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editorial

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR

Sortarea
- ABC-ul

valorificării
lemnului

La art. 1 din acest Regulament, 
noţiunea de valorificare superioară a 
masei lemnoase este definită astfel: 

“valorificarea masei lemnoase realizată de 
către proprietarii/administratorii de fond 
forestier proprietate publică, sub forma 
de sortimente de lemn fasonat, prin care 
fiecărui sortiment îi este dată destinaţia 
industrială adecvată, care permite realizarea 
unei valori adăugate maxime”.

Valorificarea superioară a lemnului 
presupune, aşadar, creşterea proporţiei 
de lemn pentru utilizări industriale sau 
prelucrări în produse finite, cu valori mari 
de întrebuinţare.

Pentru obţinerea unei proporţii sporite 
de sortimente valoroase, în exploatările 
forestiere din ţara noastră s-a folosit 
tradiţional sistemul de sortare dimensional-
calitativ-utilizări.

De la stadiul de “arbore pe picior”, până la 
procesarea în fabricile de cherestea, lemnul 
rotund parcurge trei tipuri de sortare. 

Primul dintre acestea este sortarea 
silvică, utilizată la întocmirea Actului de 
Punere în Valoare. În urma sortării silvice, 
este stabilit volumul net al lemnului de 
lucru (gros, mijlociu şi subţire), volumul de 
coajă şi volumul brut al lemnului de foc. 
Folosind preţurile de referinţă, se obţine 
valoarea APV.

A doua etapă de sortare a lemnului 
are loc în procesul de producţie din 
exploatări forestiere şi începe odată 
cu doborârea arborelui. Sortarea care se 
execută asupra unui arobore doborât, în 
scopul separării acestuia în sortimente, se 
face potrivit condiţiilor stabilite de normele 
şi standardele în vigoare.

La sortarea silviculturală se ţine seama, în 
principal, de elementele dimensionale, iar la 
sortarea după recoltare, se impune luarea 
în considerare a defectelor trunchiului. 
Dacă la răşinoase primează în sortare 
condiţiile dimensionale, în cazul fagului şi 
stejarului, defectele de calitate trebuie atent 
identificate.

Al treilea tip de sortare este sortarea 
tehnologică. Aceasta se execută în 
depozitele fabricilor de cherestea, în 
vederea aplicării diferitelor modele de 
debitare şi obţinerii sortimentelor de 
cherestea şi semifabricate destinate 
fabricilor de mobilă, fabricilor de panouri 
sau altor utilizări: uşi-ferestre, pardoseli, etc.

Aducerea materialului lemnos în 
dimensiuni cât mai mari în punctele de 
procesare oferă posibilitatea unei valorificări 
superioare.

Având în vedere modul în care trebuie 
finalizat procesul de sortare al lemnului 
brut, este deosebit de important ca toţi 
operatorii implicaţi direct în procesul de 
producţie, de la doborârea arborelui şi până 
la obţinerea sortimentelor definitive, să 
cunoască foarte bine meseria de sortator. O 
sortare adecvată stă la baza stabilirii valorii 
reale de piaţă a lemnului.

Pentru aceasta, prima condiţie pe care 
trebuie să o îndeplinească sortatorul este 

să cunoască şi să identifice, printr-o analiză 
atentă a trunchiului, toate defectele pe 
care le prezintă, astfel încât, prin tranşarea 
acestuia, o parte importantă din acestea să 
fie îndepărtată.

Defectele cele mai frecvente sunt:
• defectele de formă (curbură, conicitate, 

ovalitate, înfurcire);
• defectele de structură (fibră răsucită, 

gâlme, inimi concrescute);
• noduri (sănătoase, putrede, căzătoare, 

ascunse, transversale, longitudinale);
• crăpături (la capete, laterale, interioare, 

exterioare, cadranulă, rulură, gelivură);
• găuri şi galerii de insecte (gândacii de 

scoarţă, gândacii de lemn, croitorii, carii 
lemnului);

• coloraţii (albăstreala, mucegai, inima 
roşie, inima stelată, incinderea, 
răscoacerea, putregai);

• defecte de rănire (rana, cicatricea, 
lemnul mort, cancerul, coaja înfundată, 
scorbura).

A neglija aceste defecte ale lemnului, 
uşor de observat de un ochi avizat şi 
instruit, poate fi o greşeală gravă, care 
conduce la deprecierea unei piese valoroase 
care a făcut acumulări cantitative - dar, cu 
deosebire, calitative - în ciclul său de viaţă, 
de cele mai multe ori de peste o sută de 
ani.

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 fie privită cu 
responsabilitate şi să devină mai mult decât 
o expresie.

Din păcate, modul în care se 
comercializează - din mai multe puncte 
de vedere - lemnul la noi poate genera 
reducerea activităţii sau chiar dispariţia 
unor operatori economici care desfăşoară 
activităţi de prelucrare şi care contribuie 
substanţial la eforturile de dezvoltare locală 
şi naţională. Consecinţele pot fi extrem de 
negative pentru sectorul forestier.

De aceea, este deosebit de important 
ca normele şi standardele care vizează 
sortarea să fie aplicate, pentru a contribui 
la dezvoltarea unei pieţe din ce în ce mai 
organizată, în care să primeze valoarea 
intrinsecă a lemnului. Organizarea 
depozitelor finale, în care sortarea 
lemnului să fie făcută cu responsabilitate 
şi profesionalism, va contribui foarte mult 
atât la obţinerea unor preţuri mai mari, cât 
şi la posibilitatea utilizatorilor de a cumpăra 
ceea ce au nevoie.

Nicolae Țucunel,
Preşedinte ASFOR

Regulamentul 
de valorificare a 

masei lemnoase 
din fondul forestier 
proprietate publică 
a fost aprobat prin 
HG nr. 715/2017, ca 

act subsecvent al 
Legii nr. 46/2008, 

cu modificările 
şi completările 

ulterioare.
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Preţuri
în creştere

pentru cumpăratori 
mai puţini
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Producătorii
Proprietarii se pot baza din nou pe tarifele în 

creştere la cherestea, evoluţie valabilă pentru toate 
speciile de lemn, cu excepţia frasinului. Maladiile 
cauzate de ciuperci, care au afectat această specie 
de arbore, au reuşit să aibă un impact important 
asupra comercializării lemnului. De cele mai multe 
ori, lemnul este destinat industriei celulozei, 
sectorului de panouri şi celui energetic.

Stejarul, în schimb, nu mai prezintă preţuri de 
actualitate, întrucât referinţele din ultimii ani nu mai 
sunt relevante. Spre exemplu, în Belgia, exporturile 
către China şi alte ţări asiatice au bulversat piaţa 
globală, iar proprietarii valoni profită, astfel, pe 
termen scurt, de un bonus semnificativ asupra 
preţului de vânzare a lemnului. Această situaţie 
prezintă dificultăţi de aprovizionare pentru 
prelucrătorii locali din centrul Europei, Belgia, Franţa. 
Chestiunea menţinerii preţurilor actuale revine în 
prim-plan, ca de fiecare dată când întâmpinăm o 
ascensiune a tarifelor generale. Tendinţa e şi mai 
clară în cazul lemnului din categoriile mici (+/- 1 
mc), care a cunoscut o creştere de 25% în ultimii trei 
ani.

Loturile de foioase destinate “încălzirii” sau 
lemnului tocat  se vând cu dificultate. În Franţa, 
aproape 40% din loturi sunt retrase, în cursul 
licitaţiilor, de pe piaţă, din lipsa ofertelor suficiente. 
Piaţa lemnului energetic nu pare că îşi va reveni prea 
devreme. Oficiul Naţional al Pădurilor, gestionar 
al unui procent de 40% din pădurile franceze, a 
investit de ani buni în nişa reprezentată de lemnul 
destinat încălzirii, creând un departament specializat 
în cadrul ONF. În anul 2016, 120.000 de steri au fost 
comercializaţi prin acest departament pe o piaţă 
estimată la 51 milioane de steri.

În privinţa răşinoaselor, preţurile la lemnul din 
molid sunt aproape de recordurile din 2013. Cu 
toate acestea, cumpărătorii devin tot mai selectivi. 
Proprietarul este obligat să prezinte loturi uniforme, 
compuse esenţial din buşteni de 1 mc. Lemnul 
gros afectează negativ loturile comercializate, căci 
nu mai există prelucrători capabili de a-l utiliza. În 
fapt, creşterea diametrelor de pe piaţă continuă în 
fiecare an, iar volumul acestui lemn gros depăşeşte 
posibilităţile tehnologice şi economice actuale. 
În acest cadru, se poate observa că un lot de pin 
douglas de dimensiuni în medie superioare celor 
12 mc per buştean (ajungând şi până la 20 mc), 

Rezumat
Cumpărătorii devin 
tot mai selectivi şi mai 
puţini, iar vânzătorii tot 
mai atenţi la calitate. 
Biomasa este dirijată cu 
prioritate către centralele 
de cogenerare (exclusiv 
pe bază de biomasă) sau 
în utilizarea ca materie 
primă pentru plăci sau 
compostare. Chestiunea 
menţinerii preţurilor 
actuale revine în prim-
plan, ca de fiecare dată 
când apare o ascensiune 
a tarifelor generale la 
lemn şi la produsele pe 
baza de lemn.

Rising prices for 
less customers
Synopsis
Buyers become more 
selective and less in 
number, while the 
sellers are increasingly 
interested in quality 
products. The biomass is 
preponderantly directed 
to cogeneration stations 
(based exclusively on 
biomass) or it is used as 
raw material dedicated 
to panel products and 
compost. The problem of 
actual prices stabilisation 
comes first, as it has 
always been when we 
deal with a growing level 
of general quotations for 
wood and wood products.

Adapted by
Lavinia Marcu
Source: Silva Belgica,
No. 6/2017

Sezonul vânzărilor de lemn 
în 2017 s-a derulat fără mari 
surprize. În timp ce numărul 
cumpărătorilor tinde să scadă, 
preţurile cunosc un proces 
invers, de creştere. Această 
concurenţă acerbă pe plan 
european produce nelinişte în 
rândul specialiştilor din sector.
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situat în pădurea din regiunea belgiană 
Cedrogne, a fost vândut cu mai puţin de 
33 euro/mc pe picior. Acest tip de lemn 
nu îşi găseşte cumpărătorii specifici de 
foarte mulţi ani, iar gestionarii au fost 
nevoiţi să înceapă procesul de vânzare.

Exploatările 
forestiere
După lunile august şi septembrie ale 

anului 2017, nefavorabile din punct de 
vedere al condiţiilor meteo, activitatea 
exploatărilor forestiere îşi reia cursul. 
Cu toate acestea, sectorul forestier 
funcţionează constant la capacitate 
redusă pentru anumite esenţe lemnoase, 
cum este cazul pinului douglas sau 
laricelui/zadei. Cheresteaua provenită 
din pin douglas francez este mai puţin 
scumpă decât în alte regiuni învecinate 
ale Europei, putând ajunge la o 
diferenţă de  20 euro/mc. Producătorii 
belgieni de cherestea sunt cei mai 
afectaţi de concurenţa franceză, care se 
aprovizionează la preţuri mult mai bune. 
În consecinţă, cantitatea de cherestea 

se diminuează pentru majoritatea 
producătorilor belgieni, penalizând, 
astfel, exploatatorii forestieri. În plus, 
aceştia trebuie să facă faţă importurilor 
masive de pin douglas din Franţa 
din partea anumitor producători din 
regiunea Valoniei.

În această regiune din nord-vestul 
Europei, actori importanţi din sectorul de 
prelucrare a lemnului de mici dimensiuni 
au fuzionat. Investitorul Emmanuel 
Schellekens a preluat companiile Huet 
din Ardeni (entitate cu 40 de salariaţi) şi 
Simon Bois (20 de salariaţi), conducând 
la fuziunea acestora. Noua structură ar 
urma să perfecţioneze cele două unităţi 
de producţie, situate în oraşele valone 
Manhay şi Bastogne. În urma dispariţiei 
societăţii Comès Bois, la începutul 
anului trecut, restructurarea sectorului 
continuă, dar într-un sens pozitiv.

În cazul foioaselor, perioada 
exploatărilor s-a reluat cu o cerere în 
creştere, dar cu un nivel al achiziţiilor 
destul de redus pe piaţă. Anumite 
societăţi specializate în exporturi şi-au 
intensificat major activitatea comercială. 
Compania ITS Wood din localitatea 
valonă Namur declară că exportă până la 

220.000 mc de lemn pe sezon. De câţiva 
ani, societatea cumpără loturi de lemn 
pe picior, iar expansiunea sa pare că îşi 
va continua cursul şi în acest an.

Fabricile
de cherestea
În Belgia, sezonul vânzărilor de lemn 

şi de produse lemnoase s-a scurtat 
tot mai mult. Cumpărătorii nu mai 
au posibilitatea de a asista la licitaţii 
diferite, întrucât acestea au loc adeseori 
în acelaşi timp. În ciuda faptului că 
mijloacele moderne de comunicaţie 
permit accesul virtual în mai multe 
locaţii de vânzare, clienţii preferă totuşi 
să fie prezenţi şi fizic înainte de a accesa 
o ofertă. Nivelul cererii de cherestea, 
tipul de comandă, stocurile de lemn pe 
picior, localizarea loturilor şi a liniilor de 
credit reprezintă elemente esenţiale în 
adoptarea unei decizii.

În prezent, producătorii belgieni sunt 
rezervaţi. Sosirea iernii a adus cu ea şi 
diminuarea cererii, evoluţia fiind paralelă 
cu cea din sectorul de construcţii. 

Loturi de cherestea de răşinoase 
pregătite pentru livrare
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Concurenţii germani au redescoperit 
piaţa nord-americană pentru 
cheresteaua de calitate “premium” 
produsă în Germania. Aceeaşi situaţie 
s-a mai petrecut în sezonul 2006/2007.

Fabrica de cherestea belgiană Eurobois 
d’Herstal (preponderent specializată în 
lemn de molid) şi-a redus semnificativ 
activitatea de producţie. Marja între 
preţul buşteanului şi cel al cherestelei 
nu îi mai permite desfăşurarea unei 
activităţi profitabile. Practic, fabrica 
răspunde mai mult comenzilor private, 
o situaţie generalizată în structura 
sectorului de răşinoase din Belgia.

Panourile
Uzinele de panouri din lemn încep 

să profite de o conjunctură favorabilă. 
Sectoarele de mobilă şi cele din 
construcţii sunt, de altfel, cele care 
solicită tot mai mult aceste produse. 
Capacităţile de producţie sunt, astfel, 
utilizate la maximum în cea mai mare 
parte a ţărilor europene. Aprovizionarea 
în sine nu mai pune probleme, iar oferta 
de lemn tocat provenit din foioase 

rămâne un factor important. Stocurile 
sunt adesea pe plus, în aşteptarea iernii.

Numeroase state europene au adoptat 
măsuri de oprire a subvenţiilor pentru 
instalaţiile termoelectrice care ard 
simultan cărbune şi biomasă. Îndeosebi 
Germania doreşte să sisteze aceste 
subvenţii începând cu anul 2020.

Biomasa va fi dirijată cu prioritate 
către centralele de cogenerare (exclusiv 
pe bază de biomasă) sau în utilizarea 
materiilor prime, precum panourile din 
particule sau uzinele de compostare.

Fabricile
de celuloză 
Reabilitarea economică pare că aduce 

o stabilitate mai mare în domeniul 
producătorilor de hârtie. Uzina Kabel 
Premium, fostă proprietate a grupului 
Stora, anunţă chiar noi investiţii, 
orientându-se către utilizarea lemnului 
din foioase în defavoarea celui obţinut 
din răşinoase. Principalul obiectiv 
urmărit este dat de diminuarea costului 
mediu al aprovizionării generale. 

Fabricile din Europa care consumă lemn 
de molid sunt preponderent penalizate 
în raport cu restul lumii. Grupul Kabel 
prevede, astfel, un consum relevant de 
lemn de plop şi mesteacăn pentru anul 
2018.

Lemnul
energetic
Producătorii de lemn destinat 

încălzirii sunt nevoiţi să se descurce pe 
o piaţa deja suprasaturată. În schimb, 
producătorii de peleţi funcţionează 
la capacitate maximă. Numărul 
consumatorilor de lemn pentru foc 
(inclusiv butuci) scade în fiecare an, în 
timp ce amatorii de peleţi devin tot mai 
numeroşi. Rigorile perioadei de iarnă 
vor aduce, cu siguranţă, un răspuns 
în privinţa cantităţilor ce vor urma a fi 
consumate pe piaţa europeană.

Traducere şi adaptare: Lavinia Marcu
Sursa: Silva Belgica, Nr. 6/2017
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Ordinea de zi a cuprins informări 
privind modul de desfăşurare 
a licitaţiilor principale de masă 

lemnoasă ţinute la direcţiile silvice 
în perioada noiembrie - decembrie 
2017, cu informări prezentate de către 
preşedinţii şi consilierii de sucursale, şi 
despre execuţia bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2017.

De asemenea, s-a procedat la 
aprobarea listelor cu firmele care au 
depus adeziuni pentru a deveni membri 
ASFOR, precum şi a firmelor care, din 
diverse motive, îşi pierd calitatea de 
membru. La punctul “diverse”, s-au 
discutat probleme ale activităţii curente.

Cadrul constituit prin reunirea 
membrilor consiliului şi a unor invitaţi 
a permis, pe baza dezbaterilor şi 
discuţiilor purtate, să prefigureze o 
serie de soluţii şi măsuri îndreptate spre 
mai buna funcţionare organizatorică şi 
operaţională a asociaţiei şi a legăturilor 
sale cu instituţiile specializate.

Consiliul Director al Asociaţiei 
Forestierilor din România - ASFOR, 
în urma analizării punctelor de pe 
ordinea de zi şi a propunerilor făcute 
cu ocazia discuţiilor, a emis, printre 
altele, Hotărârea nr. 119/19.12.2017, 
cu privire la iniţierea procedurii de 
contencios administrativ, cu demers 
prealabil la Guvernul României şi 
continuarea preocupărilor şi acţiunilor 
pentru modificarea Codului Silvic şi 
a Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, având următoarele 
motivaţii: 

• producerea şi manifestarea de grave 
dezechilibre pe piaţa lemnului prin 
deciziile legislative luate cu intenţia de 
rezolvare a nevoii de lemn de foc pentru 
populaţie; 

• accentuarea poziţiei dominante în 
piaţă a RNP Romsilva, situaţie semnalată 
şi de Consiliului Concurenţei; 

• interpretări diferite ale 
Regulamentului şi aplicarea neunitară şi 
incompletă, în consecinţă, a prevederilor 
legale de către organizatorii de licitaţii;

• neadecvarea cadrului legislativ la 
piaţa liberă.

Pentru anul 2018, s-au actualizat, 
fiind necesare în activitatea de atestare 
a agenţilor economici de exploatare a 
lemnului, tarifele pentru: 

• consultanţă tehnică;
• cazier tehnic de exploatare. 
De asemenea, s-au hotărât (decis) 

listele cu firmele care au depus adeziuni 
pentru a deveni membri ASFOR, precum 
şi a firmelor care îşi pierd calitatea de 
membru.

Dezbaterile propriu-zise din timpul 
sedinţei au reliefat faptul că modificarea 
Codului Silvic, din iunie 2017, şi 
modificarea regulamentului de vânzare a 
masei lemnoase nu au rezolvat problema 
crizei de resursă. Acestea au condus, 
pentru 2018, la scăderea cu cca. 30% a 
volumului ofertat la licitaţiile principale 
de către Romsilva faţă de 2017, deci la o 
o scădere dramatică a resursei destinate 
industriei de prelucrare. În ceea ce 
priveşte criza lemnului de foc, cele 3 
milioane mc rezervate de către Romsilva 
pentru exploatarea în prestaţie/regie vor 
ajunge parţial în piaţă pentru a diminua 
criza lemnului de foc pentru populaţie.

Un lung şir de întâlniri şi dezbateri 
şi de persistenţă, cu un refuz continuu 
al dialogului, a adus şi impus, evident, 
starea de blocaj. 

Din păcate, pentru agenţii economici 
care au cumpărat 3 milioane mc masă 
lemnoasă la preţuri, în medie, cu 30% 
mai mari decat anul trecut, efectele 
economice sunt imposibil de evitat. Cu 
ce preţuri să pui în piaţă masă lemnoasă, 
dacă preţul de adjudecare a fost, uneori, 
de peste 300 lei/mc pe picior, volum 
brut, la răşinoase?

Avem un nou început şi, de aici, un 
dram de speranţă.

Redacţia

Rezumat
Industria forestieră s-a caracterizat, 

în anul anterior, prin profunde 
restructurări, inclusiv legislative, 
cu impact greu, chiar imposibil 

de cuantificat, în zonele sale 
vitale, cum ar fi, spre exemplu, 

resursa de lemn. Consiliul Director 
ASFOR este conectat permanent 

la aceste aspecte, concentrându-se 
în special pe domeniile specifice 

pe care le reprezintă şi, în spiritul 
hotărârilor adunărilor generale, în 

şedinţele sale, duce la bun sfârşit 
proiectele începute, urmărind ca 

obiectivul principal - continuarea 
şi amplificarea relaţiilor economice 

cu instituţiile colaboratoare şi cu 
ale administraţiei publice - să fie 

îndeplinit.

ASFOR Board of Directors 
Meeting

Synopsis
Forest industry has faced a profound 

restructuring process, as well as 
a set of legal changes, hence the 

impact is difficult to be quantified, 
especially for the vital area of wood 
resources. ASFOR Board of Directors 
has been permanently connected to 

these aspects, focusing on specific 
forestry fields, in accordance with the 

General Meetings decisions. During 
these meetings, the projects already 
initiated will be carried forward and 
the principal objective - to continue 

and increase the economical relations 
with the collaborating institutions 

and public administration - should be 
accomplished.

Editorial team

Conform 
articolului 61 din 

Statutul Asociaţiei 
Forestierilor din 

România  ASFOR, 
în data de 19 

decembrie 2017, 
preşedintele 
asociaţiei a 

convocat 
şedinţa ordinară 

a Consiliului 
Director. La şedinţă 

au fost invitaţi 
şi au participat 
consilierii de la 

sucursale şi membrii 
executivului.
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Conceptul 
de economie 

ecologică

Respectăm pădurea şi nu uităm
că suntem doar un oaspete trecător!
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Conceptul de economie ecologică este unul încă 
nou, puţin înţeles, şi mai puţin implementat, cel 
puţin deocamdată, în sectorul forestier de la noi.

Acolo unde ţări precum Austria, Elveţia, Franţa, Italia 
sau Germania nici nu ar concepe lucrul fără transportul 
suspendat pe cablu al utilajelor şi materialelor, noi 
continuăm să facem drumuri, favorizând ulterior 
alunecările de teren, eroziunea şi degradarea solului şi a 
apei, întârzieri mari în finalizarea proiectelor, riscul mare 
de accidente, etc.

Drept urmare, intrăm în vizorul celor ce trăiesc din ştiri 
senzaţionale, de obicei prost fundamentate, dar aruncate 
cu litere mari.

Situaţia care defineşte actvitatea curentă a firmelor din 
sectorul forestier este marcată de câteva elemente cum 
ar fi investiţii bazate pe credite şi mecanisme de leasing şi 
un număr mare de angajaţi, cu o fluctuaţie mare pe piaţa 
forţei de muncă.

Problemele cu care se confruntă zi de zi un patron de 
firmă de exploatare şi prelucrare a lemnului sunt preţul 
în continuă creştere a lemnului pe picior şi fasonat la 
drum auto, concurenţa acerbă din partea unui număr 
foarte mare de firme din toată ţara, partizi tot mai 
mici, accesibilitatea tot mai redusă în pădure, blocarea 
drumurilor forestiere de către multipli utilizatori, timp de 
lucru tot mai limitat, costuri de exploatare şi transport tot 
mai mari, constrângeri de mediu tot mai mari.

Implicaţiile sunt dintre cele mai nefaste pentru cei 
ce activează în sector: reducerea volumului de lucru, 
pierderea oamenilor de valoare din firmă şi a clienţilor, 
neplata la timp a creditelor/ratelor la leasing, falimentul.

Nevoile firmelor sunt de stabilitate financiar-economică, 
front de lucru pe termen mediu şi lung (mai mare de 1 
an), angajaţi loiali, performanţă, adică productivităţi mai 
mari, cu costuri mai mici.

Cât de conectată este, aşadar, România, de la un capăt 
la celălalt, în 2018, pe problema protecţiei mediului? Prin 
infrastructură, reducerea decalajelor, creşterea mobilităţii 
forţei de muncă, am putea fi cu adevărat conectaţi. Cum 
valorificăm cele peste 30 miliarde de euro disponibile prin 
fondurile structurale şi de investiţii în perioada 2014-2020 
pentru a conecta ţara şi domeniul cu adevărat, în interior 
şi, totodată, cu Uniunea Europeană?

Rezumat
O firmă de exploatare şi 
prelucrare a lemnului se 

confruntă constant cu creşterea 
preţului la lemnul pe picior, 

concurenţa acerbă din partea 
unui număr foarte mare de 

firme, accesibilitatea tot mai 
redusă în pădure, costuri de 

exploatare şi transport ridicate, 
constrângeri de mediu tot mai 
mari, probleme care limitează 
conceptul specific de ecologie.

Concept
of ecological 

economics
Synopsis

A forest group specialised in 
wood processing and exploitation 

has been constantly confronted 
with high prices on standing 

timber, a fierce competition on 
behalf of a very large number 
of companies, low accessibility 

of forest resources, increased 
costs of exploitation and 

transportation, more restrictive 
environment regulations, issues 
which limit the specific concept 

of ecology.

În Europa, se discută în prezent mult 
despre economia ecologică. Conceptul 
vine din ţările unde sectoarele 
forestiere sunt foarte puternice, unde se 
exploatează mult mai mult din creşterea 
anuală a pădurii decât se face în 
România. Din acele ţări, unde se înţelege 
bine faptul că dacă economia merge 
bine, şi ecologia va merge bine, pentru 
că acţiuni de protejare reală a unor 
obiective de mediu vor putea fi finanţate 
corespunzător doar dacă există fonduri 
care să educe oamenii, să permită 
folosirea utilajelor moderne, să permită 
predictibilitatea pe termen mediu şi lung.
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Rezumat
O bună şi durabilă gestionare a pădurii şi a resurselor sale trebuie să 
reprezinte un punct de consens şi să adune în jurul ei susţinători care 

să facă posibilă această preocupare. Ca de altfel în orice industrie 
legată de resursele naturale, există, însă, o latură economică, în care 
toate activităţile prestate în vederea realizării ţintelor de gestionare 

se supun criteriilor de eficienţă, cerinţă uşor controlabilă, mai ales în 
activităţile de tip industrial.

Social and economic needs
for a superior wood industrialization 

Synopsis
An adequate and sustainable management of forest and its natural 

resources must represent a consensus point in order to gather around 
all the necessary supporters for the completion of this project.There 

is also an economical side as is true of any type of industry related to 
natural resources, where all the management activities are linked to 
efficiency criteria, a demand easy to be controlled, especially in the 

industrial field.

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

Din simple divergenţe de piaţă 
sau semnale politice, redesenarea 
raporturilor cantitative şi calitative în 
utilizarea lemnului în ţara noastră este 
tot mai pregnantă. Pe fondul acutizării 
problemelor, în special în privinţa 
lemnului de foc şi a preţului acestuia, 
în general, în lumea afacerilor, lemnul 
este considerat o marfă care se vinde 
şi se cumpără. De la lemnul de foc, 
aşadar, până la lemnul de calitate 
superioară, atât preţurile, cât şi întregul 
complex tehnico-economic, variază în 
funcţie de cerere şi ofertă.

Nevoia
social-economică
pentru o industrializare 
superioară
a lemnului



Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 15

actualitate / in the news

În general, criteriul utilizării se referă la 
destinaţia pe care o vor avea sortimentele 
de lemn brut care se pot obţine din 

masa lemnoasă preluată spre exploatare, de 
exemplu: lemn rotund de răşinoase pentru 
rezonanţă, buşteni de fag pentru derulaj etc. 
Criteriul utilizării este în strânsă legătură cu 
criteriile dimensionale şi calitative.

Pe baza acestor criterii de sortare, se 
stabileşte şi sistemul de sortare, care poate fi 
dimensional-calitativ, dimensional-utilizări şi 
dimensional-calitativ-utilizări.

În exploatările forestiere din ţara noastră, 
se foloseşte curent sistemul de sortare 
dimensional-calitativ-utilizări, în scopul 
obţinerii unei proporţii sporite de sortimente 
cât mai valoroase.

Principiile Codului Silvic care susţin 
valorificarea superioară a lemnului, enunţă:

• Art. 60 (5), g) - drept de preempţiune
pentru producătorii din industria mobilei;
• Art. 60 (5), a) - valorificarea superioară
a masei lemnoase.
Industrializarea, în cazul lemnului, este, 

aşadar, o sarcină-cheie, reglementată inclusiv 
legislativ. Dezvoltarea industriei asigură, după 
cum se ştie, independenţa economică relativă 
a statului.

Industrializarea a fost văzută, în decursul 
timpului, ca un proces multi-faţete, dar care 
a vizat întotdeauna crearea unei economii 
integrate, într-un ritm rapid de dezvoltare a 
producţiei şi a mijloacelor de producţie.

România se situează, în ultimii ani, pe 
locul al şaselea în ceea ce priveşte raportul 
dintre volumul de lemn şi suprafaţa forestieră 
disponibilă pentru exploatare (280 mc/ha), cu 
mult peste media UE (172 mc/ha).

În 2014, România a fost al nouălea cel mai 
mare procesator şi comerciant de lemn brut 
din UE, contribuind cu 3% din totalul de lemn 
brut prelucrat şi comercializat din uniune 
(420,4 mil. mc).

De asemenea, în tara noastră, producţia 
anuală, de 14,5 mil. m3, este peste media UE. 

O mare parte din producţia de lemn este 
consumată pentru încălzire (cca. 5 mil. mc, 
semnificativ mai mare faţă de media UE, 3,39 
mil. mc). 

Revenind la conceptul de industrializare, îl 
putem defini simplist ca fiind transformarea 
unor materii prime în produse industriale, prin 
aplicarea unor metode sau procedee specifice 
industriei. 

Lumea industrializată de astăzi presupune, 
însă, utilizarea celor mai eficiente şi mai 
ieftine metode de a prelucra materiile 

Nevoia
social-economică
pentru o industrializare 
superioară
a lemnului
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prime, indiferent de natura şi provenienţa 
lor. Industrializarea implică o mai mare 
specializare în producţie.

Fiecare agent economic este unic, în 
felul său, şi poate interpreta diferit aceste 
considerente. Totuşi, gândirile de succes ţin 
cont de o serie de principii esenţiale, valabile 
indiferent de sectorul de activitate, cum ar fi 
tipul firmei, poziţionarea geografică şi jocurile 
pieţei. Aceste principii de logistică nu sunt 
revoluţionare; de fapt, unii le consideră ca 
fiind evidente, banale. De fapt, importanţa pe 
care companiile de primă mărime le-o acordă 
constituie elementul cheie al succesului 
lor. Acolo unde operaţiunile respectă 
aceste principii, desfăşurând activităţile în 
stransă legătură cu obiectivele naţionale, 
îmbunătăţirile cantitative vor apărea şi în 
domeniul valorii adăugate.

Este de reţinut faptul că industrializarea are 
o evoluţie istorică. Politicile industriale mature 
(1970-1990) s-au bazat pe reforma strategiilor 
de substituire a importurilor şi pe orientarea 
către export, pe folosirea zonelor libere 
şi a zonelor speciale de producţie. Un rol 
important l-au jucat societăţile transnaţionale.

În al doilea rând, nivelul industrializării, 
structura, organizarea, localizarea industriei, 
sunt consecinţe atât ale unor factori interni 
(existenţa celorlalte sectoare din economie, 
nivelul de dezvoltare al acestora, politica 
statului în domeniul industriei - facilităţi, 
reglementări, forme de proprietate etc.), cât 
şi ale unor factori externi (politici comerciale 
ale ţărilor dezvoltate, ajutorul extern, investiţii 
străine etc.).

În al treilea rând, evoluţia industriei 
influenţează toate celelalte sectoare din 
economie şi are repercusiuni asupra 
schimbărilor în societate, pe piaţa forţei de 
muncă etc.

În denumirea şi clasificarea produselor 
rezultate prin exploatarea lemnului, legat de 
posibilitatea industrializării, se folosesc o serie 
de noţiuni ale căror sensuri se arată în cele ce 
urmează:

Prin lemn brut se înţelege lemnul provenit 
din orice parte a arborelui obţinut prin 
executarea lucrărilor de doborâre şi fasonare.

Relaţii de conexitate a costurilor
în cazul fabricării mai multor produse

C
o

st
u

ri

Volumul producţiei

Costuri total = C1 + C2 + C3

C1

C2

C3

După grupele mari de utilizare, lemnul brut 
se împarte în:

• lemn de lucru, care cuprinde lemnul 
rotund şi despicat, provenit din oricare parte a 
arborelui, destinat pentru utilizări industriale;

• lemn de foc, care cuprinde lemnul rotund 
şi despicat, provenit din oricare parte a 
arborilor, destinat pentru combustibil;

Principalele sortimente de lemn brut care 
se produc curent în exploatările forestiere din 
ţara noastră se grupează în patru categorii 
principale, şi anume:

• lemn de lucru rotund şi despicat pentru 
industrializare pe cale mecanică;

• lemn de lucru rotund şi despicat pentru 
industrializare pe cale chimică şi fizico-
chimică;

• lemn de lucru rotund şi despicat pentru 
construcţii;

• lemn rotund şi despicat pentru foc.
România exportă o cota însemnată a 

producţiei sale din prelucrare secundară, în loc 
să o valorifice în continuare pe lanţul valoric 
cu o industrie de prelucrare finală (mobilier, 
locuinţe, construcţii). 

În general, se urmăreşte produsul de nişă 

sau costurile de producţie mici. Minimizarea 
costului total se face pe baza unei foarte 
atente analize a costurilor propriu-zise. În 
cazul furnizorului unui produs pe bază de 
lemn, costurile sunt relativ mici, dar cresc 
proporţional cu cantitatea (C1). Luarea 
celor mai corecte decizii în problemele 
de costuri este condiţionată de obţinerea 
informaţiilor necesare şi de conceperea 
unor modele decizionale adecvate. Dacă 
în industria cherestelei ataşăm produse de 
tip semifabricate sau prefabricate, chiar şi 
produse destinate arderii (peleţi, brichete, 
granule etc.), costurile părăsesc zona de 
proporţionalitate (C2 şi C3) şi, împreună cu 
produsul de bază, pot dimensiona cantităţi 
optime.

Se ştie că, în economie, diferenţa dintre 
preţul de vânzare şi costul de producţie 
al unui produs este valoarea adăugată pe 
unitate. În plus faţă de valoarea adăugată 
per unitate, de pe toate unităţile vândute se 
adună valoarea adăugată totală. 

În afară de economie, valoarea adăugată 
se poate referi la “extra” caracteristica 
elementului de interes (produs, serviciu, 
persoană etc.), care merg dincolo de 
aşteptările standard şi oferă ceva “mai mult”, 
adăugând, în acelaşi timp, puţin şi la resursa 
de bază (pădure).

Înţelegem, aşadar, că numai prin 
industrializare superioară, lemnul poate 
genera valoare adăugată, indiferent de produs 
şi de piaţă. 

Reglementarile legislative din ultima 
perioadă au ignorat poziţionarea sectorului de 
exploatare şi prelucrarea lemnului în dezbateri. 
Mai mult, au acuzat sectorul că este vinovat 
de agravarea crizei de resursă şi de criza 
lemnului de foc, iar lumea “se uita urât”.

E loc de reflecţie...
Petru Boghean,
Consilier ASFOR

Lemnul a fost unul dintre primele materiale
prelucrate de om
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Raport
CEETTAR

privind
antreprenoriatul

forestier

Rezumat
Comitetul forestier permanent al CEETTAR a condus, 

în primăvara anului 2017, un studiu asupra a zece ţări 
europene, cu scopul de a cunoaşte mai bine contractorii 

forestieri din aceste state, rolul lor şi preocupările actuale ale 
acestora.

CEETTAR Report regarding 
entrepreneurship in the forest sector

Synopsis
The CEETTAR permanent committee led a study on ten 

European countries, during the spring of 2017, in order to find 
out the role, the number and the actual preoccupations of the 

forestry contractors from these states.

Adapted by Lavinia Marcu
Source: CEETTAR - European Organisation of Agricultural, 

Rural, and Forestry Contractors, 2017 report
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Pădurea ocupă un loc important pe întreg continentul european, 
acoperind aproape 182 milioane de hectare pe teritoriul celor 28 de 
state membre ale Uniunii Europene, adică 43% din suprafaţa totală (cf. 
Eurostat, statistica agricolă, forestieră şi piscicolă, ediţia 2016). Ariile 
împădurite depăşesc lejer suprafeţele consacrate agriculturii (41%) şi 
reprezintă mai mult de jumătate din teritoriul naţional în 2015 pentru 
şapte state membre. Ceva mai mult de trei sferturi din teritoriul naţional 
este ocupat de păduri în Finlanda şi Suedia, urmate de Slovenia (63%), 
în timp ce în celelalte patru ţări (Estonia, Letonia, Spania şi Portugalia), 
pădurea reprezintă 54-56% din teritoriul naţional.
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Maşină multifuncţională
executând faza de recoltare

a lemnului
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În anul 2015, statele europene cel 
mai bine împădurite erau Suedia 
(30,5 milioane hectare), Spania (27,6 

milioane hectare), Finlanda (23 milioane 
hectare), Franţa (17,6 milioane hectare), 
Germania (11,4 milioane hectare) şi Italia 
(11,1 milioane hectare). Astfel, doar trei 
ţări depăşesc 10% din suprafaţa totală 
împădurită din sânul Europei celor 28: 
Suedia (16,8% din suprafaţa totală), 
Spania (15,2% din suprafaţa totală) şi 
Finlanda (12,7% din suprafaţa totală).

Particularităţile pădurilor şi a 
suprafeţelor împădurite nu sunt 
disponibile în totalitate în rapoartele 
generale, mai ales în ceea ce priveşte 
tipul proprietăţilor forestiere. Conform 
Eurostat, 60,3% din pădurile europene, 
în medie, se aflau, în anul 2010, 
proprietate privată. Acest procentaj 
depăşeşte media europeană pentru 
11 state membre, proporţia cea mai 
ridicată aflându-se în Portugalia, unde 
97% din păduri aparţin mediului privat. 
Opus acestei situaţii, sectorul privat este 
situat sub 20% în Polonia şi Bulgaria 
(unde suprafaţa forestieră este şi cea mai 
scăzută, 12,1% din total).

Comitetul forestier permanent 
al CEETTAR a condus un studiu, în 
primăvara anului 2017, asupra a zece 
ţări (Belgia, Bulgaria, Danemarca, Franţa, 
Finlanda, Spania, Suedia, Olanda, 
Portugalia, Letonia), cu scopul de a 
cunoaşte mai bine contractorii forestieri 
din aceste state, rolul lor şi preocupările 
actuale ale acestora.

Legat de caracterul privat sau public 
al suprafeţelor forestiere europene, 
răspunsurile membrilor CEETTAR 
(asociaţie la care a fuzionat şi ENFE, 
Organizaţia Europeană a Antreprenorilor 
Forestieri) sunt în acord cu observaţiile 
Eurostat şi vin în completarea acestora. 
Ariile pădurilor private, respectiv ale 
celor publice, sunt aproape echivalente 
în trei ţări: Belgia, Olanda şi Letonia. 
În cazul Danemarcei, unde pădurea 
ocupă 0,6 milioane hectare, suprafeţele 
private domină (68% din total), în timp 
ce pădurile publice sunt deţinute în 
proporţie de 19% de către stat şi de 8% 
de către colectivităţile locale. Pădurea 
privată domină, la fel, şi în Franţa (11,8 
milioane de hectare, faţă de 1,4 milioane 
deţinute de stat şi 2,4 milioane hectare 
în contul colectivităţilor locale), Spania 
(19,98 milioane hectare deţinute de 
mediul privat, în raport cu 1,5 milioane 
aparţinând statului şi 6,19 milioane de 
hectare în comunităţile locale), Finlanda 
(75% din păduri sunt private, adică 15,2 
milioane de hectare, în timp ce 25% 
aparţin statului, adică 5,07 milioane) 
şi Suedia (50% din pădurea privată 

este deţinută de micii proprietari, iar 
restul, de către 25 de societăţi). Bulgaria 
rămâne singura ţară în care pădurea 
publică este dominantă cu prisosinţă (cf. 
asociaţiei Bulprofor, 75% din păduri sunt 
de stat, 15% aparţin unor comunităţi 
locale, iar 10% sunt deţinute de 
proprietari privaţi).

Ancheta CEETTAR oferă, totodată, 
informaţii complementare pentru 
anumite ţări, în privinţa zonelor 
forestiere protejate. Acestea reprezintă 
60% din pădurile Bulgariei, 15,1 milioane 
hectare în Spania şi 44% din suprafeţe în 
nordul Finlandei. Relaţionat cu repartiţia 
tipurilor de esenţe forestiere, se remarcă 
un oarecare echilibru între foioase şi 
răşinoase. În cazul anumitor state, însă, 
există o dominaţie clară a esenţelor de 
răşinoase (Belgia, Danemarca, Olanda, 
Letonia). Acestea reprezintă cea mai 
mare parte a pădurii finlandeze (89% din 
total) şi suedeze (80% din total în 2013).

Un mai mare amestec de esenţe 
forestiere apare pe teritoriul Bulgariei 
(70% foioase şi 30% răşinoase), Franţei 
(9,2 milioane ha foioase, 3,1 milioane 
ha răşinoase, 2,0 milioane ha mixte) şi 
Spaniei (15,12 milioane ha foioase, 10,42 
milioane ha răşinoase şi 2,12 milioane ha 
mixte).

La nivelul producţiei de lemn, Suedia 
domină clar în grupul ţărilor prezentate 
în raport (86,3 milioane mc din recolta 
scoasă pe piaţă în 2013 conform 
asociaţiei suedeze SMF, din care 51,3 
milioane mc de provenienţă privată, 
25,5 milioane mc din partea companiilor 
forestiere sau a marilor proprietari şi 9,9 
milioane mc recoltaţi de Stat).

Finlanda ajunge în a doua poziţie la 
nivelul recoltei totale, cu 65 milioane 
mc recoltaţi în 2013 (57 milioane mc 
în 2014, conform Eurostat), urmată de 
Franţa (circa 35 milioane mc pentru 
2013, din care 21,7 milioane mc de 
origine privată, 8,1 milioane mc de la 
colectivităţile locale şi 6,2 milioane mc 
de la stat), apoi Spania (13,2 milioane mc 
recoltaţi în 2010, din care 7,05 milioane 
mc răşinoase şi 6,15 milioane mc lemn 
de foiase, conform asociaţiei Asemfa, 
faţă de un total de 16 milioane mc după 
Eurostat).

În final, ancheta CEETTAR precizează 
nivelul recoltei totale scoase pe piaţă 
în 2015 de către Bulgaria (7,5 milioane 
mc, din care 4,5 milioane mc de la 
stat, 1 milioane mc provenind de la 
comunităţile locale şi aproximativ 2 
milioane mc de la companii forestiere), 
Belgia (4,8 milioane mc, din care 2,2 
milioane mc din pădurile de stat şi 
2,6 milioane mc din pădurile private), 
Danemarca (3,91 milioane mc, din care 
3 milioane mc de la mediul privat) şi 

Olanda (1,2 milioane mc).
Din cele zece ţări supuse anchetei 

CEETTAR, două se disting printr-un mare 
număr de contractori forestieri declaraţi 
de către asociaţiile naţionale: Spania, 
în fruntea acestui clasament, cu 36.150 
contractori (dintre care 72% se dedică 
activităţilor de recoltare a lemnului, 
18% managementului forestier şi 8% 
industriei de hârtie), urmată de Franţa, 
cu 7.850 contractori, dintre care 7.000 
sunt dedicaţi recoltării lemnului, iar 
850 activităţilor legate de silvicultură. 
Suedia ocupă, la acest criteriu, locul al 
treilea, cu un total de 5.606 contractori, 
aceştia fiind implicaţi în mai multe 
tipuri de servicii: recoltarea lemnului 
(88%), silvicultura (39%), managementul 
şi planningul forestier (8%) şi alte 
activităţi (8%), precum trailing, fertilizare, 
livrarea lemnului, amenajări arboricole, 
construcţia ferestrelor, drumuri forestiere 
ş.a. Aproape de cele trei state lider, 
soseşte Bulgaria, cu un total de 3.459 
contractori (cifra include şi persoanele 
autorizate înregistrate pentru a lucra 
în pădure fără a avea statutul juridic 
de antreprenor), apoi Finlanda (circa 
3.000 contractori, dintre care 1.500 
în domeniul recoltării lemnului, 200 
în activităţi silvicole, tot atâţia în 
managementul forestier şi 600 pentru 
transportul de lemn), Portugalia (2.000 
de contractori dedicaţi în proporţie de 
80% atât planningului forestier, cât şi 
silviculturii sau recoltării lemnului (70%).

Ancheta CEETTAR menţionează 
prezenţa a 200 de contractori în Olanda 
(150 lucrează în sectorul recoltării 
lemnoase, ceilalţi 50 ocupându-se în 
mod egal cu administrarea forestieră şi 
activităţile silvicole).

În privinţa locurilor de muncă 
asigurate de antreprenoriatul forestier, 
Spania şi Portugalia domină grupul de 
state din raportul furnizat de CEETTAR. 
Asociaţia portugheză Anefa, 78.000 de 
salariaţi activează în pădurile din ţară, 
faţă de 250.000 de operatori înregistraţi 
acum trei ani. Importanţa acitvităţilor 
manuale are două cauze la bază: nu toţi 
arborii pot fi tăiaţi cu mijloace mecanice, 
iar utilizarea sistematică a acestora 
creşte riscul dezvoltării unor ciuperci 
(maladii fungice). Asociaţia spaniolă 
Asemfo declară existenţa unui total de 
62.610 contracte forestiere, dintre care 
puţin peste 36.000 posturi de operatori 
manuali, 24.252 locuri de muncă în 
planningul şi managementul forestier 
(gestiune de proiect, pădurari etc), peste 
2.234 de conducători de echipamente 
forestiere. Suedia şi Finlanda deţin un 
total de 10.000 de salariaţi în sectorul 
forestier suedez (8.000 conducători 
echipamente şi aproximativ 2.000 de 



22 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro

actualitate / in the news

operatori manuali). Asociaţia finlandeză 
Koneyrittäjät semnalează prezenţa unui 
număr de 8.550 salariaţi angajaţi de 
către antreprenori, dintre care 5.500 
mecanizatori, 3.000 operatori manuali. 
În Franţa, FNEDT menţionează existenţa 
a 8.150 salariaţi cu normă întreagă 
în sectorul forestier, sau 14.900 de 
contracte anuale.

Luând în calcul numărul de angajaţi, 
CEETTAR prezintă şi câteva date pentru 
Belgia (2.464 salariaţi, operatori manuali 
şi conducători maşini forestiere la un 
loc), Bulgaria (8.120 salariaţi, dintre 
care 7.000 operatori manuali, 1.000 
conducători echipamente de lucru 
şi 120 persoane în administraţia 
forestieră), Letonia (circa 2.850 salariaţi, 
dintre care 1.500 operatori manuali, 
1.300 mecanizatori şi 500 angajaţi 
în management), Danemrca (600 

mecanizatori şi 500 operatori manuali), 
Olanda (250 mecanizatori 300 operatori 
manuali şi 100 persoane în planningul 
forestier). Raportul mai precizează şi 
aportul mâinii de lucru străine din totalul 
angajaţilor: 30-35% în Suedia (activităţi 
silvicole, dar fără transporturi), circa 30% 
în Belgia, aproximativ 70% în Danemarca 
(activităţi legate îndeosebi de recoltarea 
brazilor de Crăciun) şi mai puţin de 5% 
în Finlanda şi Olanda.

Aceste rezultate vin să completeze 
statisticile europene în materie de 
salariaţi şi raport angajări legate de 
domeniul forestier sau de transportul 
lemnului. Cinci state conduc acest sector, 
în frunte aflându-se Polonia (72.500 
angajaţi în 2013), urmată de România 
(53.900), Italia (47.000), Germania 
(35.300) şi Franţa (32.000).

În privinţa managementului 

şi a planningului forestier, rolul 
antreprenorilor ocupă mai puţin de 
5% din piaţa suedeză, ajungând până 
la 100% pentru Bulgaria sau 95% 
în Olanda. Celelalte ţări au furnizat 
răspunsuri variabile, raportând mai puţin 
de 10% estimat în Finlanda, 15% pentru 
Portugalia şi 20% în Danemarca şi 
Letonia sau prezenţă exclusiv în sectorul 
de stat în cazul Spaniei. Estimările 
sunt mai omogene pentru activităţile 
legate de silvicultură, cu o cotă de piaţă 
ridicată a antreprenoriatului, de la 80 
la 100%, în funcţie de ţară, 80% pentru 
Franţa). Raportat la nivelul recoltării 
lemnului, cota de piaţă a antreprenorilor 
este, în general, ridicată şi superioară 
procentului de 80% (100% Finlanda şi 
Portugalia).

Sectorul echipamentelor şi maşinilor 
forestiere cunoaşte numere variabile, 
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în funcţie de ţară sau regiune. Finlanda 
şi Suedia sunt statele cu cel mai mare 
număr de maşini forestiere din raportul 
european: 2.000 maşini de recoltat masa 
lemnoasă în Finlanda şi, estimativ, între 
1.500-2.500 în Suedia, respectiv 3.800 
în Portugalia. Tot Suedia şi Finlanda 
ocupă primele locuri la utilizarea 
transportatorilor de lemn mecanizaţi 
(1.500-2.500 în Suedia şi 2.200 în 
Finlanda). Parcul francez de maşini 
forestiere este reprezentat de 750 maşini 
de recoltat lemn, 1.250 echipamente 
de transport şi 1.100 tractoare tip 
skidder. Bulgaria anunţă prezenţa a 
700 tractoare, iar Letonia deţine 500 de 
maşini transportoare şi 300 echipamente 
de recoltat. Danemarca raportează 140 
maşini de recoltat masă lemnoasă (75 
în Olanda) şi 100 de tocătoare pentru 
produs plachete.

Concluzii
Studiul pus la punct de CEETTAR pune în lumină un veritabil mozaic 

al peisajului european legat de antreprenoriatul forestier. Cu meserii 
şi profituri variate, contractorii devin actori esenţiali în vederea 
valorificării pădurilor europene. Sursă de venit şi de investiţii în 
echipamente performante, contractorii forestieri ocupă astfel un loc 
de seamă în economia rurală şi industria lemnului din Europa, fără a 
uita de lemnul energetic, activitate aflată în plin avânt în ultimii ani. 
Producţia de peleţi din lemn a UE a crescut cu 97% din 2009 până în 
2014, pentru a atinge 13,1 milioane de tone în 2014, transformând 
Uniunea Europeană în primul producător mondial de peleţi (conform 
Eurostat).

Traducere şi adaptare: Lavinia Marcu 
Sursa: CEETTAR - European Organisation of Agricultural,

Rural, and Forestry Contractors, Raport 2017
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Atestarea
operatorilor economici 
de exploatare
a lemnului

Rezumat
Ansamblul de preocupări şi acţiuni privind exploatarea lemnului, 

recoltarea şi valorificarea raţională a acestuia, prelucrarea primară, 
precum şi organizarea şi conducerea întregului proces, este legiferat, 

printre altele, printr-un regulament specific, şi este gestionat prin atestare 
profesională de catre o comisie ministerială numita în acest sens.

Certificate attestation of economical agents
in wood exploitation

Synopsis
The package of actions and concerns related to rational wood exploitation 

and harvesting, its primary processing, as well as the organisation and 
management of the entire process can be synthesized through specific 

system regulations. This set of rules should be imposed by a professional 
attestation commission named by the ministry.

Editorial Team

Exploatarea lemnului are 
regulile ei, de la care nu 
trebuie să ne abatem sub 
nici o justificare şi cu nici 
un argument conjuctural. 
Gama de variabile, totalitatea 
contextelor şi condiţiilor în care 
poate avea loc activitatea fac 
din aceasta una dintre cele mai 
complexe şi costisitoare lucrări.

Spaţiu special amenajat ca unitate arhivistică 
pentru ordonarea cronologică şi păstrarea 
dosarelor de atestare
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Cele două aspecte ale procesului 
de producţie, cel tehnologic si 
cel de muncă, sunt în strânsă 

legătură, se condiţionează reciproc 
şi joacă rol primordial în rigoarea 
silviculturală a intervenţiei.

Recoltarea şi valorificarea raţională, 
prelucrarea primară a lemnului, precum 
şi organizarea şi conducerea întregului 
proces de gestionare, sunt, aşadar, 
activităţi care nu pot fi lăsate fără o 
riguroasă reglementare.

Însăşi Legea nr. 46/2008, Codul Silvic, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 611 din 12 august 

2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, conţine două capitole (VIII 
şi IX) distincte şi mai multe articole 
(începând cu art. 62) care fac referire 
specială la exploatarea lemnului. 

Este, astfel, specificat explicit că:
• exploatarea masei lemnoase se 

face după obţinerea autorizaţiei de 
exploatare şi predarea parchetului, 
cu respectarea regulilor silvice şi în 
conformitate cu instrucţiunile privind 
termenele, modalităţile şi perioadele 
de colectare, scoatere şi transport al 
materialului lemnos, aprobate prin ordin 
al conducătorului autorităţii publice 

centrale care răspunde de silvicultură;
• exploatarea masei lemnoase se 

face de persoane juridice atestate 
de autoritatea publică centrală care 
răspunde de silvicultură.

În vederea obţinerii certificatului de 
atestare/reatestare, operatorul economic 
are obligaţia de a depune la secretariatul 
comisiei un dosar, care trebuie să 
conţină următoarele documente:

a) cererea de atestare/reatestare, al 
cărei model este prevăzut în anexă şi 
care primeşte număr de înregistrare din 
registrul comisiei;

b) declaraţie pe propria răspundere 

Atestarea
operatorilor economici 
de exploatare
a lemnului
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a reprezentantului legal al operatorului 
economic sau împuternicitului acestuia, 
din care să rezulte că documentele 
depuse în vederea obţinerii certificatului 
de atestare sunt conforme cu originalul;

c) copie de pe statutul sau actul 
constitutiv, din care să rezulte că 
operatorul economic are ca obiect 
de activitate exploatarea forestieră, 
certificată sub semnătură şi ştampilă 
de reprezentantul legal al operatorului 
economic;

d) copie de pe încheierea 
judecătorului delegat sau, după caz, 
hotărârea judecătorească definitivă sau 
rezoluţia directorului oficiului registrului 
comerţului competent teritorial privind 
înregistrarea operatorului economic, 
certificată sub semnătură şi ştampilă 
de reprezentantul legal al operatorului 
economic;

e) copie de pe certificatul de 
înregistrare la oficiul registrului 
comerţului sau în registrul asociaţiilor 
şi fundaţiilor, certificată sub semnătură 
şi ştampilă de reprezentantul legal al 
operatorului economic;

f) situaţia privind asigurarea cu 
personal de specialitate pentru 
coordonarea tehnică a activităţii de 
exploatare forestieră, angajat pe 
durata nedeterminată, certificată sub 
semnătură şi ştampilă de reprezentantul 
legal al operatorului economic, potrivit 
modelului prevăzut în anexa copia 
contractului individual de muncă 
înregistrat în registrul de evidenţă al 
operatorului economic respectiv şi copie 
a registrului din care să rezulte angajarea 
personalului de specialitate;

g) copie de pe diplomele de absolvire/
licenţă ale personalului de specialitate 
pentru coordonarea tehnică a activităţii 
de exploatare forestieră, certificată sub 
semnătură şi ştampilă de reprezentantul 
legal al operatorului economic;

h) situaţia privind asigurarea cu utilaje 
proprii specifice activităţii de exploatare 
forestieră, certificată sub semnătură 
şi ştampilă de reprezentantul legal al 
operatorului economic, şi anume: maşini 
multifuncţionale, fierăstraie mecanice, 
tractoare articulate forestiere, tractoare 
universale, funiculare, atelaje, aflate în 
proprietate, potrivit modelului prevăzut 
în anexă; operatorul economic trebuie să 
facă dovada deţinerii de utilaje/atelaje 
pentru exploatarea unui volum anual de 
minimum 2.000 mc; dovada asigurării cu 
utilaje specifice activităţii de exploatare 
forestieră se face cu certificate eliberate 
de unitatea administrativ-teritorială, 
prin care se confirmă plata impozitului 
asupra acestora;

i) situaţia volumului de lemn pe picior 
recoltat, pentru care a primit autorizaţie 

de exploatare în perioada ultimei 
atestări/reatestări, dacă se solicită 
reatestarea, potrivit modelului prevăzut 
în anexă;

j) calculul capacităţii anuale pentru 
activitatea de exploatare a masei 
lemnoase;

k) cazierul tehnic de exploatare a 
lemnului pe picior, completat la zi, numai 
pentru operatorul economic care solicită 
reatestarea, în copie, certificată sub 
semnătură şi ştampilă de reprezentantul 
legal al acestuia;

l) cazierul judiciar pentru 
administratorul operatorului economic, 
din care să rezulte că nu a fost 
condamnat pentru fapte privind 
încălcarea regimului silvic;

m) documentul care dovedeşte 
achitarea tarifului stabilit pentru atestare, 
potrivit prevederilor.

Personalul de specialitate angajat în 
cadrul operatorului economic poate fi 
maistru exploatări forestiere, tehnician, 
subinginer sau inginer în domeniul 
silviculturii.

În cazul persoanelor cu studii medii 
sau superioare de specialitate în 
domeniul silviculturii, care au calitatea 
de asociat sau administrator în cadrul 
operatorului economic care solicită 
atestarea, nu mai este necesară copia 
contractului individual de muncă.

Personalul menţionat se încadrează cu 
contract de muncă, cu normă întreagă, 
pe o perioadă de timp nedeterminată.

Redacţia
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După acest an, s-a început obţinerea 
datelor sub formă de chestionare, 
care au suferit mai multe dezvoltări, 

în funcţie de evoluţia formei de proprietate 
şi administrare a pădurilor. Tot de atunci a 
început seria de date privind împăduririle în 
fond forestier, iar mai târziu, şi cele privind 
terenuri din afara fondului forestier. Datele 
statistice se publicau în anuarul statistic şi în 
unele publicaţii, împreună cu datele despre 
agricultură.

Importanţa economiei forestiere, din punct 
de vedere statistic, a cunoscut o abordare 
nouă după intrarea României în Uniunea 
Europeană. Pe lângă cercetările statistice 
binecunoscute sub denumirea de SILV 1,2,3,4, 
a apărut o nouă cercetare, numită “volumul 
de lemn exploatat” (SILV5), care se adresează 
operatorilor economici din exploatarea 
forestieră. 

În acest fel, pe lângă date statistice specifice 
silviculturii, au apărut indicatori care reflectă 
exploatarea lemnului şi destinaţiile acestuia 
pentru industriile de prelucrare a lemnului. 
Pentru a aduna date statistice necesare 
calculării valorii adăugate din acest sector de 
activitate atât de important, din anul 2010, 
chestionarul SILV5 conţine capitole cu date din 
contabilitatea respondenţilor.

Începând cu anul 2007, România a început 
să raporteze, prin INS, către Eurostat, date 
statistice privind silvicultura şi exploatarea 
forestieră, în acord cu rezoluţia Consiliului 
din 15  decembrie 1998, asupra strategiei 
forestiere a UE.

Un prim chestionar care s-a completat a fost 
“chestionarul comun sectorul forestier” (JFSQ), 
din care preiau date, pe lângă Eurostat, şi 

UNECE, FAO şi ITTO. Acesta conţine informaţii 
statistice privind producţia şi comerţul de 
lemn şi produse din lemn până la nivelul de 
prefabricat şi mobilier din lemn, precum şi 
celuloză, produse din celuloză şi hârtie.

Un al doilea chestionar completat de INS 
este cel privitor la conturi economice, numit 
“conturi forestiere europene” (EFA), care a 
suportat mai multe îmbunătăţiri, ajungând 
în prezent la o formă mai simplă, dar totuşi 
relevantă, pentru ceea ce înseamnă aportul 
acestui sector economic la PIB-ul ţării.

Pentru a obţine date complete şi de calitate 
pentru aceste raportări, s-au adus unele 
modificări la chestionarele statistice, în special 
SILV2 şi SILV5, în prezent ajungându-se la 
o formulă optimă, care, sperăm va rămâne 
stabilă o perioadă mai lungă de timp. 

Utilizatorii noştri de date statistice pot 
accesa baza de date TEMPO de pe site-ul INS, 

de unde pot descărca gratuit şi publicaţiile 
statistice referitoare atât la silvicultură cât şi 
la alte domenii de interes (http://www.insse.
ro/cms/ro/publicatii-statistice-in-format-
electronic).

Olivian Nuţescu,
Expert statistician INS

Abrevieri:
Eurostat: Biroul de statistică al comunităţii
europene.
FAO: Organizaţia internaţională pentru
agricultură şi alimentaţie
UNECE: Comisia economică a Naţiunilor
Unite pentru Europa
ITTO: Organizaţia internaţională a lemnului
tropical

Rezumat
Importanţa economiei 
forestiere, din punct de 
vedere statistic, a cunoscut 
o abordare nouă după 
intrarea României în 
Uniunea Europeană. Pe 
lângă cercetările statistice 
anterioare, au apărut, din 
acel moment, noi serii 
de date, o parte din ele 
adresându-se operatorilor 
economici din industria de 
exploatare şi prelucrare 
primara a lemnului. 

National forestry 
statistics
Synopsis
The importance of forest 
economics and statistics has 
introduced a new aproach 
after Romania’s accession to 
the European Union. Beside 
the previous statistical 
researches, a new series of 
data have emerged and 
part of them are addressed 
to economical operators 
linked with primary wood 
processing and exploitation.

Olivian Nuţescu,
INS statistician expert

Informaţiile statistice privind silvicultura deţinute de 
Institutul Naţional de Statistică (INS) în arhiva sa, sub formă 
de serie de date, datează din anul 1954, pentru suprafaţa 
fondului forestier, şi din anul 1963, pentru masa lemnoasă 
recoltată. Până în anul 1990, informaţiile statistice proveneau 
din rapoartele instituţiilor centralizate care se ocupau de 
exploatarea lemnului şi de silvicultură.
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Drumuri
forestiere

Drum forestier
în teren greu accesibil  

în teren
greu

accesibil
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Iată câteva din problemele 
semnalate de către comitetul de 
investigaţie mai-sus menţionat:

• lipsa identificării posibilelor 
riscuri de accidente pentru operatori;

• o prezentare inadecvată a 
acestor riscuri către operatori;

• feedback slab şi o planificare 
lipsită de coerenţă în unele cazuri;

• absenţa inspecţiilor regulate pe 
teren în timpul construirii drumurilor;

• inconsistenţa dintre geometria 
drumurilor şi marcarea terenurilor;

• inexistenţa unui coordonator 
profesionist de proiect.

Au fost descoperite şase 
secţiuni de drum în pantă care 
nu prezentau siguranţă pentru 
accesul public şi puteau fi un risc 
pentru mediul încojurător. În cinci 
cazuri cercetate, s-a constatat 
absenţa unui coordonator principal 
care să supervizeze elementele 
geometrice ale drumurilor şi lipsa 
unor planuri de construcţie care 
să ia în calcul riscurile menţionate. 
Una dintre recomandările de 
bază ale consiliului local a vizat 
stabilirea unor membri pregătiţi în 
elaborarea sau dezactivarea unui 
proiect de construcţie în condiţiile 
geografice existente (pantă 
mare, zone abrupte). Aceştia sunt 
obligaţi să prezinte imediat toate 
riscurile potenţiale şi să informeze 
complet operatorii asupra acţiunilor 
întreprinse.

Vor fi urmărite mai multe criterii 
de-a lungul redactării planului de 
lucru. Printre acestea, coordonatorii 
rebuie să se asigure că planul de 
construcţie şi condiţiile de zonă sunt 
pe deplin înţelese de către operatori. 
Totodată, geometria drumurilor 
forestiere în pantă va urma 
obiectivele vizate în construcţie, 

iar zonele critice sunt semnalate 
corespunzător pe parcursul 
proiectului.

Legislaţia actuală a provinciei 
canadiene cere ca evaluarea 
unui teren să fie făcută de către 
un agent autorizat coordonator 
(CRP). Indiferent dacă este stipulat 
sau nu prin lege, acest agent are 
obligaţia de a pregăti documentaţia 
necesară începerii proiectului de 
drum forestier şi poate fi tras la 
răspundere pentru eventualele 
riscuri neluate în calcul sau orice alte 
erori de construcţie.

Prin urmare, este obligatorie 
semnalarea a trei indicatori de teren:

1) instabilitatea unui teren sau 
potenţialul acestuia de a deveni 
astfel,

2) indicatorii instabilităţilor din 
teren,

3) pante cu înclinaţie de peste 
60%, care cer evaluări exacte ale 
suprafetelor în construcţie, în 
vederea elaborarii unor recomandări 
utile de bune practici în siguranţa 
construcţiei.

Ancheta consiliului local a mai 
evidenţiat iniţiativele pozitive ale 
sectorului de drumuri forestiere. 
Zece segmente de drum în 
pantă au fost corect construite, 
respectându-se şi aplicându-se 
cu exactitate recomandările din 
ghid. Interacţiunea dintre membrii 
implicaţi în proiect şi existenţa unor 
specialişti în prognozarea riscurilor 
de construcţie în zone cu declivitate 
mare au condus la o documentaţie 
raţională şi la asumarea unor 
responsabilităţi reale pe teren.

Sursa:
BC Forest Professional

Nov-Dec, 2017

Rezumat
În construcţia drumurilor 
forestiere, apar uneori 
secţiuni aparent spec-
taculoase, dar care, din 
punct de vedere tehnic şi 
al multor altor consider-
ente, impun necesitatea, 
în cazul provinciei cana-
diene British Columbia, 
chiar obligaţia de a fi  
prezentate toate riscurile 
potenţiale, iar utilizatorii 
să fie informaţi asupra 
acestora.

Road construc-
tion on steep 
slopes
Synopsis
Road construction 
faces certain sections 
apparently with a great 
scenery, but technically 
difficult as they demand 
a thorough report on all 
the potential hazards. 
This is the case for the 
Canadian province of 
British Columbia and 
the practitioners must 
be informed regarding 
the problems that can 
occur during the process 
of road construction on 
steep terrain.

Source:
BC Forest Professional
Nov-Dec, 2017

În luna septembrie 2017, un raport asupra construcţiei 
de drumuri pe terenuri abrupte şi cu grad mare de 
înclinare a fost emis în provincia canadiană British 
Columbia. Astfel, au fost examinate 26 de segmente 
de drum situate de-a lungul provinciei, drumuri 
construite integral pe terenuri cu povârnişuri şi pante 
înclinate (peste 60%). În urma investigaţiei efectuate, 
s-a constatat că o parte a acestora au fost corect 
construite, dar în alte cazuri, o serie de ingineri şi 
specialişti în silvicultură nu au respectat întocmai 
normele cerute de “Ghidul serviciilor profesionale 
din sectorul forestier - drumuri forestiere”, elaborat 
de un consiliu care vizează practicile forestiere de pe 
teritoriul provinciei respective.
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Legislaţia 
silvică  

românească. 
Mod de aplicare

În ultimul timp, legislaţia 
silvică a devenit din 
ce în ce mai stufoasă, 
astfel încât chiar şi unii 
agenţi constatatori au 
dificultăţi în interpretarea 
şi aplicarea ei.

Astfel, modificarea 
şi completarea Legii 
46/2008, Codul Silvic, 
prin Legea 175/2017, 
având consecinţă 
imediată modificarea 
Legii 171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice 
- două legi cu aplicare 
din vara anului 2017, 
reprezintă un exemplu 
semnificativ în sensul 
celor afirmate mai sus.
În cele ce urmează, în 
calitate de expert judiciar 
silvic, vă voi prezenta 
spre analiză şi, totodată, 
voi expune punctul de 
vedere, probabil, cel mai 
competent în speţă.
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Într-o partidă de produse speciale, constituită într-o pădure de 
tip funcţional T III, cu tăieri progresive de lărgire a ochiurilor, a 
fost autorizat un agent economic pentru construcţia unei căi de 

apropiat, şi anume un drum de tractor.
Drumul a fost marcat de organul silvic cu ciocan pătrat, aplicat 

pe arborii de margine şi capăt. La partida în cauză, pe parcursul 
exploatării, se efectuează un control de exploatare.

Spre surprinderea organului constatator, agentul economic 
autorizat a prelungit drumul de tractor cu cca 400 m. Drumul a fost 
executat în debleu, astfel încât eventualele cioate provenite din 
tăierea fără drept a arborilor de pe traseul de 400 m neautorizat 
nu au mai putut fi găsite, fiind, probabil, acoperite cu pământ sau 
distruse şi ridicate din traseul drumului.

La deplasarea pe platforma primară, agentul constatator găseşte 
6 (şase) catarge de răşinoase cu lungime de 12 m şi diametrul la 
mijloc de 24 cm, 23 cm, 25 cm, 28 cm, 20 cm, 27 cm, apte pentru 
gater, care prezentau la bază parte din elementele tăierii arborelui, 
şi anume zona de siguranţă, tăierea înclinată a tapei şi, respectiv, 
tăierea din partea opusă tapei. Deoarece catargele nu prezentau 
marca (amprenta) ciocanului rotund ce se aplică în cazul acestui 
fel de tăiere, concluzionează că aceste 6 piese sunt din traseul 
drumului prelungit cu 400 m şi neautorizat.

Măsoară apoi diametrele la capătul gros al celor 6 catarge, 
rezultând valorile: 37 cm, 35 cm, 38 cm, 40 cm, 33 cm, 39 cm, valori 
pe care le asimilează cu diametrele posibilelor cioate din drumul de 
tractor neautorizat. Trecând la valorificarea elementelor prezentate 
mai sus, aplică următoarele sancţiuni:

• amenda 2.000 lei, art.17, lit.d, Legea 171/2010 (drum tractor 
fără traseu autorizat);

• consideră capetele catargelor ca şi cioate şi aplică OUG 
85/2006, aprobată prin Legea 84/2007 şi Legea 4/2015, preţ mediu 
115 lei/mc, stabilind valoarea prejudiciului, repetând:

• valoarea pagubei: 893,55 lei,
• valoarea funcţiilor pădurii nerealizate: 893,55 lei x 0,7 = 625,49 

lei
• valoarea prejudiciului: 893,55 lei + 625, 49 lei = 1.519, 04 lei, 

mai mare de 5 ori decât preţul mediu (115 lei x 5 = 575 lei).
Propune recuperarea valorii prejudiciului în cuantum de 1.519,04 

lei de la agentul economic, încadrează fapta în infracţiune şi 
sesizează unitatea de poliţie cea mai apropiată din zonă.

Agentul constatator a aplicat incorect prevederile legislaţiei în 
vigoare.

O.U.G. 85/2006, aprobată prin Legea 84/2007, are ca element de 
măsurare cioata, nicidecum elementele cioatei rămase pe catarg, 
trunchi, după doborâre (zonă de siguranţă, partea înclinată a tapei). 
Ca şi agent constatator, pe traseul drumului neautorizat, acesta nu 
a găsit elementul material cioata, astfel încât sancţiunea aplicată la 
pct. b este incorectă, deorece nu există nicio certitudine că cele 6 
piese sunt din drumul de tractor neautorizat.

Corect, agentul constatator trebuia să procedeze astfel:
• menţinerea sancţiunii de la pct a, respectiv amendă 200 lei 

(art.17, lit.a, Legea 171/2010);
• cele 6 catarge de pe platforma primară care nu aveau marcă 

rotundă specifică trebuiau încadrate drept materiale lemnoase fără 
provenienţă legală, cu aplicarea art. 10, al.1, Legea 171/2010, cu 
amendă 500 lei şi confiscarea lor.

În încheiere, considerăm că agentul constatator a săvârşit un 
abuz, prin încadrarea faptelor în infracţiune, infracţiune care, în 
urma judecării cauzei, putea condamna agentul economic prin 
aplicarea Legii 46/2008, art. 107, al. 1, lit.a, cu închisoare de la 6 luni 
la 3 ani.

În calitate de expert tehnic silvic judiciar, consider că, mai întîi, 
trebuie cu mare atenţie studiată cauza, şi apoi aplicată legea.

Expert tehnic judiciar silvic,
ing. Gafiţa-Chiruţa Gheorghe

Rezumat
Regăsim comentată 
opinia despre o practică 
relativ răspândită de 
a înţelege, interpreta 
şi aplica legislaţia de 
specialitate în mod 
diferit de la o persoana 
la alta, sau chiar de la o 
instituţie la alta, utilizând 
erori de raţionament.

Romanian 
forestry 
legislation. Law 
enforcement
Synopsis
The article presents 
a debate about a 
relatively large spread 
tradition of commenting, 
understanding and 
applying forestry 
legislation in a different 
manner, according 
to each individual or 
institution, while using 
erroneous reasoning 
methods.

Eng. Gafiţa-Chiruţa 
Gheorghe
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1 44.01.0000-total        Lemn de foc Milioane euro 31,320 39,400 16,019 15,696

  Diferenţa % -20,5 +2,1

2 44.02.0000-total        Cărbune de lemn Milioane euro 2,920 2,975    5,965    3,305

  Diferenţa   % - 1,8   + 80,5

3 44.03.0000-total    Lemn brut cojit simplu, fasonat sau chiar cioplit Milioane euro 15,537 9,339 59,541 85,161

 Diferenţa   % + 66,4 - 30,1

4 44.04.0000-total  Lemn despicat, prăjini, ţăruşi Milioane euro 4,008 3,581 1,147 0,698

 Diferenţa   % +11,9 +64,3

5 44.05.0000-total  Lână de lemn, făină de lemn Milioane euro 0,373 0,200 0,304 0,153

 Diferenţa   % +86,5   +98,7

6 44.06.0000-total  Traverse de cale ferată Milioane euro 3,752 3,822 0,021 0,353

 Diferenţa   % -1,8 - 94,1

7 44.07.0000-total  Cherestea (lemn tăiat longitudinal, spintecat) Milioane euro 363,142 378,934 71,247 59,932

 Diferenţa   % - 4,2 + 18,9

8 44.08.0000-total  Foi placaj  - furnire Milioane euro 75,552 68,272 24,155 20,869

 Diferenţa   % + 10,7 + 15,7

9 44.09.0000-total     Lemn fasonat Milioane euro 17,989 16,439 16,739 12,766

 Diferenţa   % + 9,4 +31,1

10 44.10.0000-total     Panouri din particule şi panouri similare (PAL, OSB) Milioane euro  311,023 291,229 50,506 39,830

 Diferenţa   % +6,8 +26,8

11 44.11.0000-total   Panouri din fibre de lemn (MDF) Milioane euro 77,393 79,171 110,119 104,510

 Diferenţa   % - 2,2 + 5,4

12 44.12.0000-total Placaje, lemn furniruit Milioane euro 52,778 60,017 33,956 25,841

 Diferenţa   % - 12,1 + 31,4

13 44.13.0000-total Lemn densificat în blocuri Milioane euro 3,599 4,469 1,179 2,364

 Diferenţa   % - 18 - 52.3

14 44.14.0000-total  Rame pentru tablouri Milioane euro 0,830 1,155 1,244 1,687

 Diferenţa   % - 28,1 - 26,3

15 44.15.0000-total   Lăzi, lădiţe, coşuri, diverse ambalaje Milioane euro 26,388 26,155 21,007 17,842

Diferenţa % +0,9 +17,7

16 44.16.0000-total    Butoaie Milioane euro 3,605 4,100 0,960 0,760

 Diferenţa   % -12,1 +26,3

17 44.17.0000-total   Unelte Milioane euro 1,546 1,585 1,104 1,040

 Diferenţa   % -2,5 +6,2

18 44.18.0000-total    Binale Milioane euro 142,819 133,027 73,410 68,590

 Diferenţa   % +7,4 +7,0

19 44.19.0000-total   Articole de masă sau de bucătărie Milioane euro 11,278 11,375 3,435 2,597

 Diferenţa   % -0,9 +32,3

20 44.20.0000-total     Lemn marchetat, încrustat Milioane euro 6,644 7,572 2,378 1,836

 Diferenţa   % -12,3 +29,5

21 44.21.0000-total  Alte articole din lemn Milioane euro 93,938 105,030 12,020 12,194

 Diferenţa   % -10,6 -1,4

 Total  Prelucrarea lemnului (exclusiv mobila) Milioane euro 1246,434 1247,847 506,456 478,024

Diferenţa   % 99,9 105,9

Cod produs comercializat

Export primele 3 trimestre Import primele 3 trimestre

2017 2016 20162017
Unitate
de măsură

Primele trei trimestre
ale anului 2017

 Sursa: MEC
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Opera prof. dr. ing. Nicolae Boş se 
concretizează în 92 de titluri, dintre care 56 
realizate şi publicate ca autor, iar celelalte 
36, în calitate de colaborator. Dintre 
contribuţiile ştiinţifice aduse, amintim cele 
19 manuale universitare, care însumează 
aproape 5.000 de pagini.

Împreună cu prof. univ. Victor Giurgiu, 
membru al Academiei Române, este 
preşedinte de onoare al asociaţiei “Fiii şi 
prietenii Branului”, societate non-profit, care 
urmăreşte cunoaşterea trecutului, cinstirea 
oamenilor de seamă şi dezvoltarea actuală a 
zonei mirifice a Branului. În decursul anilor, 
asociaţia a organizat o serie de acţiuni 
comemorative privind personalităţile ANCPI 
marcante ale Branului. 

Academia de Ştiinte Agricole şi Silvice, 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
în Silvicultură, Facultatea de Silvicultură şi 
Exploatări Forestiere din Braşov şi Regia 
Naţională a Pădurilor Romsilva, toate 
împreună au organizat, în data de 25 
ianuarie 2018, la Braşov, o remarcabilă 
manifestare ştiinţifică prilejuită de 
sărbătorirea profesorului Nicolae Boş, la 
împlinirea venerabilei vârste de 90 ani.

Cuvântul de deschidere a fost rostit de 
distinsul academician Victor Giurgiu. 

S-au prezentat, de asemenea, trei 
comunicări: 

• Asigură actuala evidenţă a fondului 
forestier gestionarea durabilă a pădurilor 
României?

• Cât de departe suntem de realizarea 
cadastrului fondului forestier?

• Utilizarea tehnicilor moderne ale 
teledelecţiei si fotogrametriei pentru 
realizarea cadastrului fondului forestier.

Comunicările au fost urmate de o sesiune 
de întrebări şi răspunsuri.

În continuare, la adresa distinsului 
prof. Nicolae Boş au urmat luări de 
cuvânt omagiale din partea Universităţii 
“Transilvania” din Braşov, Secţiei de 
Silvicultură a ASAS, Regiei Naţionale a 
Pădurilor Romsilva si a INCDS.

Invitat special din partea ASFOR, d-nul 
Nicolae Ţucunel a ţinut să aducă un mesaj 

din partea membrilor asociaţiei, dar nu 
înaite de a evidenţia eleganţa pe care o dau, 
deopotrivă, cultura şi experienţa de viaţă, 
discreţia şi cumpătarea, calităţi dovedite 
întotdeauna de prof. Nicolae Boş.

Avem profunde şi sincere sentimente 
faţă de omul Nicolae Boş. Domnia Sa face 
pe deplin parte din viaţa fiecăruia dintre 
discipolii săi, faţă de omul grijuliu care, 
cu nobleţe şi perfecţionism, i-a învăţat 
cum să devină serioşi în muncă, punctuali, 
responsabili, operativi, adică buni specialişti.

Cu prilejul frumoasei aniversări, venim cu 
tradiţionalul mesaj “La mulţi ani!”, dar şi cu 
urarea cordială să ne bucuraţi în continuare 
cu multe alte realizări frumoase!

Bucuria de a-l putea sărbători pe domnul 
profesor la aniversarea a 90 ani de viaţă 
este acompaniată de obligaţia de a reţine 
din oferta educaţională şi de bun familist a 
domniei sale. 

Întorcându-ne la primii ani de studenţie, 
facând parte din categoria celor care au fost 
nemijlocit privilegiaţi de a-l avea profesor, 
ne înclinăm în faţă ţinutei profesionale 
impecabile a domnului profesor, despre care 
ştim că era printre marii topografi ai ţării.

În cuvântul de răspuns, profesorul 
Nicolae Boş, aflat într-o ţinută de excepţie, 
a prezentat, uneori cu umor de calitate, 
filmul excepţionalelor sale performanţe din 
domeniul măsurătorilor terestre, mulţumind 
tuturor celor prezenţi, şi nu numai.

Prin contribuţiile ştiinţifice aduse 
topografiei, geodeziei, fotogrametriei şi 
teledetecţiei forestiere, cât şi prin vasta 
literatură tehnică lăsată urmaşilor, profesorul 
Nicolae Boş şi-a înscris cu demnitate 
numele în istoria silviculturii româneşti.

Prof. Nicolae Boş
Născut la 20 ianuarie 1928, în Bran, jud. Braşov, 
prof. Nicolae Boş este inginer silvic, doctor în 
silvicultură, prof. univ. consultant la Universi-
tatea “Transilvania” Braşov, membru titular ASAS.
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Sistemul exportatorilor   
înregistraţi (REX) este sistemul de 
auto-certificare a originii mărfurilor 
de către exportatori, aplicat în 
contextul Sistemului generalizat de 
preferinţe (SGP), în care Uniunea 
Europeană acordă unilateral 
preferinţe tarifare ţărilor în curs de 
dezvoltare, începând cu 1 ianuarie 
2017. Acest sistem se bazează pe 
principiul auto-certificării originii 
mărfurilor de către operatorii 
economici, care vor întocmi ei înşişi 
atestatele de origine. Pentru a avea 
dreptul de a întocmi un atestat de 
origine, operatorul economic va 
trebui să fie înregistrat într-o bază 
de date de către autorităţile sale 
competente/vamale, astfel devenind 
“exportator înregistrat”.

 
Sistemul REX va înlocui, în mod 

progresiv şi complet, sistemul 
actual de certificare a originii bazat 
pe certificate de origine emise de 
către autorităţile guvernamentale 
(certificate de origine Tip A) şi 
declaraţiile pe factură întocmite în 
anumite condiţii de către operatorii 
economici. Sistemul REX va fi utilizat, 
de asemenea, între ţările beneficiare 
ale SGP în cadrul cumulului regional.

 
Perioada de tranziţie totală de 

la sistemul actual de certificare a 
originii la sistemul REX a început la 
1 ianuarie 2017 şi va dura până la 30 
iunie 2020, cel târziu, timp în care 
vor fi emise atât certificate de origine 
Tip A, cât şi atestate de origine. 

În cadrul SGP, operatorii din UE 
mai pot întocmi declaraţii pe factură 
sau mai pot solicita emiterea unor 
certificate EUR 1 în scopul cumulului 
bilateral sau Tip A în scopul înlocuirii 
unor dovezi de origine doar până la 
31.12.2017. 

De la această dată, operatorii 
care exportă mărfuri originare în 
ţările beneficiare ale SPG în scopul 

cumulului bilateral de origine şi 
operatorii care înlocuiesc dovezile 
de origine întocmite iniţial în ţările 
beneficiare ale SGP, în vederea 
transmiterii bunurilor sau o parte a 
acestora în alte părţi contractante, 
trebuie să fie înregistraţi în REX, 
pentru a emite atestate de origine 
pentru transporturi având valori mai 
mari de 6.000 euro. 

 
Regulile sistemului REX sunt 

stabilite prin Regulamentul de 
punere în aplicare (UE) 2015/2447 
al Comisiei, din 24 noiembrie 2015, 
de stabilire a unor norme pentru 
punerea în aplicare a anumitor 
dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 
952/2013 al Parlamentului European 
şi al Consiliului de stabilire a Codului 
Vamal al Uniunii (UCC IA).

 
În mod progresiv, sistemul REX 

va fi aplicat şi pentru înregistrarea 
exportatorilor care emit declaraţii 
de origine în cadrul acordurilor 
comerciale bilaterale dintre UE şi alte 
ţări partenere, primul acord care face 
trimitere la acest sistem fiind acordul 
dintre Uniunea Europeană şi Canada. 
Exportatori din UE care exportă 
mărfuri originare în Canada trebuie 
să fie înregistraţi în REX pentru a 
întocmi declaraţii de origine pentru 
transporturi având valoare mai mare 
de 6.000 euro. 

 
În sistemul REX, următoarele tipuri 

de comercianţi/exportatori vor fi 
înregistraţi:

• exportatorii din ţările care 
beneficiază de SPG; 

• operatorii din Uniunea 
Europeană care exportă în ţările 
beneficiare ale SGP în scopul 
cumulului bilateral de origine;

• operatorii din Uniunea 
Europeană care exportă în ţările 
terţe cu care UE are un acord de 
liber schimb, care prevede aplicarea 
sistemului REX, şi

• operatorii din Uniunea 

REX
Obiective

noi
în fruntea 
Ministerului 
Apelor
şi Pădurilor 

La numirea pentru 
funcţia de ministru al 
Apelor şi Pădurilor, Ioan 
Deneş, senator PSD de 
Bistriţa-Năsăud, spune că 
va fi partenerul celor care 
doresc o gestionare corectă 
şi responsabilă a acestor 
resurse naturale ale ţării.

“Prioritatea mea este să 
gestionez acest domeniu 
în interesul românilor şi al 
României. Vreau să fiu şi voi 
fi partenerul tuturor celor 
care îşi doresc gestionarea 
corectă, durabilă şi 
responsabilă a pădurilor 
şi apelor ţării. Doar al 
acestora! Domeniile care 
intră în responsabilitatea 
ministerului sunt resurse 
vitale pentru viitorul 
românilor şi voi face tot 
ceea ce ţine de mine să îl 
gestionăm în beneficiul 
viitoarelor generaţii”, a 
afirmat Deneş, potrivit 
Agerpres.

Registered Exporter System
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Sistemul
exportatorilor 
înregistraţi
Europeană care înlocuiesc dovezile 
de origine întocmite iniţial în ţările 
beneficiare ale SGP, în vederea 
transmiterii bunurilor sau o parte a 
acestora în alte părţi contractante.

 
Fiecărui exportator i se atribuie un 

număr REX unic.
 
Datele sistemului REX sunt 

publicate pe pagina de internet a 
Comisiei Europene (de la 1 ianuarie 
2017), ceea ce permite operatorilor 
economici care utilizează atestatele 
de origine (fie un importator care 
solicită un regim tarifar preferenţial 
SGP în UE, fie un exportator înregistrat 
stabilit într-o ţară care beneficiază 
de SGP care aplică cumulul regional 
şi foloseşte atestatele de origine 
ale altor exportatori înregistraţi cu 
sediul în altă ţară beneficiară SGP) să 
verifice valabilitatea numerelor REX ale 
exportatorilor care întocmesc aceste 
atestate de origine.

 
Un exportator înregistrat poate 

decide dacă doreşte ca toate datele 
sale de înregistrare să fie făcute 
publice sau nu (în mod specific, 
rubrica 6 din anexa 22-06 UCC 
IA). Dacă el nu este de acord cu 
publicarea tuturor datelor sale 
de înregistrare, un set anonim de 
date înregistrate (numărul REX al 
exportatorului înregistrat, data de la 
care înregistrarea este valabilă şi data 
revocării, dacă este cazul) va fi oricum 
publicat, pentru a permite operatorilor 
să verifice valabilitatea acestor 
înregistrări.

 
Pentru a avea dreptul de a întocmi 

un atestat de origine, un operator 
economic trebuie să fie înregistrat 
în sistemul REX, iar înregistrarea să 
fie valabilă. Cu toate acestea, este 
permis ca exportatorii neînregistraţi 
să întocmească atestate de origine 
pentru transporturile de mărfuri 
originare cu o valoare mai mică de 
6.000 de euro.

 Înregistrarea operatorilor economici 
în România se face centralizat, la 
nivelul Direcţiei Generale a Vămilor. 
În vederea înregistrării operatorilor 
economici în Sistemul exportatorilor 
înregistraţi, pentru a întocmi atestatul 
de origine în cadrul cumulului de 
origine SGP, aceştia trebuie să depună 
o cerere de obţinere a statutului 
de exportator înregistrat în scopul 
sistemelor generalizate de preferinţe 
tarifare ale Uniunii, Norvegiei, 
Elveţiei şi Turciei, publicată şi pe 
pagina de internet a administraţiei 
vamale române, www.customs.ro, 
secţiunea “formulare”, însoţită de 
documentele prevăzute la articolul 
4 din Norme tehnice de înregistrare 
a exportatorilor în vederea emiterii 
atestatelor de origine, declaraţiilor 
de origine şi declaraţiilor pe factură, 
aprobate prin Ordinul preşedintelui 
ANAF nr. 2792/2017 publicat în 
Monitorul Oficial al României nr. 813 
din 13.10.2017. În vederea înregistrării 
pentru a întocmi declaraţia de origine 
prevăzută de Acordul economic şi 
comercial cu Canada (CETA), operatorii 
economici trebuie să depună o cerere 
de obţinere a statutului de exportator 
înregistrat în afara cadrului SGP al UE, 
cerere prevăzută în anexa la ordin. 

 
Orice exportator, producător sau 

comerciant de produse originare, 
stabilit pe teritoriul României are 
dreptul să solicite administraţiei 
vamale să devină exportator 
înregistrat, cu condiţia ca el să 
deţină, în orice moment, o dovadă 
corespunzătoare a originii produselor 
pe care intenţionează să le exporte, în 
scopul controalelor efectuate de către 
autorităţile vamale.

 
Exportatorul înregistrat trebuie 

să fie în măsură să prezinte, în orice 
moment, la cererea administraţiilor 
vamale, toate documentele necesare 
care dovedesc caracterul originar al 
produselor respective. De asemnea, 
trebuie să accepte verificarea, de către 

administraţia vamală, a contabilităţii 
sale şi a procesului de fabricaţie a 
produselor.

 
Exportatorul înregistrat trebuie 

să păstreze timp de trei ani (sau 
mai mult, în funcţie de perioada 
stabilită în acordul preferenţial) 
copii ale atestatelor de origine şi ale 
documentelor justificative referitoare 
la atestatele de origine întocmite. 
Această perioadă începe de la sfârşitul 
anului calendaristic în care au fost 
întocmite atestatele de origine. 
De asemenea, acesta trebuie să-şi 
asume întreaga responsabilitate a 
utilizării numărului său de înregistrare 
(numărul REX).

 
De asemenea, exportatorul 

înregistrat trebuie să informeze 
administraţia vamală cu privire la orice 
modificări care afectează datele sale 
de înregistrare.

 
Administraţia vamală înregistrează 

un exportator numai în cazul în care 
formularul de cerere depusă de 
exportatorul care solicită înregistrarea 
este complet şi dacă toate informaţiile 
sunt corecte.

 
Adiministraţia vamală va atribui 

numărul REX şi va notifica operatorul 
economic odată ce înregistrarea este 
finalizată.

 
Secţiunea publică a sistemului 

REX poate fi accesată la adresa URL, 
disponibilă de la 1 ianuarie 2017: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/
dds2/eos/rex_home.jsp?Lang=en .
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Înfiinţarea
Casei de Comerţ

Exporturile ar putea fi 
intermediate de o companie 
de stat. Ministerul Economiei 
vrea să înfiinţeze Casa de 
Comerţ, societate care va 
ajuta mai ales agricultorii şi 
firmele mici să-şi găsească 
clienţi externi. Paradoxal, 
însă, bugetul pregătit pentru 
promovarea produselor 
româneşti la târgurile 
internaţionale este de cinci ori 
mai mic decât în 2017.

Casa de Comerţ va aduna 
oferte, mai ales de la micii 
producători agricoli şi IMM-
uri. Casa de Comerţ va juca 
rolul de intermediar şi va 
face propuneri centralizate 
de afaceri importatorilor. 
Compania este acum doar 
proiect. Iniţiatorii nu au stabilit 

dacă societatea va încasa 
comisioane din tranzacţii.

Experţii avertizează, însă, 
că iniţiativa ar putea avea un 
succes limitat din cauza lipsei 
de coordonare a politicilor 
guvernamentale. Bugetul 
pregătit pentru participarea 
firmelor la târguri şi expoziţii 
internaţionale va fi, în acest 
an, de cinci ori mai mic decât 
în 2017.

România a realizat exporturi 
de peste 45 de miliarde de 
euro în primele zece luni 
ale anului. Cu aproape 10% 
mai mult decât în perioada 
similiară a anului anterior, 
potrivit INS. Cele mai vândute 
produse au fost maşinile şi 
echipamentele de transport.

Sursa: stiri.tvr.ro

Lucrările COP23 
privind schimbările 
climatice

În perioada 6-17 noiembrie 2017, a avut loc la Bonn, în 
Germania, cea de-a XXIII-a conferinţă a părţilor la convenţia-
cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor 
Climatice (UNFCCC).

În cadrul acestei conferinţe, au fost prioritizate aspecte 
privind acţiunile globale sub incidenţa acordului de la Paris, 
punerea în aplicare a acestuia, rezultatele generate de COP 
23, precum şi conexiunea cu alte procese de negociere la 
nivel internaţional. De asemenea, miniştrii responsabili de 
finanţe au adoptat setul de concluzii ale consiliului Ecofin, care 
vizează aspecte privind finanţarea internaţională a schimbărilor 
climatice.

Forumul
pădurilor,
industriei lemnului
şi economiei
verzi

Forumul pădurilor reprezentă prilejul pentru ca 
organizaţiile de mediu şi Ministerul Apelor şi Pădurilor să 
identifice o viziune comună despre viitorul pădurilor din 
România şi un set de măsuri şi obiective concrete pentru 
protejarea pădurilor, atât pentru anul curent, cât şi în 
orizontul 2020.

Astfel, în ziua de 6 decembrie 2017, proprietari şi 
administratori de păduri din toată ţara, producători de 
mobilă, organizaţii de mediu şi asociaţii ale forestierilor 
si-au dat întâlnire,  la Bucureşti, la Forumul pădurilor, 
industriei lemnului şi economiei verzi.

Potrivit organizatorilor, Fordaq România - comunitatea 
forestierilor, în parteneriat cu Consiliul pădurilor şi 
dezvoltării rurale, au anunţat  scopul evenimentului, 
acela de a analiza starea actuală a sectorului forestier din 
România, dar mai ales de a găsi soluţii care să salveze o 
întreagă industrie, aflată în pragul falimentului.

“Vorbim, practic, despre al doilea an consecutiv în care, 
pe fondul unui blocaj legislativ, lipsa resursei lemnoase 
generează o creştere a preţului pentru lemnul de foc, 
necesar populaţiei în sezonul rece, iar industria de mobilă 
din România a intrat într-un declin accentuat. Sectorul 
forestier este afectat de o gravă criza de resursă lemnoasă, 
astfel încât lemnul de foc a ajuns la preţuri prohibitive 
pentru populaţia din mediul rural (aproximativ 500-600 
lei/mc). Mai mult decât atât, pentru prima dată din 2009-
2010, exporturile industriei mobilei din România au intrat 
pe o pantă descendentă în 2017, afectate fiind de lipsa  
resursei, de preţurile mai mari ale resursei faţă de preţurile 
existente în Europa şi de criza forţei de muncă”, susţine 
Cătălin Tobescu, reprezentantul Fordaq România.
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Legislaţie

Legea
prevenirii

Legea prevenirii nr. 270/2017, 
publicată în Monitorul Oficial, partea I, 
nr. 1.037, din 28 decembrie 2017, a intrat 
în vigoare. Legea prevenţiei, potrivit 
căreia inspectorii de stat nu vor mai 
aplica amenzi firmelor la prima abatere, 
ci doar un avertisment, cu condiţia ca 
societăţile să remedieze problemele 
într-un anumit interval de timp, a intrat 
în vigoare. Totuşi, lista neregulilor pentru 
care firmele vor scăpa de amenzi încă 
n-a fost stabilită de guvern.

Măsurile de educare a antreprenorilor, 
precum şi un sistem de prevenire a 
greşelilor comise de firme, sunt incluse 
în legea prevenirii.

În forma sa finală, documentul nu mai 
cuprinde lista faptelor care constituie 
contravenţii (fapte care nu prezintă un 
grad de pericol social ridicat) şi pentru 
care contribuabilii vor fi mai întâi 
avertizaţi, nu direct amendaţi.

Concret, această listă trebuie aprobată 
de guvern, astfel încât să nu mai fie 
nevoie de aprobarea parlamentului. 
Practic, lista neregulilor pentru care 
firmele vor scăpa de anumite amenzi 
la prima abatere va putea fi stabilită şi 
modificată mult mai uşor, prin hotărâre 
de guvern, în contextul în care un proiect 
de act normativ înregistrat în parlament 
trebuie să urmeze un traseu legislativ 
mai amplu şi de durată. 

Legea prevenirii, cunoscută iniţial ca 
legea prevenţiei, oferă firmelor găsite cu 
nereguli în timpul unui control un răgaz 
de 90 de zile calendaristice pentru a-şi 
corecta problemele constatate.

Astfel, inspectorii de stat nu vor 

mai putea aplica amenzi la prima 
constatare a unei fapte, însă doar cu 
condiţia ca aceasta să fie una de natură 
contravenţională, nu de natură penală. 
Astfel, pentru faptele care constituie 
contravenţii şi sunt prevăzute de 
anumite acte normative, va fi acordat 
contribuabililor un termen în care 
aceştia vor putea să corecteze neregulile 
constatate şi să se conformeze 
dispoziţiilor legale.

Legea a fost iniţiată de ministerul 
pentru mediul de afaceri, comerţ şi 
antreprenoriat, adoptată în Parlamentul 
României, şi promulgată de preşedintele 
României. A fost eliminată lista 
contravenţiilor pentru care nu se vor mai 
aplica amenzi, ci numai avertismente, 
urmând ca ele să fie stabilite de către 
guvern. 

Reprezintă un element central al 
politicii de reglementare a relaţiei 
antreprenor- stat, fiind o etapă în 
strategia de îmbunătăţire a cadrului 
de business, alături de celelalte 
proiecte importante ale ministerului 
pentru mediul de afaceri, comerţ şi 
antreprenoriat.

Legea prevenirii nu va mai permite 
inspectorilor care vor merge în control 
să aplice sancţiuni în mod automat 
pentru mai mult de 500 de contravenţii, 
prevăzute în mai mult de 90 de acte 
normative.

Ministerul pentru mediul de afaceri 
va dezvolta un portal dedicat informării 
publice, autorităţile cu atribuţii de 
control, constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor, având obligaţia, pe de 

Nr. 270/2017
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Legea
prevenirii

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor (MAP) are în dezbatere publică 
proiectul de ordin privind modificarea art. 30 alin. (4) din metodologia privind 
scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al 
obligaţiilor băneşti, aprobată prin ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 
694/2016.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen 
de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ (12.01.2018), la 
Ministerului apelor şi pădurilor, direcţia Politici şi strategii în silvicultură,.

MAP - Ordin
în dezbatere publică

o parte, să elaboreze şi să difuzeze 
materiale documentare şi ghiduri, iar 
pe de altă parte, să aloce pe pagina de 
internet proprie secţiuni special dedicate 
informării publice.

Acestea vor cuprinde drepturile 
şi obligaţiile persoanelor care sunt 
supuse activităţilor de control, precum 
şi atribuţiile autorităţilor care constată 
contravenţiile şi aplică sancţiunile. Cea 
de a doua direcţie de acţiune a legii 
prevenirii se referă la identificarea zonei 
de rezonabilitate în actul de control. 
Acest pilon face referire la mecanismul 
aplicării sancţiunii contravenţionale a 
avertismentului, la prima abatere, fără 
alte sancţiuni complementare, dar cu 
întocmirea unui plan de remediere care 
conţine un termen de până la 90 de zile 
şi un set de măsuri de remediere.

Guvernul va stabili contravenţiile 

scutite de amenzi. În aplicarea legii, 
contravenţiile, precum şi modelul 
planului de remediere care se anexează 
la procesul-verbal de constatare a 
contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, 
se stabilesc prin hotărâre a guvernului. 
Potrivit ministerului, contravenţiile care 
vor fi introduse în lege la propunerea 
experţilor din 17 ministere cu atribuţii 
de reglementare şi control sunt din 
domeniile fiscal, legislaţia muncii, 
agricultură, turism, ape şi păduri, 
protecţia mediului, comunicaţii, 
educaţie, protecţia consumatorului, 
administraţiei locale, afacerilor interne. 
Linia de demarcaţie a contravenţiilor 
care vor intra sub incidenţa legii şi acele 
fapte care nu vor putea beneficia de 
prevenire, din cauza gradului de pericol 
ridicat pe care îl prezintă, va fi stabilită 
de fiecare minister în parte.
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În Monitorul oficial din data de 12 ianuarie 2018 au 
fost publicate normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 
158/2005, privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate. Noile norme metodologice de acordare 
a concediilor medicale, aplicabile din luna ianuarie 2018, au 
în vedere modificările fiscale care au intervenit în legislaţia 
asigurărilor sociale.

Normele sunt foarte vaste şi impun şi cunoştinte tehnice, în 
materialul de faţă selectând reglementările semnificative din 
punct de vedere financiar-contabil.

Următoarele categorii de persoane fizice sunt asigurate în 
sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi 
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate:

• persoanele fizice, pe perioada în care au domiciliul sau 
reşedinţa pe teritoriul României, care realizează venituri din 
desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract individual de 
muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut 
special prevăzut de lege, precum şi alte venituri asimilate salariilor 
de la persoane fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau 
sunt asimilate acestora;

• persoanele fizice care realizează în România veniturile din salarii 
de la angajatori din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului 
Economic European şi Confederaţia Elveţiană;

• persoanele fizice care realizează în România veniturile din salarii 
de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei 
europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a 
acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România 
este parte;

• persoanele fizice care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, 
potrivit legii;

• persoanele fizice care nu se încadrează în categoriile de 
persoane prevăzute mai sus şi care se pot asigura pe baza 
contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de 
asigurări sociale de sănătate prevăzut la art. 1 alin. (2) din OUG nr. 

158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate, cu modificările ulterioare.

Pentru ca asiguraţii aflaţi în evidenţa casei asigurărilor de sănătate a 
apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti 
să poată beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de 
sănătate este necesar să se confirme că aceştia îndeplinesc condiţiile 
prevăzute de lege pentru a beneficia de astfel de indemnizaţii. În 
acest sens, casa asigurărilor de sănătate a apărării, ordinii publice, 
siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti va asigura transmiterea 
către casele de asigurări de sănătate a veniturilor care constituie baza 
lunară de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, 
pentru persoanele menţionate, confirmând totodată calitatea de 
asigurat pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de 
sănătate, precum şi stagiul minim de asigurare al acestora.

Casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a verifica şi de a 
valida datele cuprinse în declaraţie. În cazul în care, după validarea 
datelor se constată neconcordanţe care implică rectificarea datelor 
şi/sau a sumelor cuprinse în declaraţia iniţială, casele de asigurări 
de sănătate vor transmite angajatorilor sau asimilaţilor acestora 
o notificare. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 
confirmării de primire a notificării, angajatorii sau asimilaţii acestora 
au obligaţia de a transmite declaraţia rectificativă, în condiţiile stabilite 
prin ordinul comun.

Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute 
la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din OUG nr. 158/2005 este de 6 luni realizate 
în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul 
medical.

Asiguraţii beneficiază de concedii şi indemnizaţii, în baza 
certificatului medical eliberat de medicul curant, conform 
reglementărilor în vigoare, dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii:

• îndeplinesc stagiul minim de asigurare;
• prezintă adeverinţa de la plătitorul de indemnizaţii din care 

să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară 
de muncă avute în ultimele 12/24 de luni, cu excepţia urgenţelor 

Normele de aplicare
a prevederilor OUG nr. 158/2005
privind concediile şi indemnizaţiile
de asigurări sociale de sănătate



Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 45

buletin informativ / info bulletin

Având în vedere faptul că de la data intrării în 
vigoare a Legii nr.62/2011, legea dialogului social, 
s-au constatat disfuncţionalităţi majore ale dialogului 
social în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea 
organizaţiilor sindicale şi patronale, şi ţinând cont 
de necesitatea soluţionării urgente a altor aspecte 
ale domeniului, întrucât aceste elemente vizează 
interesul public, se propune o noua lege a dialogului 
social.

Referitor la modificarea HG nr.1260/2011, privind 
sectoarele de activitate stabilite conform legii 
dialogului social, acestea sunt prevazute în anexă 

Anexă
Sector de Activitate (selecţie)
Agricultura, acvacultura şi pescuitul. Silvicultura şi 
economia vânatului.
011 Cultivarea plantelor nepermanente
0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez),
 plantelor leguminoase şi a plantelor
 producătoare de seminţe oleaginoase
0112 Cultivarea orezului
0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor,
 a rădăcinoaselor şi tuberculilor
0114 Cultivarea trestiei de zahăr
0115 Cultivarea tutunului
0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119 Cultivarea altor plante din culturi
 nepermanente

Prelucrarea lemnului
161 Tăierea şi rindeluirea lemnului
1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului

Fabricarea produselor din lemn
162 Fabricarea produselor din lemn, plută, baie
 şi din alte material vegetale
1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie
 şi tâmplărie, pentru construcţii
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
1629 Fabricarea altor produse din lemn;
 fabricarea articolelor din plută, paie şi din
 alte materiale vegetale împletite
171 Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului
1711 Fabricarea celulozei
1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului
172 Fabricarea articolelor din hârtie şi carton
1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat
 şi a ambalajelor din hârtie şi carton
1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc
 şi sanitar, din hârtie sau carton
1723 Fabricarea articolelor de papetărie
1724 Fabricarea tapetului
1729 Fabricarea altor articole din hârtie
 şi carton n.c.a.

Dialogul
social
Proiect de lege

Normele de aplicare
a prevederilor OUG nr. 158/2005
privind concediile şi indemnizaţiile
de asigurări sociale de sănătate

medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A.
Certificatele de concediu medical se completează şi se eliberează 

la data la care se acordă consultaţia medicală, stabilindu-se numărul 
necesar de zile de concediu medical.

Certificatele de concediu medical se pot elibera şi la o dată ulterioară, 
numai pentru luna în curs sau luna anterioară, pentru următoarele 
situaţii:

• în caz de sarcină şi lăuzie (numai concediu medical pentru 
maternitate);

• pentru perioada de internare în spital;
• pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului 

locomotor, numai de către medicul ortoped/chirurg;
• situaţii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor 

sociale peste 90 de zile;
• în caz de carantină;
• pentru pacienţii cu afecţiuni oncologice.
Baza de calcul a indemnizaţiilor se determină ca medie a veniturilor 

lunare din ultimele 6 luni, anterioare lunii pentru care se acordă concediul 
medical, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până 
la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, potrivit art. 10 alin. (1)-(3) 
din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 158/2005.

Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc de către angajatori 
angajaţilor care au beneficiat de certificate de concediu medical şi care, 
potrivit prevederilor OUG nr. 158/2005, se suportă din bugetul fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din bugetul 
fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele 
bugetare prevăzute cu această destinaţie.

Pentru persoanele fizice asigurate în baza contractului de muncă, plata 
contribuţiei se realizează de către angajator, pe cheltuiala acestuia şi 
contribuţia este cuprinsă, de la 1 ianuarie 2018, în contribuţia asiguratorie 
pentru muncă (CAM) - procent 2,25% conform OUG nr. 79/2017 pentru 
modificarea Codului fiscal.

Persoanele fizice care se asigură opţional în baza contractului de 
asigurare achită o contribuţie în procent de 0,85% din valoarea venitului 
asigurat.
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În anul 2017, au fost adoptate peste 
1.700 de standarde, fie prin publicarea 
versiunii române, fie prin publicarea 
versiunii originale (în special engleză). 
Au fost abordate toate domeniile, 
dar cele mai importante standarde, 
în funcţie de solicitările clienţilor, 
au fost din domeniul sistemelor de 
management şi al evaluării conformităţii, 
calităţii apei, microbiologiei alimentare, 
acusticii, sudurii şi examinărilor 
nedistructive.

Îtr-un top al standardelor aprobate în 
2017, printre acestea s-ar număra:

• Sisteme
de management

SR ISO/TS 9002:2017
Sisteme de management al calităţii. 

Linii directoare pentru aplicarea ISO 
9001:2015.

SR ISO 37001:2017
Sisteme de management anti-mită. 

Cerinţe cu ghid de utilizare.
 
• Evaluarea
conformităţii

SR ISO/IEC 17021-2:2017
Evaluarea conformităţii. Cerinţe 

pentru organismele care efectuează 
audit şi certificare ale sistemelor 
de management. Partea 2: Cerinţe 
de competenţă pentru auditarea şi 
certificarea sistemelor de management 
de mediu.

SR ISO/IEC 17021-3:2017
Evaluarea conformităţii. Cerinţe 

pentru organismele care efectuează 
audit şi certificare ale sistemelor 
de management. Partea 3: Cerinţe 
de competenţă pentru auditarea şi 
certificarea sistemelor de management 
al calităţii.

SR ISO/IEC TS
17021-9:2017
Evaluarea conformităţii. Cerinţe 

pentru organismele care efectuează 
audit şi certificare ale sistemelor 
de management. Partea 9: Cerinţe 
de competenţă pentru auditarea şi 
certificarea sistemelor de management 
anti-mită.

Arhiva

2017

Standardele PEC,
standarde pentru arhitecţi, proiectanţi
şi autorităţi de reglementare

Sfârşitul anului 2017 s-a remarcat prin 
adoptarea de către ASRO a numeroase 
standarde PEC (performanţa energetică 
a clădirilor). De la evaluarea de ansamblu 
a PEC, până la metodele de calcul al 
necesarului de energie, al eficienţei 
instalaţiilor şi până la inspecţia sistemelor 
de automatizare, control şi management 
tehnic al clădirii, toate aspectele privind 
PEC sunt acoperite de standardele 
europene şi internaţionale.

Aceste standarde sunt destinate 
armonizării internaţionale a metodologiei 

de evaluare a performanţei energetice 
a clădirilor şi sunt denumite generic “set 
de standarde PEC”. Toate standardele 
PEC respectă anumite reguli pentru a 
se asigura concordanţa generală, lipsa 
de ambiguitate şi transparenţa. De 
asemenea, toate standardele PEC prevăd 
o anumită flexibilitate în ceea ce priveşte 
metodele, datele de intrare necesare şi 
referinţele la alte standarde PEC.

Au fost adoptate, în ultima parte a  
anului 2017, 39 de standarde PEC, prin 
publicarea versiunii române.

Sistem
de management
anti-mită,
în conformitate cu
SR ISO 37001:2017
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Din activitatea curentă a CT 118
Comitetul tehnic de standardizare CT 

118 - Lemn şi produse finite şi semifinite 
de lemn, maşini şi utilaje pentru 
prelucrarea lemnului, având ca obiect 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.

În ultimul trimestru a  anului anterior, 
a fost analizat proiectul de standard 
european aflat în etapa de vot formal, 
care ulterior s-a votat în cursul lunii 
decembrie, în vederea exprimarii poziţiei 

naţionale prin vot şi observaţii. Proiectul 
a fost elaborat de comitetul tehnic 
european corespondent comitetului CT 
118

Este de menţionat  că pentru 
proiectele aflate în etapa de vot formal, 
se pot face numai observaţii de natură 
editorială şi că fără o justificare tehnică, 
votul negativ nu se ia în considerare.

Standardele pot îmbunătăţi eficienţa 
activităţii IMM-urilor, le pot ajuta 
să câştige noi afaceri şi să crească 
încrederea clienţilor în produsele şi 
serviciile lor.

Pe lângă avantajele directe ale 
utilizării standardelor, pot exista şi 
avantaje indirecte, care sunt la fel de 
importante pentru succesul pe termen 
lung al afacerii lor. Standardele sunt o 
modalitate de a arăta lumii că IMM-
urile se angajează să exceleze nu doar 
în calitatea produselor şi/sau serviciilor 
lor, dar şi din punct de vedere al 
sănătăţii şi siguranţei, al proceselor de 
management, al aspectelor de mediu 
etc.

Ca utilizatori-cheie ai standardelor, 
este vital pentru succesul afacerii lor să 
ştie ce standarde să utilizeze şi cum să 
le aplice în mod corect. De asemenea, 
este extrem de important ca aceştia 
să se implice mai mult şi să participe 
activ la elaborarea standardelor, astfel 
încât să se asigure că standardele sunt 
adecvate scopului, relevante şi răspund 
nevoilor lor. IMM-urile care participă în 
standardizare dobândesc o percepţie 
pozitivă şi o bună reputaţie a afacerii 
lor. Pentru aceasta, IMM-urile trebuie să 
înţeleagă modul în care sunt elaborate 
standardele şi modul în care pot 
contribui la procesul de standardizare.

Prin implicare, IMM-urile pot schimba 
conţinutul noilor standarde care le 

vor influenţa afacerea. IMM-urile 
se pot asigura că orice preocupare 
sau problemă pe care o consideră 
importantă este luată în considerare 
în timpul procesului de elaborare 
şi dezvoltare şi care împiedică (sau 
minimizează) orice costuri potenţiale sau 
alte efecte negative asupra afacerii lor.

Cum se pot implica IMM-urile?
Principala cale de implicare a 

IMM-urilor în standardizare este prin 
intermediul Organismului Naţional 
pentru Standardizare, care, în România, 
este ASRO. Aceste organisme naţionale 
vor oferi IMM-urilor informaţii 
actualizate despre cum sunt elaborate 
standardele în domeniul lor de interes 
şi despre modul în care aceştia pot lua 
parte la elaborarea lor. De asemenea, 
IMM-urile pot participa indirect 
la dezvoltarea standardelor prin 
intermediul asociaţiilor lor profesionale 
sau de afaceri de la nivel naţional, 
european şi internaţional. Standarde 
pentru micile afaceri (SBS) este o 
asociaţie europeană nonprofit, instituită 
cu sprijinul Comisiei Europene pentru 
a reprezenta IMM-urile europene în 
procesul de elaborare a standardelor. În 
plus, urmăreşte să sensibilizeze IMM-
urile cu privire la beneficiile standardelor 
şi să le încurajeze să se implice în 
procesul de standardizare.

Standardele:
instrumente de afaceri
pentru IMM-uri

Sistem
de management
anti-mită,
în conformitate cu
SR ISO 37001:2017

ASRO  a organizat, în data 
de 12 decembrie 2017, cursul 
“Promovarea unei politici 
anti-mită prin implementarea 
unui sistem de management 
în conformitate cu SR ISO 
37001:2017”.

Cursul a urmărit înţelegerea 
importanţei implementării unui 
sistem de management anti-
mită, pentru a ajuta organizaţia 
să evite sau să diminueze 
costurile, riscurile şi pagubele 
implicării în mituire, să 
promoveze încrederea în cadrul 
negocierilor comerciale şi să-şi 
îmbunătăţească reputaţia.

Cursul s-a adresat 
organizaţiilor mici, mijlocii 
şi mari din toate sectoarele, 
inclusiv din sectoarele public, 
privat şi fără scop lucrativ.

Ca grupuri-ţintă, cursul a 
vizat personalul companiilor 
din sectoarele public, privat şi 
fără scop lucrativ, care doreşte 
să promoveze o cultură anti-
mită, auditorii sistemelor de 
management, profesionişti 
în domeniul sistemelor de 
management (consultanţi, 
experţi  tehnici, evaluatori, 
etc.), dar şi alte persoane 
interesate.

Nr. TC
internaţional

CEN/TC 207 FprCEN/TR 17202 21.12.2017 5020Furniture - General safety guidelines -
Entrapment of �ngers

Nr. CT
european Indicativ

Data
limită

Titlu
standard Etapa

Varianta
de vot



48 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro

Îngrijorată de impactul din 2011 al 
reformelor din România, OIM a comandat un 
studiu de impact pentru a analiza impactul 
acestor reforme privind condiţiile de muncă şi 
relaţiile de muncă.

Studiul s-a intitulat “Impactul reformelor 
legislative asupra relaţiilor de muncă în 
România” şi, la final, a stabilit că impactul 
social al reformelor este în detrimentul 
parteneriatului social al negocierii colective şi 
al calităţii ocupării forţei de muncă.

Reformele au îngreunat (blocat) 
funcţionarea sindicatelor şi organizaţiilor 
angajatorilor, afilierea sindicală a scăzut 
din 2011 şi există, în momentul de faţă, o 
diminuare drastică a numărului de federaţii 
sindicale şi patronale care sunt în măsură 
să obţină statutul de reprezentativitate în 
conformitate cu noile condiţii impuse de 
Legea 62/2011 a dialogului social.

Reformele au avut un impact negativ 
asupra instituţiilor dialogului social în general, 
Consiliul Economic şi Social (CES) nu a mai 
funcţionat în mod eficient, iar negocierea 
contractului colectiv de muncă la nivel 
naţional a fost eliminată.

Reglementările prin intermediul negocierii 

colective au fost mult diminuate în România, 
o serie de condiţii de angajare şi condiţii de 
muncă fără consultarea partenerilor sociali, 
inclusiv salariul minim pe economie.

Din 2011, peste 1,2 milioane de salariaţi 
(lucrători), în special cei angajaţi de către 
companiile cu mai puţin de 20 de angajaţi, au 
fost, practic, excluşi de la negocierile colective, 
cu un impact negativ asupra nivelului 
salariaţilor şi condiţiilor de muncă în general.

Se face precizarea că foarte puţine 
acorduri au fost semnate la nivel de sector de 
activitate, motivul precizat fiind menţinerea 
calităţii de reprezentativ la acest nivel conferit 
de Legea 62/2011 a dialogului social.

Prin scăderea notabilă în activitatea de 
negociere colectivă la nivel de sector de 
activitate şi de agent economic, dispoziţiile 
din acordurile semnate acoperă mai puţini 
salariaţi şi oferă o protecţie minimală, în 
comparaţie cu acordurile anterioare.

În perioada 2012-2016, a fost raportată o 
creştere semnificativă a muncii nedeclarate 
de către inspectorii de muncă, lipsa de 
reglementere prin acorduri colective lasă mai 
mult în sarcina statului reglementarea locurilor 
de muncă.

Studiul a inclus şi recomandări privind 
eventualele modificări la legislaţia în vigoare, 
urmărind, astfel,

• alinierea la standardele internaţionale în 
vederea protecţiei mai bune a lucrătorilor prin 
contractele colective de muncă,

• revizuirea pragurilor minime ale numărului 
de membri necesar pentru constituirea 
sindicatelor şi patronatelor, având în vedere 
numărul mare de intreprinderi mici.

• garantarea, atât prin lege, cât şi în 
practică, a realizării efective a dreptului de 
negociere a contractelor colective de muncă 
liberă şi voluntară la toate nivelurile, inclusiv la 
nivel naţional,

• coborârea limitei “de reprezentativitate”, 
atât pentru sindicate, cât şi pentru patronate, 
pentru a se angaja în negocieri colective şi 
pentru a face posibile negocierile colective la 
toate nivelurile,

• stabilirea de noi criterii pentru extinderea 
CCM la nivel de sector şi naţional, în aşa fel 
încât să asigure ca un număr cât mai mare 
de salariaţi să fie beneficiari ai rezultatelor 
negocierilor,

• consolidarea protecţiei locului de muncă, 

Dialogul social,
aliniat la modelul european

În urma unui nou studiu al Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM), se 
confirmă că efectele reformelor legislative din 2011 şi până în prezent, privind 
relaţiile de muncă din România, au fost în detrimentul parteneriatului social, al 
negocierilor colective şi al calităţii ocupării forţei de muncă. În aşa-zisa criză 
financiară şi economică, începând cu 2011, guvernul României a introdus 
modificări majore în legislaţia relaţiilor de muncă şi a relaţiilor industriale în primul 
rând, prin Legea Dialogului Social nr. 62/2011 şi modificările Codului Muncii, 
prevăzute de Legea nr. 40/2011. Toate aceste măsuri, în “gândirea” guvernului, 
au vizat realizarea unor obiective de reducere a deficitului bugetar al României, 
restaurarea stabilităţii macro-economice şi a ocupării forţei de muncă.
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Dialogul social,
aliniat la modelul european

atât pentru membri de sindicat, cât şi pentru 
activităţile sindicale,

• îmbunatăţirea calităţii acordurilor colective 
şi corelarea relaţiei directe dintre salarii şi 
productivitate la toate nivelurile.

• îmbunătăţirea funcţionării Consiliului 
Economic şi Social (CES), precum şi a 
Consiliului Tripartit,

• funcţionarea reală a dialogului social 
tripartit în procesul de elaborare şi 
implementare a reformei pieţei forţei de 
muncă.

De menţionat că rezultatele şi 
recomandările din studiu au fost discutate şi 
comentate la Bucureşti în 2013, în cadrul unei 
întâlniri care a avut o largă participare, inclusiv 
cu Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, 
Ministrul pentru Dialog Social, confederaţii 
sindicale naţionale, organizaţii patronale, OIM, 
FMI, Banca Mondială şi Comisia Europeană 
reprezentată de Direcţia Generală de Ocupare 
şi Direcţia Generală de Finanţe.

Cele mai relevante convenţii şi recomandări 
OIM pentru Dialogul Social din România sunt:

• Convenţiia  144, asupra consultării 
tripartite, ratificată de România, respectiv 
recomandarea 152;

• Convenţia  87, privind libertatea sindicală 
şi protecţia dreptului sindical, ratificată;

• Convenţia  98, privind aplicarea dreptului 
la organizare şi negociere colectivă;

Facem precizarea că aspectul definitiv al 
dialogului social îl reprezintă parteneriatul. 
Dialogul social devine, în totalitate, un 
instrument al consensului.

De asemenea, în plus, varianta tripartită 
a dialogului social oferă partenerilor sociali 
(sindicate-patronate) un instrument prin care 
pot influenţa deciziile guvernului şi prin care 
îşi pot susţine interesele, iar guvernului, un 
plus de legitimitate pentru acţiunile sale. În 
acest sens, dialogul tripartit este considerat ca 
un proces decizional democratic.

Pe lângă alte avantaje, abordarea dialogului 
social este hotărâtor în democratizarea 
procesului de elaborare a politicilor 
economice şi sociale, dar şi în reducerea 
conflictelor sociale şi este, de asemenea, 
un instrument practic, atât în perioada de 
tranziţie, dar, mai ales, în timpul unei crize 
economice.

Un aspect important şi problematic îl 
reprezintă asigurarea punerii în practică a 
acordurilor deja încheiate. Astfel, pentru 

a da câteva exemple, la nivel UE, printre 
rezultatele semnificative ale dialogului social 
se află şi acordurile partenerilor sociali din 
ţările membre, cu privire la concediul pentru 
creşterea copilului, angajarea cu normă 
parţială sau cu contract ca agent temporar, 
toate transformate în directive ale Consiliului 
European, deşi aplicarea lor în unele state 
membre întâmpină greutăţi.

Se ştie că aceste convenţii adoptate ca 
rezultat al dialogului social tripartit între 
guverne, organizaţiile sindicale şi patronale 
reprezentative, au statut de lege şi devin 
obligatorii pentru ţările care le-au ratificat.

De precizat că toate aceste state membre 
UE au ratificat cele 8 (opt) convenţii ale OIM 
asupra standardelor de bază ale muncii, ca de 
altfel şi un număr important de alte convenţii 
ale OIM. De aceea, este nevoie de organizaţii 
sindicale şi patronale bine închegate, care 
să poată să concretizeze rolul în procesul 
dialogului social. Este nevoie de un interes 
comun, de o deschidere a partenerilor spre 
un dialog constructiv, bazat pe colaborare, 
transparenţă şi încredere.

Dan Anghel,
Preşedinte FSLIL



Lemnul 
înlocuieşte 
uleiul

Bazată, în principal, pe petrol şi 
cărbune, chimia organică trebuie să se 
adapteze la epuizarea resurselor fosile. 
Biomasa vegetală este o alternativă 
realistă, după cum o demonstrează o 
serie de proiecte NRP 66. Diferite echipe 
de la EPFL, ETH Zurich şi Universitatea de 
ştiinţe aplicate din nord-vestul Elveţiei 
(FHNW) au dezvoltat noi metode pentru 
a transforma principalele componente 
ale lemnului, celuloza şi lignina, în 
compuşi aromatici şi alţi intermediari 
importanţi pentru industria chimică.  
Michael Studer, de la Universitatea de 

Programul de cercetare PNR 66

Lemnul devine
high-tech
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Lemnul are potenţialul de a înlocui petrolul în chimie şi 
betonul în construcţii, spun lucrările programului naţional 
de cercetare “Resursele de lemn”. În cadrul acestora, se arată 
cum se pot extrage compuşi chimici valoroşi din lemn, cum 
se pot îmbunătăţi proprietăţile lemnului pentru clădiri, dar 
şi cum se poate regândi gestionarea pădurilor. Lemnul nu 
este doar un material tradiţional: oferă un mare potenţial 
de inovare, atât drept component de înaltă tehnologie, cât 
şi ca materie primă pentru chimie. Aceasta este una dintre 
concluziile programului naţional de cercetare “Resursele de 
lemn” (PNR 66), care se încheie după cinci ani de activitate. 
Cercetarea PNR 66 a dezvoltat noi tehnici de construcţie şi 
a analizat administrarea pădurilor elveţiene. “Studierea unei 
astfel de resurse naturale necesită o abordare cuprinzătoare 
şi sintetică”, afirmă Martin Riediker, preşedintele Comitetului 
de coordonare NRP 66. “Aceasta ne-a oferit o imagine 
de ansamblu asupra situaţiei şi a identificat multe căi 
promiţătoare pentru a exploata mai bine potenţialul lemnului 
şi direcţiile în care inovaţia va juca un rol cheie”.
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ştiinţe aplicate din Berna, a reuşit să 
îmbunătăţească procesul de fermentare 
a fagului pentru producerea de etanol, 
un combustibil comun. Construcţia unei 
fabrici-pilot de producţie este discutată 
în cantonul Jura cu un partener industrial 
şi un furnizor de lemn.  Maréchal a reuşit 
să optimizeze producţia de biometan.

Un material 
tradiţional
care inovează

“Pentru a avea un viitor, lemnul 
trebuie să se reinventeze”, spune Martin 
Riediker. “Este apreciat ca un material 
nobil, dar trebuie să ne exploatăm 
mai bine potenţialul de inovare ca o 
componentă de înaltă tehnologie”. 
Ingo Burgert, de la ETH Zürich, a 
reuşit sa încorporeze un polimer în 
pereţii celulelor care circulă prin lemn, 
pentru a-l face mai rezistent mecanic 
şi mai rezistent la apă. Colaboratorii 
săi au fondat lansarea soluţiei “swiss 
wood solution”, pentru a comercializa 
materiale noi din lemn. În schimb, un 
proiect condus de Christoph Weder, 
de la Institutul “Adolphe Merkle” din 
Fribourg, a introdus celuloza extrasă din 
arbori în polimeri, pentru a îmbunătăţi 
proprietăţile mecanice.

Heiko Thoemen, de la Universitatea 
de ştiinţe aplicate din Berna, a 
îmbunătăţit procesul de fabricaţie a 
plăcilor sandwich conţinând o spumă 
de plastic între două plăci de lemn. La 
Universitatea de ştiinţe aplicate din 
Freiburg, Daia Zwicky a dezvoltat un 
beton foarte uşor, prin înlocuirea unei 
părţi a nisipului cu rumeguş.

Programul a acordat o importanţă 
deosebită transferului de cunoştinţe 
şi tehnologii între cercetare, industrie 
şi autorităţi, inclusiv 17 evenimente 
tematice şi ateliere de lucru. Rezultatul: 
interacţiuni intensive cu peste 200 
de profesionişti externi, crearea a trei 
iniţiative şi numeroase declaraţii de 
intenţii pentru realizarea colaborărilor în 
domeniul cercetării şi dezvoltării.

Una dintre recomandările centrale 
ale PNR 66 este crearea unui centru 
de competenţă pentru biorefinere, 
precum şi a unui centru de cercetare 
şi dezvoltare a inovaţiilor elveţiene 
din lemn. Este necesară, de asemenea, 
o strategie în care resursa lemnoasă 
trebuie să-şi găsească rolul adecvat.

“Exploatarea pădurilor face ca sensul 
ecologic şi al biodiversităţii să permită 
stocarea CO2 timp de zeci de ani, 
reducând astfel efectul de seră”, notează 
Martin Riediker. “Menţinem o legătură 

foarte emoţională, pentru a relaţiona 
intim cu lemnul, este materialul vechiului 
mobilier şi cabana copilăriei noastre, dar 
lemnul permite mult mai mult.”

Resursele
de lemn

În colaborare cu industria, proprietarii 
de păduri şi autorităţile, programul 
naţional de cercetare “Resursele de 
lemn” (NRP 66) a oferit cunoştinţe 
ştiinţifice şi soluţii practice pentru 
optimizarea exploatării şi utilizării 
lemnului în Elveţia. Concluziile generale 
şi recomandările finale ale PNR 66 sunt 
publicate în patru rapoarte sumare în 
noiembrie 2017. Fundaţia elveţiană de 
ştiinţe naturale (SNSF) a implementat 
programul pe baza unui mandat din 
partea consiliului federal.

Inovare
şi iniţiere

Cercetarea NRP 66 a avut ca rezultat 
227 de publicaţii ştiinţifice, patru brevete 
şi licenţe, mai mult de o duzină de 
proiecte CTI şi crearea a trei întreprinderi 
noi:

Embion (EPFL, 2016) dezvoltă reacţii 
pentru a transforma celuloza într-o 
moleculă intermediară pentru producţia 
de produse chimice şi farmaceutice 
(www.embiontech.com).

Swiss Wood Solutions (ETH Zurich 
şi EMPA, 2016) dezvoltă furnir pentru 
decoraţiuni interioare şi instrumente 
muzicale (swisswoodsolutions.ch).

Soluţiile Swiss Timber (ETH Zurich, 
2016) comercializează un nou sistem 
pentru construcţia de cadre, coloane şi 
grinzi de lemn (swisstimbersolutions.
com).

Mai mult lemn 
în construcţii
şi în industrie 

Pe lângă cercetarea privind 
ansamblurile inovatoare de lemn, 
oamenii de ştiinţă din NRP 66 au 
lucrat la noi strategii de protejare a 
materialului. De exemplu, Alke Fink, de 
la Institutul “Adolphe Merkle”, a studiat 
dacă impregnarea cu nanoparticule 
poate asigura o protecţie stabilă a 
mucegaiului. Tanja Zimmerman, de 
la Empa, a discutat despre utilizarea 
nanofibrilelor de celuloză ca strat de 

protecţie. Cercetătorul a colaborat cu 
Weidmann, o companie multinaţională 
specializată în fibre naturale, cu sediul în 
Rapperswil. 

La ETH Zurich, Andrea Frangi a 
dezvoltat plăci compozite din lemn şi 
beton şi structuri portante, pe bază de 
furnir laminat de fag. A stabilit colaborări 
cu una dintre cele mai mari companii de 
construcţii din Elveţia şi a fondat soluţiile 
Swiss Timber Solutions. 

Management 
forestier
profesional

Studiile privind lanţul valoric al 
lemnului PNR 66 au confirmat în cifre 
ceea ce a susţinut de mult timp sectorul: 
economia locală forestieră suferă de 
o fragmentare semnificativă. “Multe 
păduri sunt deţinute de proprietari mici, 
proprietari privaţi sau municipalităţi, 
care, de cele mai multe ori, nu le 
exploatează profesional”, spune Martin 
Riediker, preşedintele comitetului de 
management al PNR 66. “În cele din 
urmă, exploatarea se dovedeşte adesea 
nerentabilă”.

Conform analizei, nu este vorba de 
politica de intervenţie, ci de actori, în 
special de cumpărători, care trebuie să 
înţeleagă mai bine inovaţia şi potenţialul 
de valoare adăugată a lemnului, pentru 
a aduce industriile mai aproape de 
cercetare şi dezvoltare. 

Cercetarea a identificat o lacună 
în utilizarea lemnului, între utilizarea 
industrială a acestuia şi ardere pentru 
menaj şi încălzire. Pentru a utiliza mai 
bine această resursă, este esenţial să 
o utilizam mai bine înainte de arderea 
acesteia, pentru toate tipurile de lemn. 
Activitatea PNR 66 prezintă un mare 
potenţial în dezvoltarea de noi materiale 
de înaltă performanţă, producţia de 
fibre, precum şi de produse chimice. 
Ei bine, lemnul prezintă o ecobalanţă 
în mare măsură pozitivă, arată analiza 
globală a amprentei ecologice studiate.



Transfer
de cunoştinte
şi cercetare

În perioada 11-12 decembrie 
2017, în cadrul institutului 
naţional de cercetare - dezvoltare 
în silvicultură (INCDS) “Marin 
Drăcea” din Bucureşti, a 
fost organizat workshop-
ul “promovarea transferului 
de cunoştinţe şi cercetării 
în colaborare efectivă între 
organizaţii de cercetare şi 
unităţi economice din domeniul 
forestier”.

Scopul evenimentului a 
fost promovarea tematicilor 
identificate ca priorităţi pentru 
transferul de cunoştinţe şi 
cercetare în colaborare efectivă 
între INCDS “Marin Drăcea” şi 
unităţile economice din sectorul 
forestier.

La eveniment au participat 
cercetători şi reprezentanţi ai 
mediului de afaceri din domeniul 
silviculturii din România şi 
străinătate. Republica Moldova 
a fost reprezentată de Nicolae 
Munteanu, inginer-şef silvic, 
Agenţia “Moldsilva”, Dumitru 
Galupa, director ICAS, Valeriu 
Caisîn, vice-director ştiinţific ICAS.

Acest eveniment a subliniat 
o dată în plus importanţa 
cercetării ştiinţifice, a dezvoltării 
şi transferului tehnologic în 
soluţionarea problemelor practice 
cu care se confruntă astăzi 
domeniul silviculturii.

Publicaţii
şi evenimente ştiinţifice

de specialitate
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Workshop,
11-12 decembrie 2017
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Revista
de mediu
4/2017
O comoară 
sub picioarele 
noastre
2017, 64 pagini  
Oficiul Federal pentru Mediu 
FOEN

Din cuprins, se pot despride titluri cum 
ar fi “Terenurile agricole, sub presiune”, 
“Instrumente pentru ameliorarea şi 
protecţia solului”, “Cum punem în 
valoare terenurile degradate?”, “Politicile 
forestiere, pe calea cea bună” etc. 

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

Pădurile şi pomii sprijină agricultura 
durabilă, stabilizează solurile şi clima, 
reglează fluxurile de apă, dau umbră 
şi adăpost şi oferă un habitat pentru 
polenizatori şi prădătorii naturali ai 
dăunătorilor agricoli. Ele 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 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.

Conferinţa ştiinţifică 
internaţională

Forest
science for
a sustainable 
forestry 
and human 
wellbeing
in a changing 
world
INCDS “Marin Drăcea”, 85 Years 
of Activity • Centenary of The 
Great Union in 1918

Evenimentul va avea loc la Bucureşti, în 
perioada 18-21 septembrie 2018.

În prezent, Institutul naţional de 
cercetare - dezvoltare în silvicultură 
“Marin Drăcea” funcţionează în baza 
Hotărârii Guvernului nr. 318/2015, 

Ordonanţei de Urgenţă nr. 96/2012, 
Hotărârii Guvernului nr.185/2013 şi 
Hotărârii Guvernului nr.27/2015, în 
coordonarea Ministerului Educaţiei 
şi Cercetării Știinţifice. INCDS este 
acreditat de autoritatea publică centrală 
pentru cercetare-dezvoltare ca instituţie 
componentă a sistemului de cercetare - 
dezvoltare de interes naţional şi ca centru 
de excelenţă la nivel naţional în domeniile 
silvobiologiei şi managementului 
forestier. În anul 2012, INCDS a 
fost evaluat, în vederea certificării, 
conform OUG 1062/2011, obţinând 
calificativul foarte bine (A: 4,22 puncte). 
De asemenea, INCDS este atestat ca 
instituţie abilitată pentru elaborarea 
de amenajamente silvice, realizarea 
inventarului forestier naţional (IFN), studii 
de reconstrucţie ecologică, corectarea 
torenţilor, studii de evaluare adecvată 
(pentru activităţi cu impact asupra 
fondului forestier), elaborarea de lucrări 
de cadastru forestier, fotogrammetrie 
şi geodezie, pentru condiţionarea, 
conservarea şi testarea calităţii seminţelor 
forestiere, testarea de pesticide, în 
vederea omologării lor pentru silvicultură.

David Melbeck

Ce se poate 
mânca din pădure
şi ce nu
carte • ISBN 978-2-940-4568-9

Putem mânca toate ciupercile care 
miros  bine? Este maro soţul castanului? 
De ce murele îţi pătează degetele? 
Cum cresc ciupercile? Sunt întrebari cu 
răspunsuri precise. Nu ştim întotdeauna, 
dar pădurea este plină de lucruri bune de 
mâncare, de miros, de bucurie... sau nu. 
Se face atenţionare, într-adevăr, la fructe 
toxice şi ciuperci otrăvitoare.



Combustibilii
pe baza
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 deşeuri de prelucrare.

Manualul pune la dispoziţie 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, aclamată 
la nivel mondial, Peter Wohlleben 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, permite să 
dirijeze nutrienţi spre arborii bolnavi, şi, 
de asemenea, comunicarea. Rădăcinile 
arborilor pot dura mai mult de zece mii 
de ani.

Wohllben se bazează pe cele 
mai recente cunoştinţe ştiinţifice şi 
completează informaţiile cu anecdote 
fascinante, pentru a împărtăşi cu noi 
pasiunea pentru arbori. 

După ce a descoperit secretele acestor 
giganţi tereştri, în mai multe privinţe mai 
puternici şi mai inventivi decât oamenii, 
plimbarea în pădure nu va mai fi la fel.

Peter Wohlleben a petrecut peste 
douăzeci de ani într-o pădure din 
Germania. El conduce acum o pădure 
ecologică. Cartea lui a fost numărul unu 
în vânzări în Germania, cu peste 650.000 
de exemplare vândute, şi a devenit un 
bestseller surpriză în Statele Unite. Este 
tradus în 32 de limbi.

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.
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Pădurea
şi schimbările 
climatice.   
• Baza 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 specialisti 
forestieri, şi-au prezentat constatările pe 
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 Programul Forest 
Climate, lansat de Oficiul Federal pentru 
Mediu (OFM), împreună cu WSL. Directorul 
Konrad Steffen, cu ocazia “Forumului 
pentru cunoaştere”, împreuna cu 
aproximativ 300 de persoane, au studiat, 
în 42 de proiecte, impactul schimbărilor 
climatice asupra pădurii şi au elaborat 
recomandări pentru gestionarea pădurilor.
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6 februarie 2018
Birmensdorf, Elveţia

Limite în 
cercetarea 
asupra 
perturbaţiilor 
pădurii 
planetei în 
evoluţie
Cu Rupert Seidl, Boku, Viena

6-8 februarie 2018
Lyon, Franţa

Eurobois
• salonul filierei lemnului

15-18 martie 2018
Grenoble, Franţa

Lemnul 
energetic
• salonul filierei lemn- energie

15 martie 2018
Aarau, Elveţia
Formare continuă:  

Noi directive 
pentru 
estimarea 
valorii pădurii
21 martie 2018 
Zilele internaţionale ale 
pădurii

13-15 aprilie 2018
Offenburg, Germania

Viaţa pădurii
• salonul pădurii în aer liber

21-23 iunie 3018
Saint-Bonnet-de-Joux, Franţa

Euroforest
• salonul pădure-lemn

Alte evenimente,
conferinte, expoziţii, cursuri
şi seminarii:
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Ediţia anului 2018 a târgului 
Expowood va avea loc în perioada 
19-21 aprilie. Am păstrat locaţia ediţiei 
trecute, adică centrul de evenimente 
şi conferinţe Lux Divina, din Braşov. 
Situat pe fosta platformă “Rulmentul”, 
astăzi, complexul este foarte modern, 
reînnoit, multifuncţional şi include săli 
generoase de expunere, conferinţe, 
hotel, restaurant şi parcare organizată. 
Locaţia este situată la 500 de metri 

de centura Bucureşti-Târgu Mureş, în 
apropiere de shoping center-ul Coresi 
şi mall-ul Auchan.

Expowood 2018 va fi organizat în 
sala Dacia a complexului Lux Divina, 
într-un spaţiu expoziţional generos, 
de 2.000 mp la interior, sala Parc, de 
500 mp şi 1,000 mp la exterior. Hala 
este dotată cu podea industrială, 
curent electric industrial şi o intrare 
de mari dimensiuni, potrivită pentru 

amenajarea şi punerea în funcţiune 
a utilajelor şi maşinilor cu scop 
demonstrativ.

Accesul se poate face direct de pe 
artera principală a străzii 13 decembrie 
în curtea complexului, pe o şosea lată, 
care permite intrarea TIR-lor până 
la uşa sălii. Suprafaţa de expunere 
exterioară se va amenaja în curtea 
complexului.

expowood
2018
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Târgul internaţional “Bauen & 
Wohnen” este cea mai cunoscută 
manifestare expoziţională din vestul 
Austriei, aducând pe piaţă, an de 
an, 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,• amenajare a 
grădinii,• piatră naturală,• elemente 
de spa şi wellness,• sisteme 
electotehnice şi de sigurantă aplicate 
domeniului,• soluţii pentru smart 
home,• oferte de case la cheie.

Bauen & Wohnen
08-11 februarie 2018

Salzburg, Austria
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Este prima ediţie a expoziţiei B2B 
“Qatar-Industries 2018”, la Qatar 
National Convention Center din Doha. 
Sunt invitate firme din următoarele 
domenii de activitate • producţia de 

produse alimentare, lactate, din carne, 
procesare hrană, fructe, apă potabilă,• 
textile, haine şi accesorii,• procesare 
a lemnului: interioare, lemn tratat, 
maşini de prelucrat lemnul,• producţia 

şi prelucrarea hârtiei,• chimice şi 
petrochimice,• materiale de construcţii,• 
reciclarea plasticului, maşini de reciclare 
a plasticului,• energie regenerabilă: 
solară, eoliană etc.

Qatar-Industries 2018
6-8 februarie 2018
Doha, Qatar

Wohnen & Interieur
10-18 martie 2018  • Viena, Austria

Bauen & Energie Wien
25-28 ianuarie 2018 • Viena, Austria

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 “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” (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.

Electrify Europe
19-21 iunie 2018 • Viena, Austria
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Dubai WoodShow este 
destinaţia expresă pentru 
specialiştii în lemn din 
întreaga lume, care vizează, 
anual, spectacolul. Acesta 
a devenit singurul loc de 
întâlnire dedicat afacerilor 
din regiune pentru industria 
lemnului, a accesoriilor 
din lemn şi a industriei de 
maşini pentru prelucrarea 
lemnului. Expoziţia 
comercială, care intră în 
a 12-a ediţie, va continua 
să ofere o platformă 
perfectă pentru companiile 
furnizorilor, producătorilor 
şi utilajiştilor pentru a 
prezenta produse, tehnologii 
inovatoare, scenarii de 
producţie şi maşini de mare 
amploare pentru actorii-

cheie din industria de maşini 
de prelucrarea lemnului. 
Interesul este crescut pentru 
zona din Orientul Mijlociu şi 
Africa de Nord. Beneficiind 
de creşterea de piaţa a 
construcţiilor şi mobilierului 
din Orientul Mijlociu şi 
culegerea recompenselor 
de expunere fără egal, 
factorii de decizie cheie din 
industria de specialitate 
doresc să fie prezenţi la 
Dubai WoodShow.

Dubai WoodShow
12-14 martie 2018
Dubai World Trade Center
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Seebbe 2018
18-21 aprilie 2018 
Expo Belgrade Fair 

Ediţia anterioară, Seebbe 2017, 
a reunit 551 de expozanţi din 29 
de ţări: Austria, Belarus, Bosnia şi 
Herţegovina, Bulgaria, China, Cipru, 
Cehia, Croaţia, Germania, Grecia, India, 
Italia, Macedonia, Muntenegru, Olanda, 
Polonia, Portugalia, România, Rusia, 
Slovacia, Slovenia, Serbia, Spania, 
Suedia, Turcia, Ucraina, Ungaria. 

A găzduit 5 pavilioane naţionale, cele 
ale Cehiei, Chinei, Croaţiei, Turciei şi 
Ungariei.

Suprafaţa de expunere, de 33.336 
mp, a primit 36.031 de vizitatori 
specialişti înregistraţi în programul B2B.

Astana 2018
16-18 Mai-2018
Astana, Kazakhstan

Expoziţie internaţională de construcţii 
specializată pe • construcţii şi amenajări 
interioare, • sisteme de încălzire şi 
ventilaţie, • geamuri şi uşi, • construcţii 
de drumuri, • ceramică şi piatră.

WorldBuild
15-18 mai 2018 
International Exhibition Centre,
Kiev, Ukraina

Târg international pentru industria de 
construcţii: • materiale de construcţii 
& echipamente, • acoperişuri, • 
usi, ferestre & faţade, • amenajări, 
arhitectură & design, • tehnologii 
în construcţii, • confecţii metalice, 
construcţii din metal, • lemn şi 
construcţii din lemn, • hardware, unelte 
& DIY.

Stone Expo
Serbia

Demonstratii live • Free B2B • 
premiile New Vision pentru cele mai 
bune produse la categoriile materiale 
de construcţii, utilaje pentru construcţii, 
produse chimice pentru construcţii, 
uşi, ferestre si alte prefabricate pentru 
construire.

36.000 mp suprafaţa estimată de 
expunere • 600 firme expozante, din 
30 de ţări • 6 pavilioane naţionale • 
43.000 vizitatori specialişti în domeniu, 
înregistraţi în programul B2B.



D
E 

PR
O

D
U

SE
 Ş

I S
ER

VI
CI

I
of
er
te

Pr
od

uc
ts

 a
nd

 S
er

vi
ce

s O
ff

er
in

gs

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

Alex Trading LLC Emiratele Arabe Unite
• cherestea de răşinoase
• conform contract
Miriam P. Ibe • tel.: +971.565.375.040
sc@alexdubai.com

Houthandel Roenhorst Olanda
• prefabricate pentru ambalaj
• grosime 12 mm
• lungimi mai mari de 610 mm
Jan Roenhorst • Doetinchemseweg 119
7054 BA Westendorp • tel.: 0315.298.206

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

Bundesbeschaffung GmbH Austria
• scaune
• produse conexe şi piese ale acestora
• caiet de sarcini (prin licitaţie)
Lassalestrasse 9B, Wien • tel. +431.245.70
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.
msukhar@gmail.com
+380.50.356.04.40
Mr. Max Sukhar

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

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
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