativa ocolului silvic. Astfel de 
parteneriate se pot încheia de un ocol 
silvic şi cu unităţi administrativ-teritoriale 
învecinate, în funcţie de volumul de 
lemn fasonat rămas disponibil, chiar 
dacă nu administrează fond forestier pe 
suprafaţa acestora.

(3) Pentru perioada rămasă până la 
sfârşitul anului 2017 şi pentru anul 2018 
parteneriatele prevăzute la alin. (2) se 
încheie în maximum 30 zile de la intrarea 
în vigoare a prezentului Regulament. 
Ulterior acestui termen, parteneriatele se 
încheie şi/sau se actualizează ori de câte 
ori este nevoie.

(4) În cadrul parteneriatelor prevăzute 
la alin. (2) se vor prevedea procedurile 
prin care se va asigura lemn pentru 
persoanele fizice şi pentru unităţile 
de interes local finanţate, integral sau 
parţial de la bugetul de stat sau de la 
bugetul local, avându-se în vedere, cel 
puţin următoarele:

a) obligaţiile părţilor;
b) volumul de lemn fasonat estimat, 

necesar şi disponibil, care face obiectul 
parteneriatului;

c) volumul maxim care se poate 
acorda pentru o familie;

d) graficul de îndeplinire a obligaţiilor;
e) competenţele de avizare şi 

aprobare;

f) modalităţile de comunicare şi de 
rezolvare a divergenţelor.

(5) Unităţile administrativ-teritoriale 
care deţin în proprietate fond forestier 
vor încheia parteneriate cu ocolul silvic 
de stat pentru a se asigura lemn fasonat 
doar pentru maxim diferenţa de volum 
de lemn care nu poate fi asigurată 
din fondul forestier pe care îl deţin în 
proprietate.

[…]

Notă: 
Regulamentul este structurat pe 4 

capitole (60 de articole) şi cuprinde 32 
de pagini. Anexa precizează modelul şi 
conţinutul anunţului privind organizarea 
licitaţiei. 
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Comitetul tehnic de 
standardizare CT 118 - Lemn 
şi produse finite şi semifinite 
de lemn, maşini şi utilaje 
pentru prelucrarea lemnului, 
având ca obiect de activitate 
standardizarea terminologiei, 
clasificării, metodelor de 
încercare pentru lemn rotund 
şi cherestea, plăci pe bază de 
lemn, mobilier, precum şi pentru 
plută şi produse de plută, ca şi 
pentru maşini şi scule destinate 
prelucrării materialelor, precum 
şi utilaje de condiţionare a 
lemnului, se întruneşte periodic 
în şedinţe de lucru având ca 
principal scop îndeplinirea 
obiectivelor din planul anual de 
activitate.

Reuniunea membrilor CT 
118 care a avut  loc în data de 
27.10.2017 a avut scopul de a 
verifica tehnic versiunea română 
a standardelor:

SR EN 848-3:2012
Securitatea maşinilor pentru 

prelucrarea lemnului. Maşini 
de frezat pe o faţă, cu sculă 
rotativă. Partea 3: Maşini de 
găurit şi maşini de frezat  cu 
comandă numerică;

SR EN 1807-1:2013
Securitatea maşinilor pentru 

prelucrarea lemnului. Ferăstraie 
panglică. Partea 1: Ferăstraie cu 
masă şi ferăstraie de spintecat /
ferăstraie panglică de spintecat

Agenda întrunirii a mai avut 
ca obiective următoarele:

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

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

• votarea documentelor 
europene şi internaţionale, 
responsabilitate a membrilor 
ASRO/CT 118. 

În cadrul actiunii de examinare 
periodică a standardelor române 
aparţinătoare comitetului CT 
118 (standarde pentru industria 
forestieră), au fost selectate şi 
analizate standardele uzuale din 
domeniu.

Pentru informare, lista 
acestora are următorul cuprins 
(partea a II-a):

Din

activitatea 
curentă 

a CT 118
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Tehnica uscării lemnului.
Vocabular.

SR 9648:1995

Indicativ
standard Titlu standard Con�rmat Revizuit Modi�cat Anulat Motivarea opţiunii

Propunere ASRO/CT în urma examinării

Frize şi şipci din lemn masiv de fag
pentru parchet. Condiţii tehnice speciale
de calitate.

STAS 8454/3-77

Arbori portcuţite pentru maşini de îndreptat
şi de rindeluit. Prescripţii de precizie 
geometrică şi de echilibrare dinamică.

STAS 8848/88

Tehnica uscării lemnului. Uscarea cherestelei
la temperaturi sub 100 grade C.
Prescripţii tehnice.

STAS 10349/1-87

Tehnica uscării lemnului. Camere de uscare. 
Condiţii tehnice generale de calitate.

STAS 10349/3-82

Tehnica uscării lemnului. Uscarea cherestelei
la temperaturi sub 100 grade C.
Prescripţii tehnice.

STAS 10349/2-89

Stivuirea cherestelei, semifabricatelor şi 
frezelor pentru parchet în vederea uscării.

STAS 9701-88

Scule pentru prelucrarea lemnului.
Cuţite plane pentru scule rotative.
Condiţii tehnice generale de calitate.

STAS 8568/1-82

Frize şi şipci din lemn masiv de răşinoase 
pentru parchet. Clase de calitate.

STAS 8454/7-84

Scule pentru prelucrarea lemnului. Burghie. 
Condiţii tehnice generale de calitate.

STAS 8576/83

Răşină brută.
Condiţii tehnice generale de calitate.

STAS 9275/1-73

Semifabricate de lemn
pentru duşumele de vagoane.

STAS 9853-92

Lemn. Determinarea modulului de elasticitate 
prin metoda dinamică.

STAS 9994-75

Uscarea lemnului. Depozite deschise de uscare 
la aer a cherestelei. Prescripţii tehnice.

STAS 9279/89

Frize şi şipci din lemn masiv de diverse specii 
foioase tari pentru parchet. Clase de calitate.

STAS 8454/6-82

Scule pentru prelucrarea lemnului, celulozei
şi hârtiei. Cuţite pentru maşini de tocat.
Forme şi dimensiuni.

STAS 8568/2-91

Maşini orizontale de găurit pentru prelucrarea 
lemnului. Prescripţii de precizie.

STAS 8647/88

Maşini unelte pentru prelucrarea lemnului. 
Ferăstraie circulare cu avans mecanic. 
Prescripţii de precizie.

STAS 8688/89

Răşină naturală.
Terminologie.

STAS 9275/3-89

Furnire estetice
din specii exotice.

SR 10248:2008

Plantaţii feroviare. Perdele şi garduri vii pentru 
protecţia căii ferate.

STAS 9298-90

Elemente de lemn de foioase tari pentru 
pereţii vagoanelor de călători.

SR 9854:1994

Scule pentru prelucrarea lemnului. Freze cu 
alezaj. Condiţii tehnice generale de calitate.

STAS 8467/84

Există seria SR EN 1870 
Securitatea maşinilor pentru 
prelucrarea lemnului. Ferăstraie 
circulare. • Partea 8: Ferăstraie 
circulare de tivit, cu o pânză cu 
deplasare mecanizată a grupului 
de tăiere şi cu încărcare şi/sau 
descărcare manuală. • Partea 9: 
Ferăstraie cu două pânze de 
ferăstrău circulare, pentru 
secţionat, cu avans mecanizat şi 
încărcare şi/sau descărcare 
manuală.

Examinarea periodică a standardelor române
(conform SR 10000-3, anexa I)

ASRO/CT 118 • DATA 2017.07.27
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Indicativ
standard Titlu standard Con�rmat Revizuit Modi�cat Anulat Motivarea opţiunii

Propunere ASRO/CT în urma examinării

Materiale nemetalice folosite în construcţii 
navale. Determinarea rezistenţei la foc a 
materialelor ignifugate.

STAS 10373-75

Tehnica uscării lemnului.
Uscarea frizelor şi a şipcilor pentru parchet
în instalaţiile de uscare.

STAS 10441-89

Scule pentru prelucrarea lemnului. Freze universale 
cu alezaj, cu plăcuţe din carburi metalice lipite. 
Condiţii tehnice generale de calitate.

STAS 10806/0-82

Scule pentru prelucrarea lemnului, celulozei
şi hârtiei. Cuţite circulare. Condiţii tehnice 
generale de calitate.

STAS 11151-91

Scule pentru prelucrarea lemnului. Freze pentru 
uluc cu dinţi pretăietori, cu plăcuţe din carburi 
metalice. Dimensiuni.

STAS 10806/4-86

Maşini pentru prelucrarea lemnului.
Cheie fixă pentru piuliţa dornurilor portfreză. 
Dimensiuni.

STAS 10457-75

Scule pentru prelucrarea lemnului. Cuţite
plane cu muchii tăietoare drepte, placate. 
Condiţii tehnice generale de calitate.

STAS 10508/1-82

Scule pentru prelucrarea lemnului.
Cuţite placate pentru foarfeci mecanice. 
Forme şi dimensiuni.

STAS 10508/3-86

Tehnica uscării lemnului. Uscarea furnirelor
în instalaţiile de uscare cu aer cald.
Prescripţii tehnice.

STAS 10451-84

Scule pentru prelucrarea lemnului. Pânze 
circulare cu plăcuţe din carburi metalice. 
Condiţii tehnice generale de calitate.

STAS 10477-92

Maşini pentru prelucrarea lemnului. Piuliţă 
pentru dornuri portfreză. Dimensiuni.

STAS 10404-75

Scule pentru prelucrarea lemnului. Cuţite 
placate pentru deruloare. Dimensiuni.

STAS 10508/2-86

Lemn. Determinarea modulului de elasticitate 
transversal prin metoda dinamică.

STAS 10574-76

Scule pentru prelucrarea lemnului. Freze pentru 
canturi drepte cu plăcuţe.

STAS 10806/1-92

Scule pentru prelucrarea lemnului. Freze placate 
pentru uluce. Forme şi dimensiuni.

STAS 10806/2-80

Granule de plută în stare naturală.STAS 10890-77

Scule pentru prelucrarea lemnului. Cuţite pentru 
rindeluit. Dimensiuni.

STAS 11149-88

Semifabricate din lemn de fag pentru scaune 
curbate.

STAS 11255-88

Scule pentru prelucrarea lemnului. Freze cu coadă. 
Condiţii tehnice generale de calitate.

STAS 11367-79

Semifabricate din lemn de fag pentru mobilă corp 
şi scaune tâmplăreşti.

STAS 11213-88

Scule pentru prelucrarea lemnului. Freze pentru 
îndepărtat furnire la cant, cu plăcuţe din carburi 
metalice. Forme şi dimensiuni principale.

STAS 10806/5-86

Climatizarea produselor din lemn, împotriva 
factorilor climatici. Prescripţii generale.

STAS 10975/1-77

Scule pentru prelucrarea lemnului. Contracuţite 
plane. Condiţii tehnice generale de calitate.

STAS 11150-88

Ferăstraie pentru lemn. Pânze pentru ferăstraie de 
mâna. Condiţii tehnice generale de calitate.

STAS 11366-91

Elemente din lemn de răşinoase
pentru uşi şi ferestre.

STAS 11440-86

Scule pentru prelucrarea lemnului. Freze pentru 
falţuri, cu plăcuţe. Dimensiuni.

STAS 10806/3-92
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Indicativ
standard Titlu standard Con�rmat Revizuit Modi�cat Anulat Motivarea opţiunii

Propunere ASRO/CT în urma examinării

Scule pentru prelucrarea lemnului.
Dălţi manuale pentru sculptură. Condiţii tehnice 
generale de calitate.

STAS 11445-80

Scule pentru prelucrarea lemnului. Geometria părţii 
active, sisteme de referinţă şi unghiuri caracteristice. 
Terminologie şi simboluri.

STAS 11460-84

Scule pentru prelucrarea lemnului. Freze cu coadă şi 
capete de frezat cu plăcuţe din carburi metalice. 
Condiţii tehnice generale de calitate.

STAS 11619-88

Scule pentru prelucrarea lemnului.
Burghie cu plăcuţe din carburi metalice. Condiţii 
tehnice generale de calitate.

STAS 11446-80

Scule pentru prelucrarea lemnului. Adâncitoare 
conice cu gaură pentru evacuarea aşchiilor. 
Dimensiuni.

STAS 11687-83

Îmbinarea lemnului masiv. Îmbinări în dinţi 
trapezoidali. Prescripţii de execuţie şi veri�care.

STAS 11461-80

Scule pentru prelucrarea lemnului. Burghie 
elicoidale lungi. Dimensiuni.

STAS 11688-84

Scule pentru prelucrarea lemnului. Burghie cu 
canale drepte. Dimensiuni principale.

STAS 11956-84

Semifabricate din lemn de stejar
pentru mobilier.

STAS 12125-89

Scule pentru prelucrarea lemnului. Pânze circulare 
cu plăcuţe din carburi metalice. Dimensiuni.

STAS 12284-84

Scule pentru prelucrarea lemnului. Freze cu alezaj 
cu prol  oncave. Forme şi dimensiuni.

STAS 12338-85

Scule pentru prelucrarea lemnului. Burghie. 
Clasicare şi terminologie.

STAS 12346-85

Semifabricate din elemente mulate din furnire 
pentru şezuturi şi spătare de scaune şi fotolii.

STAS 12423-86

Scule pentru prelucrarea lemnului. Burghie 
cilindrice. Dimensiuni principale.

STAS 11957-83

Produse din împletituri de răchită. Condiţii tehnice 
generale de calitate.

STAS 12129-82

Scule pentru prelucrarea lemnului. Freze cilindrice 
cu coadă, pentru montare excentrică. Dimensiuni.

STAS 12302-85

Scule pentru prelucrarea lemnului. Freze cu coada. 
Clasicare şi terminologie.

STAS 12345-85

Semifabricate din lemn de diverse specii de foioase 
pentru mobilier.

STAS 12360-89

Maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului. Maşini 
duble de prolat. Prescripţii de precizie.

Există seria SR EN 1218-2+A1:2009, 
Securitatea maşinilor pentru 
prelucrarea lemnului. Maşini de 
prolat. Partea 2: Maşini duble de 
cepuit şi/sau prolat, acţionate cu 
lanţ sau lanţuri.

STAS 12885-90

Scule pentru prelucrarea lemnului. Burghie pentru 
tăiat dopuri. Dimensiuni.

STAS 11724-84
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Ca urmare a controverselor iscate de propunerea 
guvernului de a transfera sarcina contribuţiilor sociale 
de la angajatori la angajaţi, Federaţia Sindicatelor Libere 
din Industria Lemnului (FSLIL), împreună cu Federaţia 
Sindicatelor din Construcţii de Maşini (FSCM), Federaţia 
Sindicatelor din Comerţ (FSC), în consens cu Comunicatul 
CNSLR - Frăţia, a adresat o scrisoare deschisă în atenţia 
primului-ministru, dl. Mihai Tudose, Ministerului Muncii şi 
Justiţiei Sociale (MMJS), d-nei ministru Olguţa Vasilescu, 
Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social (MCPDS), 
d-lui ministru Gabriel Petrea şi Consiliului Economic şi 
Social (CES), scrisoare prin care ne-am manifestat profunda 
dezamăgire şi nemulţumire faţă de intenţia guvernului de 
a trece contribuţiile sociale de la angajator la angajat, cu 
consecinţe imprevizibile pentru salariaţi.

În acest sens, salariile vor scădea cu aproximativ 22,5%, 
după plata contribuţiilor către bugetul de stat (CAS, CASS, 
impozit, şomaj, etc.), fapt pentru care am solicitat renunţarea 
definitivă la o astfel de măsură nocivă care nu se practică în 
nici o ţară din UE şi, din câte suntem informaţi, nici din lume.

În opinia noastră, plasarea contribuţiilor la angajat ar 
impune o majorare a salariului brut de cel puţin 22,5%, 
pentru a menţine valoarea salariului net.

Subliniem încă o dată riscurile reducerii veniturilor nete 
în cazul sectorului din mediul privat, în special pentru 
angajaţii cu salarii mici şi pentru cei scutiţi de impozitul 
pe venit (salariaţii din sectorul IT şi cercetare-dezvoltare), 
dar şi pentru cei angajaţi sezonier. Menţionam că nici 
pentru salariaţii din sectorul bugetar, care vor beneficia 
de o majorare a salariilor cu 25% în 2018, pachetul care 
conţine transferul contribuţiilor de la angajator la angajat nu 
presupune decât o creştere minoră, neglijabilă, a salariului 
net.

În acest context, al relaţiilor de muncă din România, o 
astfel de măsură riscă să adâncească şi mai mult inegalităţile 
dintre capital şi muncă, între salariaţii cu venituri mai mari şi 
cei cu venituri mai mici, ducând la aceeaşi politică practicată 
de 25 de ani, respectiv a modelului dominant de dezvoltare 
bazată pe costuri reduse cu forţa de muncă, aplicată de 
toate guvernele.

Atragem atenţia că angajaţii din mediul privat s-ar 
putea trezi şi mai vulnerabili decât erau, dupa trecerea 
contribuţiilor de la angajator la angajat, şi se pot trezi cu 
un salariu micşorat de un experiment iniţiat şi forţat de 
guvernul României.

Majoritatea sindicatelor (93,5%) avertizează că este ceva 
necurat în felul în care guvenanţii se joacă cu “brutul şi 
netul”, în condiţiile în care nu a fost emis, până în prezent, 
nici un act normativ, incusiv calcule precise pentru a fi 
supuse dezbaterii tuturor factorilor interesaţi.

Avertizăm (informăm) că pentru salariaţii din mediul privat 
a devenit clar că nu pot avea garanţia că nu vor avea de 
suferit consecinţe directe în urma aplicării acestei măsuri 
şi anume: ce alte drepturi dispar, cu ce salarii mai rămân în 
mână, ce diferenţe vor fi între salariile din sistemul bugetar şi 
cele din mediul privat.

De fapt, ce se propune?
În temeiul OUG din 26.10.2017, privind modificarea şi 

completarea Legii 227/2015 - Codul Fiscal, de la 01.01.2018, 
vor exista trei contribuţii sociale:

• contribuţia pentru pensie (CAS), datorată de salariat şi 
dedusă din salariul brut, în cuantum de 25%;

• contribuţia pentru sănătate (CASS), datorată de salariat şi 
dedusă din salariu brut, în cuantum de 10%;

Transferul 
contribuţiilor

sociale
de la

angajator,
la angajat

Din activitatea 
sindicală
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• contribuţia asiguratoare pentru muncă, datorată de 
angajator şi plătită suplimentar salariului brut în cuantum de 
2,25%.

În paralel cu transferul contribuţiilor de la angajator 
la angajat, se propune şi reducera cotei de impozitare a 
veniturilor din salarii, de la 16% la 10%, în baza salariului 
brut rămas după deducerea contribuţiilor sociale datorate de 
salariat.

Care este stadiul actual?
În momentul de faţă, angajatorii colectează şi virează către 

bugetul de stat contribuţiile sociale şi impozitele pe salarii. 
În funcţie de baza de calcul şi deduceri, sunt câteva tipuri de 
contribuţii şi impozite:

• contribuţiile datorate de salariat, care se calculează şi se 
deduc din salariul brut;

• contribuţiile datorate de angajator, care se calculează în 
baza salariului;

• impozitul pe salariu, care se calculează în 
baza salariului brut rămas după deducerea 
contribuţiilor sociale datorate de salariat.

Împreună cu salariul net, cele trei 
componente formează cheltuielile totale ale 
angajatorului cu salariatul. De menţionat că în 
toate ţările europene funcţionează acest model 
de securitate socială, care implică participarea 
atât a angajatorului, cât şi a angajatului, la 
bugetele de asigurări sociale.

De reţinut că în România, contribuţiile sociale 
obligatorii ale angajatorilor s-au redus constant 
începând cu anul 2000, reducându-se, totodată, 
şi costul acestor contribuţii raportat la costul 
total cu forţa de muncă.

Care va fi impactul
transferului contribuţiilor?
În baza câtorva (patru) scenarii, impactul 

transferului contribuţiilor şi reducerea 
impozitului va fi:

• angajatorii vor face modificările necesare pentru a menţine 
salariul net al angajaţilor;

• angajatorii vor face modificările necesare pentru a menţine 
stabile cheltuielile totale cu salariaţii;

• scenariul în care salariul brut va fi crescut cu 25%, aşa cum 
s-a anunţat, pentru salariaţii din sectorul bugetar;

• scenariul în care angajatorii nu vor face modificări şi vor 
păstra salariile brute ale angajaţilor neschimbate;

Potrivit sistemului juridic legal, angajatorii din mediul privat 
nu au obligaţia să crească salariile brute odată cu trecerea la 
noul model de impozitare.

Pentru angajaţii cu salariul minim pe economie, guvernul 
şi-a propus şi creşterea salariului minim de la 1.450 lei la 
1.900 lei începând cu 01.01.2018, şi nu la 1.550 lei, cum era 
prevăzut anterior. Prin această creştere, obligă angajatorii care 
au salariaţi cu salariul minim pe economie să aplice creşterea 
necesară pentru a compensa efectul transferului de contribuţii 
asupra salariului net.

Cui ajută transferul de contribuţii
de la angajator la angajat?
Din punct de vedere economic, justificarea neclară acestui 

proiect prin nota de fundamentare a guvernului se limitează la 
argumentări privind simplificarea sarcinii administrative pentru 

angajatori şi creşterea puterii de cumpărare a salariaţilor.
Care sunt consecinţele pentru negocierile colective?
În cazul creşterii salariale negociate în valoare brută, 

impactul acestora asupra veniturilor nete ale angajaţilor va fi 
mai mic în noua formulă, pentru că sumele negociate vor fi 
supuse unor cote mai ridicate de impozitare.

Ce alte consecinţe pot apărea
pentru angajatori?
În momentul de faţă, nu este clară modalitatea prin care 

guvernul va încerca să impună creşterea salariilor cu 20%, dar, 
în afara acestui aspect, apar unele întrebări:

• cum se va proceda în cazul concediilor medicale?
• acest mecanism se va aplica doar în cazul contribuţiilor 

asigurărilor pentru muncă (2,25%)?
• se va menţine numărul de plăţi către bugetul de stat 

aferente salariilor, două în prezent, sau va creşte la trei?

• dacă transferul contribuţiilor nu va avea rezultatele 
aşteptate, guvernul va adopta noi taxe pentru a compensa 
dezechilibrele create?

Concluzie
Pentru mediul privat, efortul de adaptare va fi considerabil, 

atât din punct de vedere al estimării şi creşterii salariilor brute 
pentru toţi angajaţii, cât şi în privinţa adaptării sistemelor 
contabile.

Din punct de vedere social, nu vor creşte veniturile 
salariaţilor, dar va fi posibil ca salariile nete să scadă pentru 
mulţi salariaţi.

Obsevăm, în final, că această măsură de transfer a 
contribuţiilor de la angajator în sarcina angajaţilor pare să 
ascundă neputinţa guvernului de a asigura creşterile salariale 
anunţate în sectorul bugetar.

Dar mari probleme, cu consecinţe negative, vor fi pentru 
salariaţii din mediul privat, ca modalitate de implementare. 

Din alt punct de vedere, această măsură contravine 
modelului social european, în care atât angajatorii, cât şi 
angajaţii, contribuie la sistemele de protecţie socială.

Dan Anghel,
Preşedinte FSLIL
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Situaţia
pădurilor 
lumii
carte, 2016,
109 pagini
5 capitole + anexe
ISBN  978-5-109208-8

Pădurile şi pomii sprijină 
agricultura durabilă, stabilizează 
solurile şi clima, reglează 
fluxurile de apă, oferă umbră şi 
adăpost şi asigură un habitat 
pentru polenizatori şi prădătorii 
naturali ai dăunătorilor agricoli. 
Contribuie, de asemenea, la 
securitatea alimentară a sutelor 
de milioane de oameni, pentru 
care sunt importante surse de 
hrană, energie şi venituri. Cu 
toate acestea, agricultura rămâne 
principalul factor determinant 
al defrişărilor la nivel global, 
iar politicile agricole, silvice 
şi de terenuri sunt adesea în 
contradicţie.

Situaţia pădurilor lumii (SOFO) 
2016 arată că este posibil să 
se sporească productivitatea 
agricolă şi securitatea alimentară 
prin oprirea sau doar diminuarea  
defrişărilor, subliniind eforturile 
depuse în acest sens de Costa 
Rica, Chile, Gambia, Georgia, 
Ghana, Tunisia şi Vietnam. 
Planificarea integrată a utilizării 
terenurilor este cheia pentru 
echilibrarea utilizării terenurilor, 
susţinută de instrumentele 
de politică potrivite pentru 
promovarea pădurilor durabile şi 
a agriculturii.
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Léon Mathot 

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

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

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

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

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

Combustibilii
pe bază
de lemn, 
resursă vitală
pentru 
persoane 
refugiate 
ISBN 978-92-5-109284-2
Rome, FAO et Haut
Commissariat des Nations
Unies pour refugies

Se pune accent pe specii de talie mică 
şi pe deşeurile de prelucrare.

Manualul pune la dispozitie procedee 
şi soluţii de identificare şi evaluare a 
resursei cu această destinaţie.

Peter Wohlleben

Viaţa ascunsă
a arborilor
carte, 260 pagini

În această carte plină de har, Peter 
Wohlleben, aclamat la nivel mondial, 
ne învaţă cum arborii îşi organizează 
viaţa. Pădurile seamănă cu comunităţile 
umane. Părinţii locuiesc cu copiii lor şi 
îi ajută să crească. Arborii răspund cu 
ingeniozitate la pericole. Sistemul lor 
radicular, similar unui creier, le permite 
să împartă nutrienţi spre arborii bolnavi, 
şi, de asemenea, pentru a comunica. 
Rădăcinile lor pot dura mai mult de zece 
mii de ani.

Wohllben se bazează pe cele mai 
recent dobândite cunoştinţe ştiinţifice 
şi îmbogăţeşte informaţiile cu anecdote 
fascinante pentru a împărtăşi cititorului 
pasiunea pentru arbori. 

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

Cu peste douăzeci de ani petrecuţi în 
pădure, în Germania, Peter Wohlleben 
administrează acum o pădure ecologică.

Numărul unu în vânzări în Germania, 
cu peste 650.000 de exemplare vândute, 
cartea a devenit un bestseller surpriză şi 
peste ocean, în Statele Unite.

La ora actuală, volumul se bucură de 
traduceri în nu mai puţin de 32 de limbi.
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Pădurea
şi schimbările 
climatice.   
Bază
pentru strategii
de adaptare.
carte
Oficiul Federal al Mediului 
Birmensdorf • Institutul de 
Cercetare WSL Berna,
Stuttgart, Viena

Pădurea nu va fi în măsură să menţină 
prin ea însăşi serviciile sale, cum ar fi 
producţia de lemn, protecţia împotriva 
riscurilor naturale şi zona de recreere 
pentru populaţie, astfel cum rezultă 
din programul de cercetare “Pădure şi 
climă” - Oficiul Federal pentru Mediu 
(OFM) şi WSL. Acest lucru (întreţinerea 
şi gestionarea pădurilor) se produce  
“la întâmplare”. Cu ocazia întrunirii 
organizate de către WSL, “Forumul de 
cunoştinţe”, pe 29 noiembrie 2016, în 
Uitikon (ZH), oamenii de ştiinţă, mai 
mult de 240 de specialişti forestieri, şi-
au prezentat constatările lor la această 
tematică.

Climatologii prezic că seceta şi 
precipitaţiile mai abundente în cursul 
încălzirii globale se vor acumula. Acest 
lucru va afecta pădurea. Dar cum 
reacţionează şi cum să se pregătească 
proprietarii de păduri? Pentru a 
răspunde la aceste întrebări, precum şi 
pentru a evalua impactul schimbărilor 
climatice şi a măsurilor de gestionare a 
pădurilor mai bine, este bine de văzut 

Forest Programul Climate, lansat de 
Oficiul Federal pentru Mediu (OFM), 
împreună cu WSL . Directorul Konrad 
Steffen, cu ocazia “Forumului pentru 
cunoaştere”, împreună cu aproximativ 
300 de persoane, au studiat, în 42 
de proiecte, impactul schimbărilor 
climatice asupra pădurii şi au elaborat 
recomandări pentru gestionarea 
pădurilor.

Unasylva 249.
Sustainable 
Wildlife 
Management
vol. 68, 2017/1

Managementul faunei sălbatice este 
în centrul unei dezbateri internaţionale 
considerabile, datorită importanţei 
sale pentru conservarea biodiversităţii, 
siguranţa oamenilor, mijloacele de 
subzistenţă şi securitatea alimentară. 
Localnicii au gestionat viaţa sălbatică de 
milenii, inclusiv prin vânătoare. Exemple 
suficiente sunt prezentate în această 
ediţie pentru a arăta că gestionarea vieţii 
sălbatice durabile este, de asemenea, 
fezabilă în era modernă. În unele cazuri, 
o deviere durabilă - de către localnici, 
vânători de trofee şi comercianţi legitimi 
de animale sălbatice - se dovedeşte a fi 
vitală pentru obţinerea unui buy-in local 
pentru managementul faunei sălbatice şi 
pentru plata cheltuielilor de întreţinere 
a habitatelor. Fără îndoială, dezbaterea 
va continua cu privire la cele mai 
bune modalităţi de gestionare a vieţii 
sălbatice; această ediţie a Unasylva este 
o contribuţie la acest lucru.

Insectele
şi pădurea,
relaţii complexe 
şi esentiale
carte, 2017, 
80 pagini color

Protecţia pădurilor împotriva 
insectelor şi bolilor este strâns legată 
de gestionarea pădurilor. Prin urmare, 
poate fi eficientă numai dacă este 
integrată într-o strategie globală bazată 
pe o cunoaştere aprofundată a mediului 
forestier, inclusiv rolul insectelor şi al 
bolilor în dinamica pădurilor.

  
Alte evenimente

Forum informativ

Caspian -
Black Sea Forum
Beyond energy

Camera de Comerţ şi Industrie 
a României în parteneriat cu 
reprezentanţele diplomatice ale 
Azerbaidjanului, Georgiei, Kazahstanului 
şi Turkmenistanului au organizat, la 22 
noiembrie 2017, la CCIR Business Center, 
forumul informativ “Caspian - Black Sea 
Forum. Beyond energy”.

Evenimentul a avut scopul de a 
prezenta specificul de afaceri din ţările 
enumerate mai sus şi de a furniza 
informaţii concrete şi relevante pentru 
companiile şi organizaţiile de afaceri 
româneşti interesate de aceste pieţe.

Au fost  prezentate oportunităţile 
comerciale şi modalităţile de 
accesare a acestor pieţe precum 
şi informaţii specifice cu privire la 
potenţiale provocări cu care se pot 
confrunta firmele româneşti, cum ar fi 
reglementările vamale şi comerciale sau 
diferenţele culturale.
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Ziua 
internaţională
a pădurilor

Adunarea Generală a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite a proclamat, în 21 
martie 2012, Ziua Internaţională a 
Pădurilor (IDF). Ziua celebrează şi 
sporeşte gradul de conştientizare a 
importanţei tuturor tipurilor de păduri. 
În fiecare zi internaţională a pădurilor, 
ţările sunt încurajate să întreprindă 
eforturi locale, naţionale şi internaţionale 
pentru a organiza activităţi care implică 
păduri şi copaci, cum ar fi campaniile de 
plantare a copacilor. Tema pentru fiecare 
zi internaţională a pădurilor este aleasă 
de parteneriatul colaborativ pentru 
păduri. Tema anului 2017 este “Pădurile 
şi Energia”.

Program
pe şapte ani

Pentru a opri vânătoarea sălbatică 
nedurabilă şi pentru a conserva 
biodiversitatea, grupul statelor 
din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP) 
a lansat, la FAO, un program de 
şapte ani, cu mai mulţi parteneri (10 
parteneri). Prosperitatea oamenilor şi 
a comunităţilor, precum şi siguranţa 
alimentară, sunt esenţiale pentru acest 
program ambiţios, care urmăreşte 
găsirea unui echilibru între rolurile 
ecologice esenţiale ale faunei sălbatice 
şi utilizarea lor din ce în ce mai mare 
pentru a satisface cererea de alimente 
de către comunităţile locale .

Guvernarea 
responsabilă
a terenurilor

FAO şi UE au sărbătorit cea de-a 
cincea aniversare a lansării liniilor 
directoare voluntare privind guvernarea 
responsabilă a terenurilor, a pescuitului 
şi a pădurilor în contextul securităţii 
alimentare naţionale (VGGT). În aceşti 
cinci ani, liniile directoare au contribuit la 
asigurarea drepturilor de proprietate ale 
persoanelor şi comunităţilor din multe 
ţări, contribuind astfel la eradicarea 
foametei şi la întărirea securităţii 
alimentare în multe dintre ele.

Custozi
ai biodiversităţii

La lansarea Facilităţii Internationale 
a Terenului şi Pădurilor din Stockholm, 
la începutul lunii octombrie 2017, 

raportorul special al ONU, Victoria Tauli 
- Corpuz, a cerut tuturor ţărilor, înainte 
de discuţiile climatice din Bonn (luna 
noiembrie), amplasamentele indigene, 
identificate drept cei mai buni custozi 
ai biodiversităţii mondiale, inclusiv 
milioane de hectare de pădure. 

Bariere
juridice 

La cea de-a doua conferinţă regională 
a organizaţiilor proprietarilor de 
păduri şi ferme (FFPO) din regiunea 
Morogoro din Tanzania, aproximativ 
160 de experţi în domeniul pădurilor au 
cerut guvernelor din Africa să reducă 
barierele juridice în utilizarea comercială 
şi durabilă a pădurilor, lemnului  şi 
produselor forestiere nelemnoase, 
precum şi facilitarea finanţării micilor 
producători şi a organizaţiilor de 
producători. Aceste măsuri ar spori 
mijloacele de trai din mediul rural, s-a 
spus la conferinţă.
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A 9-a ediţie a targului SICAM 
a fost un eveniment de 4 zile, 
desfăşurat între 10 octombrie 
şi 13 octombrie 2017, la Fiera 
Di Pordenone, din Pordenone, 
Italia. S-au  prezentat produse 
cum ar fi mobilier - rattan, 
răchită, fier forjat, bambus, lemn 
îngropat, materiale netradiţionale 
(pietre fosile şi laminate, oase 
de animale, piei etc.) sau 
combinaţii ale acestora şi Filipine 
Contemporan, componente 
de mobilier - picioare, arme, 
componente arhitecturale - uşi, 
coloane, piedestaluri, mobilier de 
casă şi accesorii - lămpi, borcane, 
corpuri de iluminat, plante 
artificiale etc.

SICAM continuă să înregistreze 
de-a lungul anilor o creştere 
treptată şi constantă din punct 
de vedere al prezenţei, dar şi a 
calităţii şi integrităţii furnizării 
de accesorii, componente şi 
materiale, o creştere care se 
datorează, în principal, faptului 
că producătorii internaţionali din 
industrie recunosc din ce în ce 
mai mult rolul salonului în cadrul 
târgului mondial. “Sunt aceleaşi 
companii, ca şi ofertă şi cerere, 
care vin în Pordenone”, a declarat 
Carlo Giobbi, organizatorul 
SICAM. “Adevăraţii protagonişti 
ai acestui succes: comunitatea 
internaţională a industriei mobilei 
a confirmat anul acesta modul în 
care evenimentul este, din ce în 
ce mai mult, adevăratul moment 
de agregare a tuturor jucătorilor 
din lanţul de mobilier. Datorită 
numeroasei lor participări, 
putem recunoaşte succesul 
evenimentului”.

În timpul celor nouă ediţii, 
SICAM a dobândit progresiv 
această poziţie internaţională, 
care a determinat-o să fie 
considerată drept momentul 
fundamental în cursul anului, 
pentru a crea noi afaceri şi relaţii 
cu pieţele internaţionale tot mai 
largi diversificat.
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Una din cele mai mari expoziţii 
din domeniul mobilierului, s-a 
desfăşurat  în oraşul Shanghai 
(septembrie). Această expoziţie 
înregistrează anual peste 2.500 
de expozanţi şi peste 100.000 de 
vizitatori.

În cadrul târgului, au fost  
prezentate produse şi servicii 
din următoarele categorii: • 
prelucrarea lemnului •  producţia 
de mobilier, • mobilier de birou, 
• design interior, • mobilier 
contemporan, • mobilier clasic, 
• mobilier de exterior, • mese şi 
scaune, • tapiţerii, • aşternuturi, 
• feronerie. În aceeaşi locaţie 
s-au desfăşurat şi alte expoziţii 
complementare precum: Office 
furniture China, Home furnishing 
China, Kitchen and cabinet China, 
FMC China si DoD.

reprezintă cel mai important 
târg general din China, care 
îşi desfăşoară ediţia 122 în 
orasul Guangzhou. Acest 
targ înregistrează anual peste 
24.000 de expozanţi şi 188.000 
de vizitatori din întreaga lume. 
La expoziţie participă firme 
din China, autorizate să facă 
operaţiuni de import-export.

Canton Fair 
2017
faza 3 (noiembrie)
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7th
Global 
Wood Trade 
Conference
7-8 septembrie 2017
Chengdu, China
• Produse din lemn • 
Silvicultură • Maşini şi utilaje 
de prelucrare • Materiale de 
construcţii.

Inno
Lignum
7-9 septembrie 2017
Sopron, Ungaria
• Produse din lemn • 
Silvicultură • Maşini şi utilaje de 
prelucrare.

Drema
12-15 septembrie 2017
Poznan, Polonia
• Produse din lemn • Maşini 
şi utilaje de prelucrare • 
Mobilă • Materiale pentru 
industria mobilei • Materiale de 
construcţii din lemn.

KazBuild
WorldBuild 
Almaty
2017
5-8 septembrie 2017
Almaty, Kazakhstan
• Construcţii, • Amenajări 
interioare • Uşi - Ferestre • 
Ceramică şi piatră.
 

For Arch 
18-22 septembrie 2018 
Praga, Cehia
Târg pentru construcţii, HVAC, 
amenajări, arhitectură. 

The Big 5
25-28 noiembrie 2018
Dubai
Târg pentru construcţii, HVAC, 
amenajări, arhitectură.

Hus Expo2017
Astana,
16-17 noiembrie 2017

În perioada 16-17 noiembrie 2017, la 
Astana, s-a desfăşurat Forumul şi Expoziţia 
Internaţională Hus Expo 2017, organizată 
de compania Fair Expo. Această cea de 
a X-a ediţie a forumului şi expoziţiei 
internaţionale specializate s-a  desfăşurat în 
centrul expoziţional Korme din Astana.

Expoziţia a cuprins prezentarea ofertelor 
imobiliare şi tot spectrul serviciilor de profil 
şi de construcţii civile în Astana. Principalele 
secţiuni tematice: eficienţa energetică, 
economia de energie, noi tehnologii şi 

materialele de construcţie, tehnologiile 
verzi, alimentarea cu apă, furnizarea gazului, 
furnizarea căldurii, izolarea termică şi hidro-
acustică, tehnologia de iluminat, deşeurile 
menajere solide, nanotehnologia, direcţii de 
modernizare a sectorului imobiliar locativ.
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Târgul internaţional “Wohnen & Interieur” prezintă 
anual cele mai noi tendinţe în materie de amenajarea 
locuinţelor, mobilă, design de interior şi exterior, 
grădinărit. Dată fiind complexitatea acestui eveniment, 
gama de produse prezentate este foarte variată: • 
materiale de construcţii pentru locuinţe; • tâmplărie; 
• produse pentru instalaţiile santiare; • pardoseală, 
faianţă, tapet, piatră naturală; • mobilier pentru 
locuinţe; • produse electrocasnice; • soluţii pentru home 
entertainment şi smart living; • sisteme de încălzire şi 
climatizare; • sisteme de securitate; • elemente de decor 
pentru grădini şi terase.

Târgul internaţional

Electrify Europe
19-21 iunie 2018
Viena

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

Târgul internaţional

Bauen & Energ ie
25-28 ianuarie 2018
Viena

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

Târgul internaţional

Bauen & Wohnen
8-11 februarie 2018
Salzburg

Târgul internaţional “Bauen & Wohnen” este cea mai 
cunoscută manifestare expoziţională din vestul Austriei, 
aducând an de an pe piaţă cele mai noi trenduri în privinţa a 
tot ceea ce ţine de construirea şi amenajarea unei case. Gama 
de produse prezentate este foarte variată: • materiale de 
construcţii; • soluţii pentru renovări; • soluţii şi sisteme pentru 
acoperişuri; • eficienţă energetică; • sisteme de încălzire şi 
climatizare; • tâmplărie; • sisteme pentru uşi de garaj şi porţi; 
• mobilă şi decoraţiuni; • idei de amenajare a grădinii; • piatră 
naturală; • elemente de spa şi wellness; • sisteme electrotehnice 
şi de siguranţă aplicate domeniului; • soluţii pentru smart 
home; • oferte de case la cheie.

Târgul internaţional

Wohnen & Interieur
10-18 martie 2018
Viena
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G & J Mosbach, Germania
• parchet masiv şi stratificat
• caiet de sarcini
Alsenzstrasse 35 D-67808 Imsweiler Germany
Tel.: +49 (0) 636.145.83.90

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

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

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

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

Tennwood LLC S.U.A.
• elemente din lemn de paltin
• furnizor pe bază de înţelegere
Tennwood LLC, 2 Dewberry Circle,
Johnson City, TN, 37604 • Matthias Weis, 
preşedinte • maweis1970@gmail.com

Fabrica de mobilă Astana AMF Kazakhstan
• coproducţie mobilă
• negociere
str. Baraeva 10, Oficiu 1, Astana
mebel-amf@mail.ru (Jaglas Alman)
tel.: +77.172.576.411

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

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

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

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

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

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

Max Sukhar PE Ukraina
Suntem în căutarea unui investitor 
strategic pentru o companie 
mijlocie din Ukraina, orientată 
către procesarea lemnului de 
foioase (stejar, frasin) destinat 
exportului. Cea mai mare parte a 
produselor (panouri din lemn solid, 
cadre din lemn pentru ferestre, mobilă 
etc.) sunt exportate către ţările UE.
msukar@gmail.com
+380.50.356.04.40

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 )

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

Cereri

Oferte

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

BPCE Astana
a publicat oportunităţi  de afacere în 
Kazakhstan, pentru mediul de afaceri 
din domeniul forestier, cu privire la 
coproducţia mixtă  cu producători 
români de mobilă clasică şi 
modernă, din lemn masiv, şi, 
eventual, distribuţia acesteia. 
Acest interes a fost manifestat 
deoarece istoricul şi renumele mobilei 
româneşti s-a poziţionat pe primele 
locuri în perioada ex-socialistă, când 
exporturile româneşti înregistrau 
volume  mari în spaţiul fostei URSS.
Pentru sprijin, poate fi contactat 
Biroul de Promovare Comercial-
Economică de pe lângă Ambasada 
României.
E-mail:  amb@romania.kz
 astana@dce.gov.ro
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