
Cel mai mare eveniment de specialitate
dedicat domeniului forestier din România a stat sub semnul acţiunii!

16-18 septembrie 2015 | Zizin, Braşov | Târg internaţional pentru utilaje forestiere
Organizatori: ELMIA Suedia şi DLG Germania, în cooperare cu ASFOR

Competiţie anuală de precizie şi îndemânare în mânuirea moto-ferăstrăului
Organizator: Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR

Eveniment de specialitate dedicat agenţilor economici şi lucrătorilor din domeniul forestier
Organizator: Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR

FOREST ROMÂNIA

Concursul Naţional al Fasonatorilor Mecanici

ZILELE FORESTIERULUI
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 3  zile de evenimente

 60  de expozanţi

 130  de producători

 1.600+   vizitatori

39%  persoane active în managementul forestier

17%  contractori

13%  proprietari de păduri private

31%  persoane care execită alte activităţi subsecvente
 domeniului forestier
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constă în planificarea riguroasă și din timp a tuturor aspectelor aferente 
structurii acestuia. Puțini conștientizează că, în spatele unei invitații - să 
spunem, la un târg - se ramifică o serie întreagă de acțiuni premergătoare 
evenimentului: stabilirea conceptului și a locației, dezvoltarea campaniei 
de marketing și publicitate, crearea produselor promoționale, crearea 
și aplicarea instrumentelor de semnalizare, inventar, evidență și 
date de marketing, organizarea ședințelor de lucru și a deplasărilor 
la locație pentru măsurători și adaptări, obținerea autorizațiilor, 
structurarea temelor de discuție și atragerea vorbitorilor relevanți 
branșei, mobilizarea participanților, negocierea prețurilor pentru 
diverse servicii, gestionarea confirmărilor, implicarea mass-media, 
administrarea riguroasă a tuturor mijloacelor logistice implicate, 
activități de degajare a spațiului și de follow-up după încheierea 
evenimentului, și multe altele. Bineînțeles că toate aceste teme principale se 
ramifică și ele într-o altă sumedenie de activități și eforturi comune. Detalii... 
ar zice unii. Și totuși, perfecțiunea rezidă în detalii... Iar condițiile cadru pentru 
ca toate acestea să fie duse la un bun sfârșit, sunt comunicarea și gradul de 
profesionalism și de implicare al fiecăruia.

Pădurea înseamnă lucru în echipă, iar produsul ei final 
parcurge adesea o întreagă epopee până ajunge 
în căminele noastre sau ale semenilor noștri. Prin 

evenimentul anual dedicat forestierilor, noi am încercat 
ca, preț de câteva zile, să facem - împreună cu voi - echipă 
bună cu ea, cu pădurea, activitate pe care Asociația 
Forestierilor din România o susține de altfel, sistematic, pe 
tot parcursul anului, prin diferite acțiuni și demersuri.

Evenimentele – cu precădere cele din domeniul 
forestier - sunt structurate în general pe două 
componente de bază: latura practică, demonstrativă 
și cea teoretică, festivă. Nici ediția 2015 a Zilelor 
Forestierului nu a făcut abatere de la această structură, 
cu atât mai mult cu cât anul acesta, în premieră,  ASFOR 
și-a unit forțele cu cel mai mare organiztor de târguri de 
utilaje forestiere din lume: ELMIA AB Suedia. 

Condiția 
elementară pentru 

organizarea oricărui 
eveniment de 

succes 
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Reunite sub aceeași umbrelă, 
târgul FOREST ROMANIA și 
evenimentul anual ZILELE 
FORESTIERULUI, și-au deschis 
porțile împreună anul acesta la 
Zizin, Brașov, într-un cadru natural 
deosebit, specific sectorului 
forestier. Perioada aleasă, este de 
asemena simbolică pentru branșa 
noastră, începutul lunii septembrie 
reprezentând începutul anului 
forestier. 

Pe o suprafață de 6 hectare de 
pășune și 50 hectare de pădure 
(perimetrul adiacent drumului 
de acces în pădure), a avut loc o 
adevărată desfășurare de forțe, 
cu mulți cai putere, îndemânare 
și spirit de echipă. Evident că 
gradul de spectaculozitate al 
evenimentului a crescut odată cu 
începerea demonstrațiilor practice, 
când cei prezenți la târg au putut 
observa, de la doar câțiva metri 
distanță, atât cele mai moderne 
utilajele forestiere în funcțiune 
(concept fundamental al FOREST 
ROMANIA), cât și Concursul 
Național al Fasonatorilor Mecanici 
(competiție anuală organizată 
de ASFOR), unde s-au întrecut 
cu entuziasm, ca la un adevărat 
turnir, 18 concurenți sosiți din 
toate colțurile tării. Pe toată durata 

celor trei zile ale evenimentului, 
s-au efectuat demonstrații 
practice cu utilaje și tehnică pentru 
exploatare forestieră, atât pe 
pajiștea special amenajată pentru 
expozanți, cât și pe circuitul de 
2 km din pădure. Amintim aici în 
mod special prezentarea noului 
skidder TIMBERHAWK, conceput 
de HAAS Maschinenbau Germania 
și distribuit de John Deere prin 
ELMAS Romania. Cu o greutate de 
9t, noul TIMBERHAWK cântărește 
considerabil mai puțin decât 
skidderele americane, fiind un 
utilaj adaptat cerințelor pieței 
din Europa. Totodată, vizitatorii 
au putut asista și la transportul 
buștenilor pe cablu, cu un funicular 
marca WYSSEN, dar și la producția 
de tocătură din lemn, demonstrație 
practică asigurată de firma 
VERMEER din Germania.

Rosana Cozma,
Consilier ASFOR
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a ajuns anul acesta la cea de a IV-a ediție. Ne place 
să credem că am evoluat în fiecare an câte puțin, astfel 
încât să putem asigura invitaților noștri o experiență 
memorabilă, oferindu-le totodată ocazia de a reîntâlni 
colegi sau parteneri de afaceri pe care, probabil, îi revăd 
mai rar. În același timp însă, am realizat că organizarea 
acestui eveniment minuțios planificat, a devenit chiar 
cartea noastră de vizită. Am primit multe aprecieri 
din partea membrilor noștri, care ne-au bucurat și 
ne-au încurajat deopotrivă. Dorim să le mulțumim și pe 
această cale pentru  gândurile bune, adresate cu atâta 
sinceritate și entuziasm. Ele reprezintă pentru noi cea 
mai bună motivație de a ne continua munca într-un 
mod profesionist, constructiv și transparent.

Am fost de asemenea onorați atunci când, la ședința 
festivă ASFOR, dl. Otilian Neagoe, vicepreședinte 
al Consiliului Concurenței, ne-a adresat următoarele 
cuvinte: 

Eu vreau să felicit Asociația Forestierilor 
pentru activitatea pe care o desfășoară. 
Este o activitate foarte bine structurată, o 
activitate care se străduiește, până la urmă, 
să țină pasul cu evoluția modernă, deoarece 
managementul modern presupune a te strădui 
să-ți construiești o imagine bună. Imaginea 
bună însă, nu poate fi construită din lucruri 
care nu sunt de profunzime pentru acea 
activitate. Iar aici, în mod clar, se fac lucruri de 
profunzime. […] Am participat la un eveniment 
deosebit, organizat cu mult profesionalism și 
vreau să felicit organizatorii pentru standardul 
deosebit al acestei manifestări. Până la 
urmă, modul în care organizezi o manifestare 
demonstrează și profesionalismul activității pe 

care o desfășori în general. La evenimente, la 
expoziții, la târguri, sigur că este o parte – să-i 
spunem, festivă – dar e limpede că acolo se 
regăsesc eforturi care sunt făcute zi de zi, iar 
cu un ochi analitic, poți să observi că lucrurile, 
într-advăr, în zona dumneavoastră, sunt făcute 
cu un profesionalism deosebit!”. 

Pornind de la situația actuală a fondului forestier, 
a dificultăților aferente procesului de exploatare, 
dar și de la aspectele legislative subsecvente, anul 

Sărbătoarea
Zilele

Forestierului

Otilian Neagoe,
vicepreședinte

al Consiliului Concurenței
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Echipa ASFOR
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acesta, sesiunea de informare și comunicare din cadrul 
evenimentului (structurată pe mai multe seminarii), a 
avut un caracter marcant interactiv, având rolul de a 
iniția – prin intermediul tematicilor abordate - discuții 
și dezbateri pe mai multe planuri și între mai multe 
grupuri țintă. 

Astfel, partea teoretică a evenimentului a demarat 
în data de 15 septembrie 2015 cu o masă rotundă 
premergătoare deschiderii târgului, reunind la discuții 
într-un cadru informal, atât o parte dintre organizatorii 
târgului, cât și alți profesioniști din domeniu. Grupul 
țintă a fost format din reprezentanți ai unor companii 
străine, interesați de pătrunderea pe piața românească 
a lemnului și de stbilirea contactelor în acest sens. 
Discuțiile susținute în cadrul acestui seminar s-au 
axat preponderent pe date statistice și prezentări, 
atât ale fondului forestier românesc și ale resurselor 
existente pentru o exploatare sustenabilă a pădurii, 
cât și pe aspectele problematice cu care se confruntă 
acest sector la momentul actual. Dat fiind grupul țintă, 
seminarul s-a desfășurat în limba engleză, principalii 
vorbitori fiind dl. Nicolae Țucunel, Președinte ASFOR 
și dl. Prof. Stelian Borz, Universitatea Transilvania 
Brașov. Moderator: Anamaria Deliu, ELMIA.

Sesiunea de comunicare a continuat a doua zi, 
în cadrul târgului, cu tema ”Soluții tehnice pentru 
exploatarea forestieră”, grupul țintă fiind alcătuit 
din specialiști, studenți, producători și dealeri de 
utilaje forestiere. Prezentările susținute au înfățișat 
diferitele tehnologii de exploatare, în special de 
recoltare și manipulare a materiei prime. Totodată 
s-au adus în discuție și riscurile aferente acestor 
operațiuni, dar și provocările cu care se confruntă 
acum domeniul forestier. Au luat cuvântul: dl. Stelian 
Borz, Pro-decan, Universitatea Transilvania din Braşov, 

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere; 
dl. Prinz Felix zu Hohenlohe, HSM Hohenloher 
Spezialmaschinenbau GmbH, Germany; dl. Paul Dima, 
director general, Wyssen Funiculare SRL; dl. Petru 
Boghean, consilier ASFOR.

Discuțiile cu cel mai mare impact pentru domeniul 
forestier, s-au purtat însă în data de 17 septembrie, 
la seminarul ”Provocări și nevoi ale pieței lemnului 
din România“, grupul țintă fiind format din factori 
de decizie de pe piața autohtonă a lemnului. Au fost 
invitați și au participat la discuții, domnii :

• Dan Popescu, Secretar de stat,
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
• Paul Dima, Director general,
Wyssen Funiculare SRL
• Gabriel Stanciu, Președinte,
Asociația Adminsitratorilor de Păduri
• Stelian Borz, Pro-decan, Universitatea
Transilvania din Braşov, Facultatea de Silvicultură
şi Exploatări Forestiere.
• Nicolae Țucunel, Președinte al Asociaţiei
Forestierilor din Romania – ASFOR

Înainte de a fi secretar de stat, sunt inginer 
silvic. Mă bucur pentru acest eveniment și 
doresc să vă felicit, pentru că este pentru 
prima oară când îmbinați acest târg cu Zilele 
Forestierului. Vă mărturisesc că am sosit încă 
de aseară, fiind foarte curios să văd expuse cât 
mai repede aceste utilaje și la noi. Până acum 
le aveam doar în minte, prin ideile noastre cu 
privire la Strategia Forestieră Națională, prin 
care dorim să imbunătățim parcul național 
de utilaje și să aducem totodată utilaje 
prietenoase cu mediul. Din punct de vedere 

al legislației silvice, după cum știți, cam toate 
organizațiile au fost și sunt invitate alături 
de minister, în grupuri de lucru. Deja lucrăm la 
priorități și am inceput să scoatem anumite 
acte normative care sunt prevăzute în Codul 
Silvic.” Dan Popescu, Secretar de stat, MMAP.

În România, foarte puțin lemn este scos 
ilegal, fără implicarea personalului silvic. Este 
o afirmație foarte gravă pe care o fac, dar 
o fac în baza unor ani de experiență și ca 

Dan Popescu,
Secretar de stat MMAP
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Conferința nu s-a axat doar pe declarații fixe, ci 
a oferit prilejul auditoriului să adreseze întrebări 
prezidiului, aducând un plus de informație celor activi 
în domeniul forestier, dată fiind și reprezentativitatea 
vorbitorilor.

Ne bucurăm că un vis început acum mulți 
ani a devenit realitate în această toamnă’’, a 
spus Anamaria Deliu. ‘’Am reușit să aducem 
într-un cadru natural, specific României, peste 
60 de companii ce reprezintă 130 de branduri 

9

urmare a discuțiilor cu foarte multă lume din 
țara asta. Modul în care sunt dispuse aceste 
partizi, faptul că, pe o cale îngustă cu profil 
în ‘V’ tu faci 15 partizi și ai 8 sau 12 firme 
care lucrează acolo, blocându-se una pe alta, 
nu ai cum să scoți lemnul. Unul își aduce un 
TAF, care se rupe a doua zi, altul vine cu un 
forwarder care așteaptă 3 săptămâni să-i 
vină piese de schimb. Din toate astea, rezultă 
niște costuri atât de mari, încât firmele care 
lucrează acolo, nu au cum să se organizeze. În 

Bogdan Chiriţoiu,
Preşedintele Consiliului Concurenţei

momentul acela ori pierzi bani, ori te gândești 
la alte modalități, mai puțin corecte, de a face 
bani, de a rezista, de a supraviețui… Costurile 
de exploatare în cazul ăsta sunt din ce în ce 
mai mari. Costurile de exploatare și transport 
în România sunt mult mai mari, decât oriunde 
în Europa, în condiții similare de teren. […] 
Oamenii sunt cel mai important aspect din 
punctul meu de vedere. Așa cum a spus și 
colegul meu, oamenii sunt pregătiți precar  - 
oamenii care intră în pădure, efectiv. Iar asta se 
resimte în cum arată pădurea, dar se resimte 
cel mai mult în buzunarul patronilor firmelor de 
exploatare forestieră, care trebuie să scoată 
bani non-stop și să finanțeze nepriceperea 
angajaților. […]  Recomandări scurte pentru cei 
care au firme de exploatare: investiți în oameni, 
investiți în echipament modern, capabil să vă 
asigure productivități!” Daniel Paul Dima, 
Director general, Wyssen Funiculare SRL

Conferința de presă  comună, organizată în cadrul 
primei ediții a demo târgului internațional FOREST 
ROMÂNIA și a celei de a 4-a ediții ale ZILELOR 
FORESTIERULUI, de către ELMIA Suedia, DLG Germania 
și ASFOR, a prilejuit declarații din partea președintelui 
Consiliului Concurenței, dl. Bogdan Chirițoiu, 
secretarului de stat în Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor, dl. Dan Popescu, președintelui Asociației 
Forestierilor din România, dl. Nicolae Țucunel, 
a d-lui Gabriel Stanciu, președinte al Asociației 
Administratorilor de Păduri, precum și din partea 
organizatorilor Târgului Internațional Forest România, 
Anamaria Deliu, project manager Forest România şi 
Torbjörn Johnsen, director de dezvoltare ELMIA Suedia.

Torbjörn Johnsen, 
Director de dezvoltare 

ELMIA Suedia
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românești și internaționale de utilaje forestiere 
prietene cu mediul înconjurător, împreună 
cu specialiști și ziariști europeni extrem de 
interesați de realitatea românească din acest 
domeniu.’’

România are importante resurse forestiere, 
manageriate responsabil de către experți 
în domeniu, dar vedem o oportunitate în 
îmbunătațirea nivelului tehnologic ce poate 
aduce beneficii atât protecției mediului, cât și 
eficienței economice a sectorului forestier’’, 
a declarat Torbjörn Jonhsen, director de 
dezvoltare, ELMIA Suedia. ‘’A fost o primă 
ediție a Forest România, plină de demonstrații 
practice, atât în pădure, cât și la standuri, de 
seminarii interactive și de discuții aplicate între 
specialiști. Colaborarea și sprijinul celor de la 
ASFOR și a autorităților, au demonstrat încă 
odată interesul de care problematica forestieră 
se bucură în România.’’

Președintele ASFOR a vorbit cu precădere despre 
problemele domeniului forestier, referindu-se în special 
la probelemele de subfinanțare a domeniului, atât din 
fonduri UE, cât și prin intermediul băncilor:

E o lipsă acută a utilajelor performante în 
domeniu și poate că la acest târg vor fi găsite 
soluții de finanțare prin credit furnizor. […] 
Corupția din sistem este, de asemenea, o 
problemă care trebuie eradicată. Activitatea 
firmelor din domeniu produce 7 miliarde de 
Euro anual, cu cei 150 de mii de angajati ai 
acestora”.

Nicolae Țucunel consideră, că îmbunătățirea 
legislatiei este următorul obiectiv al forestierilor, 
pentru că, dacă lumea vorbește despre abuzuri, 
este din cauza unei reglementări insuficiente sau 
deficiente:

Sunt foarte multe firme, cele mai multe de 
altfel, care muncesc din greu. Noi ne dorim 
eliminarea actelor de corupție. A fost adoptat 
Codul Silvic, acum e momentul adoptării 

legislației subsecvente. Dacă actele normative 
nu vor fi făcute în conformitate cu Codul Silvic 
și regulile liberei concurențe, dacă pierdem 
momentul, peste câțiva ani, problemele vor fi 
mai mari, mai grave, iar corupția va jubila. Este 
momentul să rupem gâtul corupției!” 

Vă puteți baza pe expertiza noastră, de 
oameni care cunosc realitățile de pe teren!”, a 
mai declarat președintele ASFOR.

Nicolae Ţucunel,
Preşedintele ASFOR
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Președintele Consiliului Concurenței, a făcut referire 
la raportul preliminar al investigației din industria 
lemnului. A reamintit că unul dintre lucrurile despre 
care se face vorbire în document, este faptul că Regia 
Națională a Pădurilor Romsilva are o dublă calitate: de 
administrator al pădurilor, dar și de agent economic, 
ceea ce poate crea perturbări pe piața concurențială, 
adică dezavantajează celelalte firme:

Noi sugerăm ca lemnul să fie prelucrat de către 
Romsilva la același preț cu care s-a vândut la 
licitații altor firme, și nu să se profite de faptul 
că materia primă oprită de RNP poate fi mai 
ieftină, pentru că nu a trecut prin mecanismul 
cererii și ofertei. Avem, până la urmă, pârghii 
legislative pentru a impune acest lucru. Am 
vrea ca Romsilva, dacă se va comporta ca 
agent economic, să nu fie cu nimic favorizată, 
să aibă exact același tratament ca o societate 
comercială obișnuită. Deocamdată, Regia e 
un hibrid, dar până la urmă sa va adapta, se va 
compatibiliza cu realitatea zilelor noastre” a 
declarat Bogdan Chirițoiu.

Acesta a adăugat, că instituția pe care o conduce, 
s-a aplecat și asupra licitațiilor, modul în care sunt 
organizate și cum se poate crea un echilibru între 
interesul statului de a obține un venit mai bun din 
urma lemnului, dar cu manifestarea concurenței. “Nu e 
normal să avem în unele județe 80% din licitații cu un 
singur participant”, a adaugat el.

Dl. Gabriel Stanciu, președintele Asociației 
Administratorilor de Păduri, a făcut și el apel la 
adoptarea unei legislații coerente, la încurajarea 
investitorilor locali, dar și la promovarea unor măsuri 

de sprijinire a dotărilor cu utilaje performante și 
prietenoase cu pădurea, a firmelor care fac activități 
de exploatare. “Din păcate, la noi încă se lucrează cu 
acele TAF-uri (tractoare articulate forestiere) de pe 
vremuri, care se strică foarte des și care ajung să coste 
foarte mult la capitolul întreținere.”

Secretarul de stat, dl. Dan Popescu, a făcut și el 
declarații pe marginea actelor subsecvente Codului 
Silvic, care se află în lucru cu factorii interesați, în 
primul rând cu Asociația Forestierilor din România, dar 
si cu ONG-urile de mediu :

Este nevoie și de o Strategie Forestieră 
Națională, care trebuie conturată, să știm ce 
avem de făcut în următorii 10 ani. În această 
ordine de idei, trebuie să vă spun că, de curând, 
din Spania a fost lansat un satelit, Sentinel 2, 
care o data la 7 zile trece deasupra României. 
Cu softul pe care îl construim acum, peste un 
an vom putea ști care este starea pădurilor 
României; să nu mai așteptăm un zbor care 
apare la câțiva ani, sau să facem altfel de hărți. 
Revenind la legislație, Ministerul nu poate face 
singur pasul spre acte normative coerente. De 
aceea, vă așteptăm alături de noi!”, a declarat 
Dan Popescu.

Continuând tradiția din anii precedenți, ședința 
ASFOR s-a desfășurat într-un cadru festiv, in data 
de 18 septembrie 2015, la Teleferic Grand Hotel din 
Poiana Brașov, bucurându-se de prezența a peste 80 
de persoane, agenți economici, membri și consilieri 
ASFOR, reprezentanți ai ministerului și ai unor 
organizații guvernamentale și neguvernamentale. 
Discuțiile au vizat situația actuală a fondului forestier 

românesc, problematica pieței în general și a pieței 
lemnului în particular, aspecte legislative, precum și 
noul Cod Silvic. Din prezidiu au făcut parte:

• Dl. Dan Popescu – Secretar de stat, Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor

• Dl. Otilian Neagoe – Vicepreședinte, Consiliul 
Concurenței

• Dl. Gabriel Stanciu – Președinte, Asociația 
Administratorilor de Păduri

• Dl. Dan Anghel – Președinte, Federația 
Sindicatelor Libere din Industria Lemnului

• Dl. Nicolae Țucunel – Președinte, Asociația 
Forestierilor din România

Redăm în continuare unele fragmente din 
discursurile câtorva vorbitori:

Este timpul, este cazul și este nevoie ca toți 
cei care activăm în acest domeniu forestier, 
să stăm împreună, să vorbim mai mult, să ne 
frământăm mai mult și, împreună, să scoatem 
reperele activității de care noi avem nevoie, 
fie că sunt niște hotărâri de guvern, fie că 
sunt ordine de ministru sau alte astfel de acte 
normative, pentru a găsi linia de echilibru, 
pentru a găsi drumul drept, dar - în același timp 
- de toată lumea acceptat. Domeniul forestier 
are nevoie la acest moment de răscruce, 
de contribuția noastră, a tuturor, cei care 
suntem direct implicați, ca și a celor care – prin 
activitățile lor, ca și instituții ale statului român 
– au atribuția de a veghea ca lucrurile să se 
întâmple bine.” Nicolae Țucunel, Președinte 
ASFOR
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Ceea ce ne preocupă în mod deosebit, este 
funcționarea pieței. De aceea, în ultima 
perioadă, activitatea instituției noastre s-a 
axat pe această dimensiune de a surprinde 
elementele care compun funcționarea piețelor. 
În ultimii șase ani am declanșat peste 50 de 
analize sectoriale care vizează funcționarea 
piețelor, astfel încât, la finalul acestor analize, 
să putem face recomandări instituțiilor care 
au competențe într-un domeniu sau altul, 
pentru remedierea lucrurilor care nu corespund 
unui standard de competitivitate specific 
(pieței europene și piețelor unde competiția 
se desfășoară într-un cadru deosebit). Joseph 
Stiglitz spune în cartea sa intitulată ”În cădere 
liberă”, că haosul care se manifestă pe multe 
piețe este generat în bună parte și de modul 
în care reglementatorii își fac treaba, sau, mai 
concret spus, cum nu-și fac treaba, iar de aici 
sunt foarte multe lucruri care se revarsă asupra 
funcționării piețelor. Este timpul să spunem că 
și la noi sunt multe lucruri care nu funcționează, 
pentru că reglementatorii nu-și fac treaba, 
pentru că legislația noastră nu este totdeauna 
pusă la punct în mod riguros cu felul în care 
funcționează economia. Sigur că aici nu trebuie 
să fim excesiv de critici. Trebuie să ținem 
seama și de faptul că suntem, până la urmă, 
după douăzeci și ceva de ani de economie de 
piață. Spunea cineva, că acest turbo-capitalism 
românesc a trebuit să facă în 25 de ani foarte 
multe lucruri pentru a recupera decalajele. Însă 
nu putem face totuși, în 25 de ani, minuni. Tot 
atât de adevărat este însă, că sunt și multe 
lucruri pe care le tratăm superficial, fără să 

sesizăm uneori care sunt pericolele pentru o 
activitate, sau care sunt pericolele pentru viața 
noastră, până la urmă, pentru că discutăm 
despre această piață ce are în centrul ei 
pădurea, care este vitală pentru oameni. De 
aceea trebuie să vă spun, că noi salutăm, atunci 
când întâlnim asociații care sunt active, care 
sunt bine structurate, bine organizate, salutăm 
modul în care fac activitate, pentru că în felul 
acesta mesajele devin coerente, iar sprijinul pe 
care pot să-l dea pentru optimizarea activității 
este unul important. Iar piața pe care evoluați 
este, din analizele noastre, în curs de maturizare 
accelerată și se numără printre piețele cu un 
grad bun de maturizare.” Otilian Neagoe , 
Vicepreședinte Consiliul Concurenței.

Eu spun că pași s-au făcut și se vor face în 
continuare. Viitorul silviculturii - este clar - va fi 
a celor care lucrează corect și, mai departe, dacă 
vom continua ideea, a utilajelor prietenoase 
cu mediul, a forței de muncă ce este calificată 
în pădure, a pădurii certificate (vorbim de 
managementul forestier și, bineînțeles, a 
lanțului de aprovizionare certificat). Ne-am 
luptat mult împreună să promovăm Codul Silvic. 
Am convingerea că este un Cod bun, indiferent 
ce s-a spus și ce atacuri au fost asupra lui. Sunt 
cuprinse multe lucruri bune în acest Cod. Acuma 
urmează punearea lor în aplicare, prin legislația 
subsecventă care este în lucru. Va trebui deci, 
mare atenție, pentru că dacă se fac pași greșiți 
acum, pierdem foarte mult, pierdem ceea ce am 
câștigat prin Codul Silvic. Îmi pare bine că avem 
un invitat din partea Consiliului Concurenței. 

Poate că, în afară de acest criteriu, al prețului 
celui mai mare care, bineînțeles, este un criteriu 
de piață, un criteriu concurențial, ar trebui 
să ținem cont și de principiile pe care le-am 
introdus în Cod, de valorificarea superioară a 
lemnului, de favorizarea dezvoltării locale prin 
prelucrarea locală a lemnului.” Gabriel Stanciu, 
Președinte˝, Asociația Administratorilor de 
Păduri.

Gabriel Stanciu,
Preşedintele Asociaţiei

Administratorilor
de Păduri
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Tot în cadrul ședinței festive ASFOR, a avut loc și 
decernarea trofeelor pentru Membrii Onorifici ASFOR. 
La ediția din acest an a Zilelor Forestierului, ASFOR a 
decernat trei trofee onorifice în semn de recunoaștere 
pentru lunga și marcanta activitate profesională 
desfășurată în domeniul silvic, distinșilor domni: prof. 
dr. ing. Nicolae Boș, prof. dr. ing. Dumitru Târziu și 
dr. ing. Ioan Seceleanu.

”Silvicultura, să știți dumneavoastră, așa cum 
s-a remarcat, trece printr-o criză importantă 
datorită imaginii pe care o are în mass-media. 
Noi avem datoria să-i facem pe cei care publică 
articole legate de silvicultură, să înțeleagă 
că silvicultura este o ramură care se ocupă în 
principal, de protecția mediului. De aceea pe 
mine mă surprinde că în Codul Silvic, Silvicultura
este tratată alături de alte ramuri poluante 
și că trebuie să plătească o anumită taxă pe 
metrul cub de masă lemnoasă exploatată. Cei 
din organizațiile non-guvernamentale, îmi pare 
rău, au devenit foarte vocali în ultimul timp, 
au nevoie de publicitate, au nevoie de fonduri 
și au început să vorbească în numele nostru. 
Inginerul silvic a ajuns să nu mai fie stăpân la 
el acasă. I se contestă capacitatea unică de 
a deține cunoștințele despre pădure și de a 
rezolva gestionarea durabilă a pădurii. Ceea 
ce dumneavoastră cunoașteți foarte bine, 
eu doar vreau să semnalez: avem datoria cu 
toții să strângem rândurile, așa cum spunea dl. 
președinte Țucunel, și să schimbăm această 
imagine despre silvicultură.” Prof. dr. ing.
Dumitru Romulus Târziu.Iulian Borza,

Consilier  ASFOR
Prof.  Dr.  Ing.

Nicolae Boş
Prof.  Dr.  Ing.

Dumitru Târziu

Prezidiul şedinţei festive dedicate ediţiei 2015 a Zilelor Forestierului,
18 septembrie, Grand Hotel Teleferic, Poiana Braşov (de la stânga spre dreapta: • Gabriel Stanciu, Preşedintele Asociaţiei 
Administratorilor de Păduri, • Otilian Neagoe, Vicepreşedintele Consiliului Concurenţei, • Nicolae Ţucunel, Preşedintele 
ASFOR, • Dan Popescu, Secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
şi • Dan Anghel, Preşedintele FSLIL)

Dr.  Ing.
Ioan Seceleanu
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organizat de ASFOR în fiecare an în 
cadrul sărbătorii Zilelor Forestierului, 
reprezintă momentul cel mai spectaculos 
al evenimentului, fiind așteptat cu mare 
entuziasm nu doar de participanții la 
eveniment (unii chiar din afara meseriei), ci și 
de organizatori, având în vedere că este acel 
segment de eveniment ”hands-on”. Puterea, 
rapiditatea și îndemânarea în folosirea 
drujbei decid asupra victoriei sau a înfrângerii. 
Concurenții sunt atent evaluați de un corp 
de arbitri și observatori, în cadrul a 4 probe 
de concurs.

Montarea lanțului
şi întoarcerea lamei

La această probă de viteză, concurenţii 
au la dispoziție doar câteva secunde pentru 
a întoarce lama drujbei şi a-i schimba lanţul.  
Totodată, concurentul intră în competiție cu 
acest ultim montaj al motofierăstrăului. Anul 
acesta, cele mai bune rezultate la această 
probă, le-au obținut concurenții Gheorghe 
Cioancă și Titu Bertel, ambii reușind 
această operațiune în 18 secunde!

Tăierea combinată

A doua probă din concurs, presupune 
tăierea unor rondele dintr-un buştean ”ca 
şi cum ai tăia o felie de salam cu cuţitul, 
dar nu oricum. Mai întâi vii de sus în jos cu 
drujba, până la jumate, şi-apoi începi să tai 
de dedesubt. Arta e ca atunci când ai unit 

Concursul 
Național al 

Fasonatorilor 
Mecanici

tăieturile, să-ţi iasă un singur plan, fără vreun 
unghi sau prag”, povestește Titu Bertel.

Tăierea de precizie
La tăierea de precizie, butucul este așezat 

pe un placaj de PAL, iar „tăietorul trebuie 
să taie o rondea de lemn aşa de precis, că 
n-are voie nici să pişte cu motofierăstrăul 
din placaj, dar nici să lase rondeaua netăiată 
până la capăt, căci juriul e aspru şi te măsoară 
la milimetru!”, declară în continuare Titu 
Bertel.

Curățirea de crăci

Ultima probă este, bineînțeles, și cea 
mai spectaculoasă. Concurenții au în faţă 
un butuc cu 30 de cioturi pe el, pe care 
trebuie să le cureţe în contratimp, dar fără să 
ciobească bușteanul şi nici să lase vreo urmă 
de ciot în afară. Pe parcursul probei, drujbarii 
efectuează anumiți pași și sărituri, ca la un 
adevărat meci sportiv.

Cei mai buni fasonatori mecanici din țară, 
merg apoi la Campionatele Mondiale, care 
se organizează din doi în doi ani şi la care 
se adună 100 de fasonatori din 32 de ţări. 
La aceste întreceri, de-a lungul timpului, 
România s-a situat între locurile 4 şi 7 la nivel 
mondial, cu toate că fasonatorii noștri nu 
beneficiază de condițiile de antrenament și 
prea puțin de condițiile tehnice, de care se 
bucură concurenții din alte tări, unde această 
competiție este deja un sport consacrat.
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Concurenți
Concursul Fasonatorilor Mecanici
ASFOR | 2015

 1.  Baciu Gavrilaș  Romanel SA, Suceava
 2.  Bertel Titu  Bertel Top SRL, Bistrița
 3.  Buhuşanu Marius   Dacforest SRL, Neamț
 4.  Cioancă Gheorghe  Husqvarna, București
 5.  Cojocaru Bogdan  Forex SRL, Brașov
 6.  Ducaru Ioan  Forex SRL, Brașov
 7.  Enache Vasile  Vortex SRL, Bacău
 8.  MacsekFrancisc  Direcția Silvică Timiș
 9.  Mihoc Sebastian  Direcția Silvică Alba
 10.  Negru Statone  Direcția Silvică Buzău
 11.  Răuţă Gabriel  Direcția Silvică Neamț
 12.  Scutaru Vasile  SC Romanel SA, Suceava
 13.  Talpoş Anton  SC Anio SRL, Baia Mare
 14.  Târşoreanu Nicolae  Direcția Silvică Prahova
 15.  Teodorescu Răducu  Fud Grup SRL, Piatra Neamț
 16.  Tosca Viorel  Direcția Silvică Bistrița
 17.  Tudosia Constantin  Direcția Silvică Neamț
 18.  Vintilă Cristian  Direcția Silvică Bacău

Câștigători:

Locul I. Cioancă Gheorghe
Timpi realizați: Montarea lanțului și întoarcerea lamei = 18 sec.;
Tăierea combinată = 26 sec.; Tăierea de precizie = 29 sec.;
Curățirea de crăci = 25 sec.

Locul II. Bertel Titu
Locul III. Târșoreanu Nicolae
Mențiune I: Tudosia Constantin • Mentiune II: Negru Statone
• Mențiune III.  Macsek Francisc
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FOREST ROMÂNIA este un târg regional, organizat 
o dată la doi ani, care se adresează atât companiilor din 
România, cât și celor din alte țări europene. Evenimentul 
a fost la prima ediție anul acesta și a promovat un nou 
concept de târg forestier în România, desfășurându-se 
într-un cadru natural, atât în pădure, unde s-a amenajat 
un circuit de 2 km pentru demonstrațiile parctice, cât și pe 
pășunea de la baza pădurii, unde au fost expuse și puse în 
funcțiune diverse utilaje, echipamente, unelte și accesorii 
pentru exploatare forestieră.

Organizatorii sunt ELMIA Suedia și DLG Germania. 
ELMIA organizează cel mai mare târg forestier din lume, 
ElmiaWood, iar DLG organizează Agritechnica, cea mai 
mare expoziție agricolă la nivel mondial, compania Demo 
Fairs SRL ocupându-se de managementul operațional și 
logistic al Forest Romania. Împreună, Elmia și DLG au deci 
competența și resursele necesare organizării unui târg 
de referință, obiectivul pe termen mediu fiind ca FOREST 
ROMÂNIA să crească și să devină locul de întâlnire al 
forestierilor din Europa de sud-est. 

Din grupul țintă, fac parte antreprenori în domeniul 
exploatării forestiere, proprietari și administratori de 
păduri, studenți, cumpărători și vânzători de masă 
lemnoasă, ingineri silvici și alți profesioniști în domeniu, 
cu precădere din România, Ungaria, Serbia, Bulgaria și 
Ucraina.

În acest an, printre expozanți s-au numărat: producători, 
importatori și distribuitori de utilaje, echipamente și 
accesorii pentru exploatări forestiere; vehicule pentru 
transportul de masă lemnoasă; tehnologie pentru 
producția de biomasă; despicătoare, linii și gatere mobile; 
echipamente pentru pepiniere și pentru plantat; material 
săditor; fierăstraie mecanice și unelte de mâna; furnizori 
de servicii pentru management forestier; furnizori de 
servicii financiare; asociații profesionale.

Un târg 
profesional 

organizat
de lideri mondiali 

în domeniu
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 20%  Skiddere
 17%  Harvestere
 20%  Tractoare și echipamente
  pentru transportul lemnului
 15%  Echipamente de protecția
  și siguranța lucrătorului 
 11%  Echipament tractoare/Trailere
 7%  Utilaje pentru producție lemn foc
  (despicătoare)
 6%  Unelte manuale electrice
 5%  Gatere mobile
 5%  Mentenanță drumuri
 5%  Cumpărători de cherestea
 4%  Certificarea / Conservarea naturii
 3%  Servicii financiare (asigurări, bănci)
 3%  Management forestier
 11%  alte interese

Expozanții, la rândul lor, au lăudat și ei 
conceptul târgului, care s-a axat exclusiv pe 
industria forestieră primară de specialitate: 
”În cei 4 ani de când lucrez pentru această 
companie, nu am participat până acum la niciun 
alt târg în urma căruia să fi rămas cu atâtea 
contacte valoroase de afaceri” a declarat la 
finalul târgului dl. Ovidiu Stănciulescu, Manager 
de Produs la TERRA România.

Următoarea ediție a târgului FOREST 
ROMÂNIA va avea loc în 2017. 

Vă așteptăm să ridicăm ștacheta împreună!

Sursa: ELMIA SE
www.elmia.se

Parteneriatele cu Asociația Forestierilor din 
România, cu Asociația Proprietarilor de Păduri 
și cel cu Facultatea de Silvicultură și Exploatări 
Forestiere din cadrul Universitatății Transilvania 
Braşov, au întregit atât cadrul teoretic, de 
comunicare și informare, al evenimentului, cât 
și reprezentativitatea vorbitorilor și prezența 
publicului la târg.

În urma analizei datelor de marketing post-
eveniment, la târg au venit 1618 vizitatori (471 
de persoane în data de 16 septembrie, 928 
de persoane în data de 17 septembrie și 219 
persoane în 18 septembrie 2015). Conform 
sondajului de opinie efectuat, 81% dintre 
vizitatori au acordat punctajul maxim cu privire 
la impresia generală asupra târgului, 71% dintre 
vizitatori au cerut oferte de preț din partea 
expozanților, 53% au stabilit noi contacte de 
afaceri, iar 17% dintre ei au lansat comenzi 
ferme. Ca indicator regional, studiul a relevat că 
45% dintre vizitatori au venit din județul Brașov, 
17% din sudul țării, 14% din regiunea de nord-
est, 11% din centrul țării (mai puțin Brașov), 2% 
din vest și 11% din afara României. Din punct 
de vedere al interesului vizitatorilor manifestat 
pentru anumite produse sau utilaje de 
specialitate, au rezultat următoarele procente:

 26%  Sisteme de transport pe cablu/
  Funiculare
 24%  Silvicultură
 20%  Tocătoare sau utilaje
  pentru producție material bioenergie
 20%  Forwardere
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