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editorial

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR

La licitaţia din decembrie, RNP 
Romsilva a pus în vânzare 
cantitatea de 3.505.250 mc, din 

care s-a adjudecat doar 45%, respectiv 
cantitatea de 1.583.826 mc. Cauza 
principală pentru interesul scăzut al 
agenţilor economici în a-şi adjudeca 
parchete destinate exploatării a fost 
nivelul ridicat al preţului de pornire.

Fără a ţine seama de acest 
semnal, pe care l-a dat piaţa în luna 
decembrie, organizatorii licitaţiilor au 
pus în vânzare, în luna ianuarie, masă 
lemnoasă pe picior, cu modificări doar 
ici-acolo, şi acestea doar în cuantum 
redus.

Efectul a fost asemănător celor 
întâmplate în luna decembrie, fiind 
făcute adjudecări doar în cazul 
parchetelor de calitate şi cu preţuri de 
pornire rezonabile.

De remarcat că la aceste licitaţii au 
fost oferite, în cea mai mare parte, 
parchete de produse principale, 
în care calitatea masei lemnoase 
este considerabil peste media dată 
de volumul total de lemn destinat 
exploatării.

La începutul lunii februarie 2019, 
RNP Romsilva a făcut public rezultatul 
licitaţiilor pentru fiecare Direcţie 
Silvică în parte, şi per total RNP.

La nivel de ţară, la un volum oferit 
de 4.424.452 mc, cumulat decembrie-
ianuarie, a fost adjudecat, în cele 
două runde de licitaţii, un volum de 
2.561.994 mc, respectiv doar 58%.

De remarcat că această cantitate 
oferită la lictaţiile din decembrie şi 
ianuarie este sub nivelul a 50% din 
totalul volumului programat a fi 
exploatat în anul 2019.

Din nou, agenţii economici invocă 
formarea preţului de pornire, de către 
organizatorii de licitaţii, bazat pe 
criterii subiective, care au în vedere 
doar obţinerea unor preţuri de 
adjudecare cât mai mari, fără să ţină 
seama de condiţiile de piaţă.

Creşterea continuă a preţurilor 
de pornire în ultimii ani, dar şi 
atitudinea agenţilor economici 
de a supralicita de la acest nivel, 
a condus la decapitalizarea lor. În 
această perioadă, piaţa internaţională 
a lemnului este în recesiune, fiind 
resimţită pregnant scăderea cererii, 
însoţită de tendinţa de scădere a 
preţurilor pentru produsele din lemn.

În acelaşi timp, în Europa Centrală, a 
apărut o supraofertă de lemn rotund, 
ca urmare a doborâturilor de vânt şi 
atacului de insecte. Au crescut, astfel, 
foarte mult stocurile şi, ca urmare, au 
scăzut preţurile de vânzare. Stocuri 
mari, atât de lemn rotund, cât şi de 
lemn de foc, sunt şi în România.

Piaţa Orientului Mijlociu şi a 
Orientului Îndepărtat, o piaţă 
tradiţională pentru produsele 
româneşti din lemn (cherestea, 
panouri, furnire, semifabricate) 
s-a contractat şi este în aşteptarea 
clarificării diferendelor între S.U.A. şi 
China.

Preţul
corect…
În luna ianuarie a acestui an, au continuat licitaţiile 
de vânzare a masei lemnoase pe picior organizate 
de Direcţiile Silvice şi ocoalele silvice de regim.
Spre deosebire de anii precedenţi, furnizorii de 
masă lemnoasă pe picior s-au grăbit să pună 
în vânzare - imediat după sărbători - cantităţi 
importante de lemn, ca urmare a rezultatelor “sub 
aşteptări”, din punctul de vedere al adjudecării, la 
licitaţia principală din luna decembrie.
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O altă influenţă de ordin politic care 
afectează grav piaţa lemnului în Europa şi, 
implicit, companiile româneşti din domeniu, 
este incertitudinea dată de Brexit.

Pentru anul 2019, contractele tradiţionale 
între consumatorii britanici de produse 
din lemn şi furnizorii direcţi sau indirecţi 
din Europa Continentală nu au mai fost 
confirmate, avându-se în vedere, şi de unii şi 
de alţii, taxele vamale care vor scumpi aceste 
produse.

Este, din aceste cauze, necesară luarea 
măsurilor corespunzătoare din partea 
furnizorilor de lemn pe picior sau fasonat, în 
concordanţă cu condiţiile de piaţă.

Trebuie avut în vedere că diminuarea 
cantităţilor de lemn aduse în piaţă din 
producţia internă îndreaptă îndustria către 
alte ţări europene, în vederea aprovizionării 
cu materie primă. Unii spun că este foarte 
bine că facem import de lemn pentru 
industrie. Noi spunem că este rău, pentru 
că ies din ţară resurse financiare importante 
şi de care economia forestieră are mare 
nevoie.

Conform Regulamentului de valorificare 
al masei lemnoase din fondul Forestier, 
proprietate publică, preţul de APV se 
calculează în funcţie de preţurile de referinţă 
stabilite anual, prin Decizie a Directorului 
General Romsilva, cu posibilitatea modificării 
o singură dată pe parcursul anului.

O analiză obiectivă şi transparentă, 
împreună cu beneficiarii de masă lemnoasă, 
a condiţiilor de piaţă va conduce la stabilirea 
preţului de referinţă şi, implicit, a preţului de 
APV, în concordanţă cu caracteristicile pieţei. 
Pentru eliminarea subiectivismului celui care 
organizează licitaţia, considerăm că preţul 
de pornire trebuie să fie preţul de APV.

Respectând, apoi, procedurile de atribuire, 
prin licitaţie, a masei lemnoase, se poate 
ajunge la preţul corect de adjudecare, prin 
competiţia dintre agenţii economici. Un preţ 
de adjudecare sustenabil poate garanta şi 
ducerea la bun sfârşit a contractului dintre 
parteneri.

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR
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Rezultatele obţinute la licitaţiile
de vânzare a masei lemnoase
în lunile decembrie 2018 şi ianuarie 2019, pentru anul de producţie 2019

Tabel 1.

Direcţia silvică Volum oferit Volum adjudecat
Preţ mediu

de adjudecare

mc mc lei/mc
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Rezumat
Strategia este împărţită pe trei capitole. Primul capitol 
cuprinde o introducere în domeniul dezvoltării durabile, cât 
şi rolul acesteia în contextul european şi internaţional. În 
al doilea capitol, sunt prezentate cele 17 obiective pentru 
dezvoltare durabilă, adaptate la specificul naţional, cu ţinte 
clare pentru 2030. De asemenea, în ultimul capitol este 
propus cadrul instituţional care să faciliteze implementarea 
strategiei.

The national strategy
for sustainable development
of Romania 2030
Synopsis
The strategy consists of three chapters. The first chapter 
includes an introduction to the field of sustainable 
development, as well as its role in the European and 
international context. The second chapter presents 17 
objectives of the sustainable development, adapted to the 
national specific, with clear targets for 2030. Furthermore, 
the last chapter will propose the necessary institutional 
framework  for implementing the strategy.

Editorial Staff

Departamentul de dezvoltare 
durabilă din cadrul Secretariatului 
General al Guvernului (SGG) a lansat, 
în luna decembrie 2018, strategia 
naţională pentru dezvoltarea durabilă 
a României 2030, care prevede, 
printre altele, înfiinţarea unui comitet 
interdepartamental în acest domeniu, 
condus de premier. Guvernul 
României, în fiecare an, de 4-5 ori sau 
de câte ori este necesar, va analiza 
stadiul în care se află implementarea 
strategiei, scop în care se vor elabora 
studii, analize, materiale etc. În primele 
şase luni ale anului 2019, România va 
deţine preşedinţia Consiliului UE.

Printre ţintele menţionate în strategia naţională pentru 
dezvoltarea durabilă a României 2030 se numără:

• eradicarea sărăciei extreme pentru toţi cetăţenii;
• eradicarea malnutriţiei şi menţinerea ratei obezităţii sub 

10%, similar cu nivelul înregistrat în 2014;
• finalizarea cadastrului agricol;
• dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, faţă de 

anul 2018;
• digitalizarea completă a sistemului de sănătate şi, 

implicit, eliminarea documentelor şi registrelor tipărite pe 
suport hârtie;

• reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului 
educaţional;

dezvoltarea 
durabilă
dezvoltarea 
durabilă



• continuarea reducerii disparităţii 
salariale dintre sexe;

• creşterea substanţială a eficienţei 
folosirii apei în activităţile industriale, 
comerciale şi agricole.

Alte ţinte de atins de către România 
până în 2030 sunt:

• extinderea reţelelor de transport 
şi distribuţie pentru energie electrică 
şi gaze naturale în vederea asigurării 
accesului consumatorilor casnici, 
industriali şi comerciali la surse sigure de 
energie la preţuri acceptabile;

• păstrarea, în continuare, a unui ritm 
al creşterii PIB superior faţă de media 
UE, paralel cu aplicarea principiilor 
dezvoltării durabile şi îmbunătăţirea 

constantă a nivelului de trai al populaţiei;
• modernizarea şi dezvoltarea 

infrastructurii calitative, fiabile;
• asigurarea accesului la condiţii de 

locuire adecvate pentru toţi cetăţenii;
• trecerea etapizată la un nou model 

de dezvoltare, bazat pe utilizarea 
raţională şi responsabilă a resurselor 
cu introducerea unor elemente ale 
economiei circulare;

• dezvoltarea infrastructurii verzi 
şi folosirea serviciilor oferite de 
ecosistemele naturale prin gestionarea 
integrată a bazinelor hidrografice şi a 
zonelor umede. 

Prin această strategie, este conturat 
cadrul menit să asigure României un 

viitor durabil. Timp de un an de zile, 
s-a lucrat în echipă şi s-a organizat o 
consultare publică extinsă pentru a 
realiza un document cât mai aproape de 
nevoile societăţii româneşti. 

Dezvoltarea durabilă poate fi asigurată 
doar prin implicarea tuturor cetăţenilor. 
Pe lângă determinare, este nevoie şi de 
un cadru instituţional solid. De aceea, 
prin strategie, se propune înfiinţarea 
următoarelor organisme:

• un comitet interdepartamental 
pentru dezvoltare durabilă, condus de 
primul-ministru;

• nuclee pentru dezvoltare durabilă, în 
fiecare instituţie relevantă;

• un consiliu consultativ pentru 
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dezvoltare durabilă, format din 
specialişti;

• o coaliţie pentru dezvoltare durabilă, 
formată din reprezentanţii societăţii 
civile etc. 

La eveniment au participat, printre 
alţii, fostul ministru al dezvoltării 
din Slovenia, Alenka Smerkolj, 
viceprim-ministrul Graţiela Gavrilescu, 
parlamentari, miniştri şi ambasadori, dar 
şi reprezentanţi din sfera academică, 
cercetare, mediul privat şi societatea 
civilă.

Redacţia
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Şedinta de lansare
a strategiei naţionale

pentru dezvoltarea durabilă
a României 2030
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Lemn 
reciclat

Rezumat
Un eventual succes în procesul de reciclare a lemnului este o ofertă stabilă şi de 

calitate, întrucât ar fi relativ simplu pentru o companie din domeniul construcţiilor să 
colecteze lemn rezultat din demolări şi să asigure un control al calităţii materialului 

necesar producerii de plăci aglomerate.

Timber recycling
Synopsis

An eventual success during the process of timber recycling would be represented by a 
stable and quality offer, whereas it would be relatively simple for a building company 
to collect wood residues resulted from demolition sites and ensure a quality control of 

the necessary material in order to produce particle boards.

Source: BC Forest Professional, March-April 2017
Adapted by Lavinia Marcu
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Deşeurile rezultate din procesul de demolare a 
clădirilor, ca şi cele provenite în urma prelucrării 
în fabricile de cherestea, pot fi reutilizate în 
plăci aglomerate din lemn reciclat, acestea fiind 
comparabile cu produsele convenţionale destinate 
industriei mobilei. Un recent studiu al Universităţii din 
British Columbia (UBC), sprijinit de companiile Metro 
Vancouver şi FPInnovations, a prezentat valoarea 
acestor deşeuri pe piaţa lemnului din vestul Canadei.

Fabricarea plăcilor aglomerate cu 
ajutorul lemnului reciclat este un 
procedeu comun în statele Uniunii 

Europene, unde resursa disponibilă este 
limitată, însă nu reprezintă o tendinţă 
atât de frecventă pe continentul 
nord-american, respectiv în provincia 
canadiană British Columbia. Fabricarea 
plăcilor aglomerate cu ajutorul lemnului 
reciclat este un procedeu comun în 
statele Uniunii Europene, unde resursa 
disponibilă este limitată, însă nu 
reprezintă o tendinţă atât de frecventă 
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Material rezultat
din demolările de clădiri din lemn
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pe continentul nord-american, 
respectiv în provincia canadiană 
British Columbia.

Reciclarea poate deveni o 
oportunitate pentru industria 
cherestelei din regiune, în 
sensul optimizării metodelor de 
utilizare şi exploatare a lemnului 
pus deja în circulaţie. În loc de a 
valorifica o singură dată lemnul, 
atunci când un arbore este 
scos la vânzare drept resursă 
pentru cherestea brută, sectorul 
forestier are posibilitatea de 
a colecta o parte a acestuia 
şi de a-l recicla în format de 
plăci aglomerate, valorificând, 
astfel, mai departe, o resursă 
importantă.

Cea mai mare parte a 
lemnului curat, recuperat 
după demolarea unor clădiri 
din provincia canadiană, 
este utilizată în calitate de 
combustibil destinat fabricilor 
de cherestea şi uzinelor de 
producere a cimentului. 
Compania Metro Vancouver 
consideră că deşeurile provenite 
din lemn, care conduc la 
crearea unor noi produse, au 
o importanţă mai mare decât 
cele arse doar pentru obţinerea 
combustibilului. De aceea, în 
parteneriat cu FPInnovations, 
experţii companiei au contribuit 
la demararea unui proiect 
tehnologic care să vizeze tocmai 
acest lucru.

În vederea dezvoltării unui 
proces de producţie viabil, 
specialiştii trebuie să colecteze 
mai întâi date despre materialul 
brut disponibil, incluzând aici 
forma, calitatea şi conţinutul 
extern al particulelor, urmând 
apoi procesul de selectare a 
tehnologiei adecvate. Deşi 
plăcile aglomerate sunt produse 
standard din lemn, au fost 
folosite aşchii, deşeuri şi alte 
rebuturi lemnoase provenite 
din staţii de transfer locale sau 
fabrici de cherestea.

După procesul de tocare, o 
maşină de tocat lemn cu disc 
rotativ este utilizată pentru a 
genera particule de diferite 
dimensiuni necesare pentru 
straturile centrale, incluzând aici 
fracţii de 0, 5, 1 şi 2 milimetri, 
conform standardului ANSI 
A208.1-1999.

Drept agent de legătură, se 
recomandă o răşină acrilică 
precum “Acrodur”, ca alternativă 
la adezivul format din rezorcinol 
fenol-formaldehidă de tip 
convenţional. Un conţinut final 
de răşină de 8% este suficient 
pentru a atinge proprietăţile 
dorite, deşi un întăritor, sau 
ceară, poate fi adăugat la mixtul 
răşinos, pentru a îmbunătăţi 
semnificativ capacitatea de 
legătură.

Produsele finale de laborator 
au măsurat 21 x 21 inci, panouri 
compozite, având o densitate de 
650 kg/mc şi grosimi de 12, 5, 
16 şi 19 mm.

În testele de laborator, 
produsele reciclate au avut 
aceleaşi calităţi ca şi plăcile 
aglomerate de calitate, 
conformându-se tuturor 
standardelor tehnice stipulate în 
ANSI-2009.

Industria construcţiilor 
rămâne pe o tendinţă 
ascendentă, ca urmare a 
revenirii pieţei imobiliare din 
America de Nord, la începutul 
anului 2010. După acel an, 
producţia totală de plăci 
aglomerate din lemn a crescut 
uşor, iar noile estimări arată o 
creştere graduală a industriei de 
profil.

Cheia succesului în procesul 
de reciclare a lemnului este 
o ofertă stabilă şi de calitate, 
întrucât ar fi relativ simplu 
pentru o companie din 
domeniul construcţiilor să 
colecteze lemn rezultat din 
proiectele de demolări şi să 
asigure un control al calităţii 
materialului necesar producerii 
de plăci aglomerate destinate 
revânzării. Investiţia ar depinde 
de fenomenul de “economie 
de scară”, în timp ce tehnologia 
poate fi introdusă alături de cea 
existentă deja în fabricile de 
cherestea.

Aproape 3.000 de clădiri sunt 
demolate de către compania 
Metro Vancouver în fiecare 
an, trimiţând circa 4.000 de 
tone de deşeuri lemnoase 
în vederea eliminării. În anul 
2015, compania a implementat 
interdicţia de eliminare a 
lemnului curat, introducând 
un regulament intern în 
cadrul demolărilor municipale, 

pentru a furniza lemn curat în 
cantităţi cât mai mari, în scopuri 
energetice sau pe piaţa plăcilor 
aglomerate.

Lemnul este, în fapt, singurul 
material de construcţie 
sustenabil şi poate fi utilizat 
mult mai eficient, fără a tăia un 
număr mare de arbori. Canada 
încă nu resimte raritatea resursei 
disponibile, aşa cum este cazul 
în UE, iar dezvoltarea proiectelor 
noi în sectorul reciclării plăcilor 
aglomerate va reprezenta 
o provocare pentru viitorul 
economic al regiunii.

Proiectul elaborat de către 
Universitatea din British 
Columbia se bazează pe 
tehnologii folosite pe scară 
largă în UE, putând face faţă 
deşeurilor lemnoase mixte de 
toate dimenisunile, formele şi 
nivelurile de calitate. Chiar dacă 
studiul canadian nu explorează 
fezabilitatea în profunzime, 
acelaşi proces ar putea fi aplicat 
reziduurilor forestiere sau în 
cazul acţiunii gândacului-de-
pin-montan (Dendroctonus 
ponderosae), un micuţ atacator 
al pădurilor de pin din vestul 
Americii de Nord. Gândacul-de-
pin-montan este un element 
natural al ecosistemului din 
care face parte, iar alături 
de incendii, gândacii ajută la 
refacerea pădurilor de pini 
ajunse la maturitate. Însă omul 
a intervenit prin depistarea 
şi stingerea incendiilor, 
contribuind, astfel, la ocrotirea 
unor mari suprafeţe de arboret 
matur şi îmbătrânit, arborii 
de aici fiind folosiţi pentru 
cherestea. 

Oportunităţile proiectului 
forestier canadian sunt deschise 
oricărui specialist care doreşte 
să aducă plus-valoare pe baza 
unui material util care a fost şi 
este prea adesea irosit.

Sursa: BC Forest Professional,
martie-aprilie 2017

Traducere şi adaptare:
Lavinia Marcu
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Rezumat
Încălzirea cu lemne este unul dintre cele mai vechi, 
eficiente şi uzuale moduri de încălzire a locuinţelor. 

În plus, încălzirea cu lemne este una din cele mai 
răspândite soluţii de încălzire. Dacă acest serviciu 

utilitar este eficientizat, prin arderea lemnului, în spaţii 
bine termoizolate şi cu randamente superioare de 

ardere, încălzirea cu lemne devine un sistem practic, 
ieftin şi, mai ales, ecologic.

 
Firewood must also comply with 

certain conditions...
Synopsis

Heating with firewood represents one of the oldest, 
most usual and efficient home heating systems. 

Additionally, this type of system is one of the widest 
spread heating solution. If this utility service turns 
to be more and more efficient by burning wood in 

well thermoisolated spaces with a superior long-term 
return, heating home with firewood could become 
a practical and inexpensive solution, as well as an 

environmental friendly heating modality.

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

Lemnul reprezintă cea mai ieftină variantă
pentru încălzire. Este de două ori mai ieftin decât 

gazul şi de patru ori mai ieftin decât curentul 
electric. Cu toate astea, dacă vom continua să 

tăiem şi să ardem lemnul în felul în care am 
facut-o în ultimii ani, ideea de încălzire pe lemne 
o să devină o amintire. Lemnul poate fi folosit ca 
sursă de căldură pentru încălzire si menaj, drept 
combustibil pentru producerea electricităţii sau 

chiar drept combustibil la maşină.
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De altfel, nici un lemn nu este 
semnificativ mai potent caloric 
decât altul. Singura diferenţă 

între un lemn de brad şi unul de nuc 
este că bradul este uşor (greutate 
specifică mică) şi poate conţine în mod 
natural multă apă, în timp ce nucul este 
dens şi mai greu, având un conţinut de 
apă mai redus.

La tăierea unui arbore, se spune că 
lemnul este verde, adică are între 30% 
şi 65% apă, în funcţie de specie. După 
uscarea oricărei din cele două specii la 

0% umiditate, un kilogram din prima 
specie de lemn va avea aproximativ 
aceeaşi valoare calorică ca şi a celuilalt 
tip de lemn.

Puterea calorică a unui combustibil 
reprezintă cantitatea de căldură pe care 
acesta o eliberează în timpul arderii. 
Există mai multe tipuri de combustibil, 
dar cele mai uzuale sunt gazul petrolier 
şi natural, produsele derivate din petrol, 
produsele miniere şi biomasa.

Puterea calorică a lemnului (vezi 
tabelul 1) nu este total consumată 
într-un proces de ardere. Dar, cu o 

centrală performantă, cum sunt cele cu 
gazificare, procentul de maximizare a 
resurselor energetice din lemn tinde să 
fie foarte mare (vezi tabelul 1). Mai mare 
decât în situaţia unui motor diesel, care 
arde combustibili fosili.

Referindu-ne în special la lemnul - din 
orice specie - destinat utilizării drept 
combustibil, denumit lemn de foc, 
rezultat din exploatări forestiere sau 
retezarea supralungimii buştenilor (STAS 
2340-71), există cerinţe dimensionale şi 
calitative care nu trebuie ignorate.

Şi lemnul
de foc
trebuie
să îndeplinească 
anumite condiţii…
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La modul general, lemnul de foc 
se imparte în mai multe categorii, 
începând cu categoria A, aşezat în steri 
de foioase tari (cel mult 10% foioase 
moi sau răşinoase), urmată de categoria 
B, aşezat în steri de foiase moi sau 
răsinoase, continuând până la categoria 
G, care cuprinde deşeurile provenite de 
la exploatarea şi prelucrarea lemnului 
numai în pădure. Există, de asemenea, 
şi categorii de lemn de foc provenit din 
capete de la retezarea buştenilor, buturi 
sau crăci. 

Verificarea calităţii lemnului de foc 
se face, de regulă, pe loturi. Mărimea 
lotului se fixează prin acordul dintre 
producător şi beneficiar. Cerinţele 
majore de calitate sunt generate, în 
principal, de fasonare, de anomalii şi 
defecte şi de umiditate. În cazul lemnului 
de foc declasat, cu acordul părţilor, 
acesta poate fi livrat cu neconformităţi 
peste limitele stabilite ca regulă.

Pentru speciile uzual folosite la ardere, 
cu umiditatea de 12% (lăsat afară să 
se usuce), puterea calorică are valorile 
cuprinse în tabelul 2.

Recomandările specialiştilor converg 
spre uscarea lemnului care urmează să 
fie ars. Lemnul uscat înainte de ardere 
nu doar că va arde mai uşor, dar va arde 
şi mai fierbinte. Fumul degajat de o sobă 
conţine gaze, precum vaporii de apă şi 
dioxidul de carbon, iar conţinutul mare 
de apă din lemn va însemna că fumul 
emis este mult şi dens. Pentru lemnul 
ars în şeminee, se recomandă un lemn 
foarte uscat, nu numai pentru valoarea 
calorică mai bună, ci şi pentru cantitatea 
mai mică de fum produsă.

Desigur, există diferenţe, lemnul nu 
este identic structural, nici chiar în cadrul 
aceleiaşi specii. Cel din partea de trunchi 
va avea o densitate diferită faţă cel de 
vârf. Totuşi, un kilogram de lemn va avea 
aproximativ aceeaşi valoare calorică, atât 
timp cât ambele tipuri au umiditatea 0%. 
Diferenţierea se face, totuşi, pe unitate 
de volum, pentru că, în general, lemnul 
se cumpăra pe unitatea de volum. Spre 
exemplu, molidul are o valoare calorică 
mică pe metru cub, dar şi un preţ mai 
mic decât al stejarului (vezi tabelul 3).

Arderea efectivă are nevoie de 
combustibil, căldură şi oxigen. În lipsa 
oricărei dintre aceste trei condiţii, focul 
se va stinge, sau va arde ineficient. 
Pe de altă parte, excesul uneia dintre 
componente obligă la suplimentarea 
celorlalte două, pentru păstrarea 
echilibrului. 

Sunt de menţionat preocupările, la 
nivel internaţional, legate de fenomenul 

Arderea lemnului
în scop energetic
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Gaz natural (metan)

Benzină

Diesel

Cărbune

Peleţi lemn

Lemn

Acumulator litiu

Acumulator acid/plumb

Combustibil Putere calorică Putere calorică

Tabel 1.

38
35
39
72

10-14
2-3

MJ/mc

MJ/L

MJ/L

GJ/mc

GJ/mc

GJ/mc

55
46
45

24-30
16-20
14-16
0,3-1

0,2

GJ/tonă

GJ/tonă

GJ/tonă

GJ/tonă

GJ/tonă uscată

GJ/tonă uscată

GJ/tonă

GJ/tonă

Tabel 2.

Stejar

Brad

Cireş

Fag

Arţar

Mesteacăn

Salcâm

Plop

Molid

Măr

4,02
4,31
4,14
4,18

4,20
4,20
4,18
3,74
4,30
4,17

3.460
3.710
3.560
3.600
3.610
3.610

3.600
3.220
3.700
3.590

Specie Putere calorică Putere calorică

kcal/kg kWh/kg

Puterea calorică pe specii uzual folosite la ardere
• umiditate de 12%, lemn lăsat afară să se usuce

Tabel 3.

Frasin

Mesteacăn

Stejar

Brad

Ulm

Molid

Plop

Cedru

3,44
2,66
2,63
2,59
1,91
1,70
1,61
1,75

32
43
47
51
58
61
64
64

Specie Umiditate la tăiere Putere calorică

% kWh/kg

Puterea calorică, în relaţie cu specia şi umiditatea la tăiere

de ardere în scop energetic a lemnului, 
cu accent pe cele două iniţiative 
franceze privind asigurarea calităţii 
lemnului de foc.

Se vorbeşte foarte frecvent despre 
calitatea granulelor din lemn, dar care 
este calitatea altor sortimente de lemn 
utilizate drept combustibil, în special 
cea a lemnului masiv? Calitatea nu 
este doar o modă, ci, mai degrabă, o 
necesitate pentru a obţine producerea 
căldurii, respectând mediul înconjurător 
şi asigurând un serviciu fiabil 
consumatorului.

Iniţiativele privind asigurarea lemnului 
masiv pentru foc s-au lăsat aşteptate în 
unele ţări, în timp ce Franţa a adoptat 
strategii în acest sens încă din anul 2009.

Una dintre iniţiativele importante, 
pe care o vom descrie mai jos, a 
fost realizată în scopul promovării 
utilizării lemnului de foc de o calitate 
ireproşabilă, în vederea obţinerii unui 
bun randament energetic şi a sporirii 
volumului de lemn uscat pe piaţă.

Marca
“NF lemn de foc”
“NF lemn de foc” este o marcă 

franceză, instituită de ADEME (Agenţia 
de Mediu şi de Conservare a Energiei) 
în 2001, cu susţinerea AFNOR (Asociaţia 
Franceză de Standardizare) şi a CTBA 
(Centrul Tehnic al Lemnului şi Mobilei). 
Această marcă urmăreşte să garanteze 
comerţul cu lemnul de foc calitativ, 
respectând următoarele criterii, întregul 
lot de lemn vândut sub marca “NF 
lemn de foc” fiind acompaniat de un 
document care reţine caracteristicile 
lotului:

• calitatea lemnului, reprezentată prin 
puterea calorică exprimată pe unitate 
de volum, şi tendinţa sa de a produce 
mici bucăţi de cărbuni arşi în timpul 
combustiei (aceştia se amestecă cu 
cenuşa sau cad în vatră). Se pot, astfel, 
distinge:

• stejar, carpen, ulm, fag, frasin, paltin;
• castan, salcâm, cireş, diverşi pomi 

fructiferi;
• alte specii de foioase din zona 

temperată (plop, mesteacăn).
În consecinţă, lemnul din răşinoase 

este exclus.
• lungimea pieselor de lemn: 20 cm, 25 

cm, 30 cm, 33 cm, 40 cm, 50 cm, 100 cm 
(se acceptă o marjă de eroare de 5%);

• procentul de umiditate: se disting 
2 clase, limita fiind de 20%. Dacă 
umiditatea este peste 20%, lemnul 

trebuie stocat înainte de utilizare;
• cantitatea livrată în metru cub 

aparent, în vrac, cutie carton, palet, etc.

Marca va garanta atât un serviciu 
de calitate (factură, condiţii de livrare, 
consiliere după livrare, etc), cât şi 
respectarea cerinţelor pe două niveluri:

• titularul mărcii este obligat el însuşi 
să asigure un control de calitate a 
lemnului pus în vânzare;

• CTBA are obligaţia de a efectua 
control inopinat, o dată pe an. 

În România, calitatea produselor şi 
serviciilor din economia forestiera a fost 
uneori obstrucţionată prin ignorare, 
abordare pasiv-regresivă ş.a.m.d. 
În prezent, se impune regândirea 
conceptului de calitate. Astfel, integrarea 
calităţii în produs devine o cerinţă 
fundamentală a competitivităţii, 
o condiţie pentru a realiza valori 
economice superioare.

Petru Boghean,
Consilier ASFOR
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Rezumat
Prima ediţie a Forumului 

pădurilor, din anul 2017, a 
abordat ca temă centrală 

“criza lemnului de foc / 
criza de resursă în industria 

lemnului”. Cea de-a doua 
ediţie a Forumului pădurilor, 

industriei lemnului şi 
economiei verzi s-a desfăşurat 

pe 7 decembrie 2018. Tema 
principală de dezbatere 
a fost “starea pădurilor, 

conform datelor inventarului 
forestier naţional - ciclul 

II / valorificarea resurselor 
forestiere”.

Forest forum, the 
second edition

Synopsis
The first edition of the Forest 

forum, in 2017, tackled the 
central theme: “The firewood 

crisis / the resource crisis 
in the wood industry”. The 

second edition of the Forest, 
wood industry and green 

economy forum took place 
on December 7th, 2018. The 

main theme of debate was 
“The forest status according 
to the data provided by the 
national forest inventory - 

cycle 2 / the exploitation of 
forest resources”.

Editorial Staff

Forumul
pădurilor,
la a doua
ediţie
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Principala temă a întrunirii a fost, 
aşadar, prezentarea rezultatelor 
inventarului forestier naţional, 

etapa a II-a. Instrument deosebit de 
preţios pentru toţi cei care doresc să 
aibă o privire de ansamblu asupra 
evoluţiei fondului forestier din ţara 
noastră, inventarul oferă date privind 
suprafaţa fondului forestier, structura 
şi volumul de lemn. Această etapă 
cuprinde datele culese şi prelucrate 
în perioada anilor 2013-2018, la nivel 
naţional. Datele sunt structurate după 
mai multe criterii, pentru cei interesaţi, 
inclusiv pe cele trei provincii istorice, dar 
şi pe forme de relief.

Inventarul forestier naţional (IFN) 
a fost elaborat de către un colectiv 
din cadrul Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură 
“Marin Drăcea” şi este principalul 
instrument de evaluare a resurselor 
forestiere din ţară, permiţând întocmirea 
de studii şi scenarii privind dezvoltarea 
sectorului forestier, care să fie utilizate, 
cu precădere, în procesele de elaborare 
a politicii forestiere şi de cooperare 
intersectorială.

De asemenea, IFN este principalul 
furnizor de date pentru raportarea 
indicatorilor de gestionare durabilă 
a pădurilor, conform angajamentelor 
asumate de ţara noastră în cadrul unor 
convenţii internaţionale.

Conform analizei, suprafaţa totală de 
pădure este de 7.037.607 ha, din care 
terenuri acoperite cu arbori 6.929.047 
ha, terenuri destinate împăduririi 56.653 
ha şi alte terenuri, 51.907 ha.

Comparativ cu situaţia din IFN1, 
suprafaţa totală a pădurii din IFN2 este 
foarte apropiată de acesta (7.046.056 
ha), dar se constată creşterea suprafeţei 
terenurilor acoperite cu arbori în IFN2 
(de la 6.900.962 ha, la 6.929.047 ha) 
şi o scădere a suprafeţelor terenurilor 
destinate împăduririi (de la 78.457 ha, la 
56.653 ha) şi a altor terenuri goale (de 
la 66.637 ha, la 51.907 ha), ca urmare 
a lucrărilor de regenerare efectuate în 
perioada dintre cele două cicluri IFN. 
Suprafaţa terenurilor acoperite cu arbori 
reprezintă peste 98% din suprafaţa 
pădurii.

Volumul de lemn pe picior din păduri 
este de 2.354.789.867 mc, cu un volum 
mediu de aproape 340 mc pe hectar.

În toamna anului 2018, ca urmare a 
reducerii consumului, atât din partea 
populaţiei, cât şi din partea industriei 
lemnului, pe piaţa lemnului a intervenit 
un blocaj. La primele licitaţii organizate 
de către RNP Romsilva pentru producţia 
anului 2019, procentele de adjudecare 
a masei lemnoase au fost modeste. 
Blocajul şi decapitalizarea agenţilor 

economici din exploatarea lemnului 
şi criza de forţă de muncă constituie, 
pentru 2019, premise pentru o nouă 
destabilizare.

Volumul mediu anual recoltat în 
perioada 2013-2017, stabilit în baza 
informaţiilor comunicate de Institutul 
Naţional de Statistică, este de 18,136 
milioane mc/an (anul 2013 - 19,282 
milioane mc, anul 2014 - 17,889 milioane 
mc, anul 2015 - 18,133 milioane mc, anul 
2016 - 17,198 milioane mc, iar anul 2017 
- 18,316 milioane mc).

Printre subiectele discutate în acest 
context, s-au aflat starea şi gospodărirea 
pădurilor din România, lemnul ca resursă 
regenerabilă, sustenabilitatea industriei 
lemnului, utilizarea biomasei forestiere 
pentru producerea de energie, precum 
şi măsurile necesar a fi luate pentru o 
gospodarire sustenabilă a resurselor 
forestiere.

De asemenea, au fost discutate 
priorităţile de finanţare a sectorului 
forestier, prin Programul naţional de 
dezvoltare rurală, dar şi starea sectorului 
forestier şi a industriei de prelucrare a 
lemnului, inclusiv industria mobilei.

Prin intreaga sa activitate dedicată 
acestei statistici, România s-a aliniat 
celorlate ţări europene care realizeză un 
inventar forestier.

Fără a se trage o concluzie, prin 
prezenţa la dezbateri inclusiv a unor 
reprezentanţi ai ASFOR, s-a putut 
remarca şi deduce faptul că industria 
de prelucrare a lemnului a răspuns 
crizei de resursă şi preţurilor exagerate 
prin creşterea importurilor, reducerea 
activităţii etc. Sectorul de exploatare 
a rămas tributar preţurilor exagerate 
solicitate la licitaţiile pe picior, a început 
să aibă dificultăţi majore în valorificarea 
produselor prelucrate. Cererea de lemn 
de foc va fi o cale pentru sectorul de 
exploatare, din păcate, nu cea corectă, 
limitată şi temporară, care poate crea 
direcţii false pentru piaţa lemnului.

Dacă nu vor fi făcute ajustări, inclusiv 
în gospodăria furnizorilor de resursă, 
fenomenele semnalate se vor agrava pe 
termen lung.

Redacţia
“Meridiane forestiere”

La aceasta nouă ediţie
a forumului, reprezentanţii 
Ministerului apelor şi pădurilor, 
ministrul Ioan Deneş si 
consilierul Ciprian Muscă, 
au prezentat rezultatele 
inventarului forestier naţional - 
ciclul II. Acest inventar forestier 
este o cercetare statistică de 
mare anvergură a pădurilor, 
bazată pe aproximativ 25.000 
de pieţe de probă fizice şi 
aproximativ 1 000 000 piete 
de probă fotointerpretate, 
derulată în cicluri de câte 5 
ani, prin revenirea pe aceleaşi 
pieţe de probă. Prin revenirea, 
în perioada 2013 -2018, în 
pieţele de probă inventariate 
în ciclul I, în perioada 2008-
2012, rezultă date esenţiale, cu 
erori de 1-2% privind suprafaţa 
fondului forestier, volumul 
de masă lemnoasă şi starea 
pădurilor şi raportul dintre 
creşterea pădurii / volumul 
exploatat.

Dezbateri
în cadrul Forumului pădurilor,
ediţia a doua
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Rezumat
Raportul a relevat că pentru numeroşi proprietari 

forestieri privaţi, pădurea reprezintă perpetuarea unei 
tradiţii familiale, iar pentru 71% dintre aceştia, pădurile 
nu reprezintă doar o sursă de venituri, chiar dacă există 

uneori şi pierderi financiare.
 

Report on the activities
of private forest owners

Synopsis
The report revealed a continuous traditional value of 

forests for the vast majority of private owners, while for 
71% of them, forests do not represent a mere source of 

income despite some potential financial losses.

Source: La Forêt, No. 12/2018 
Adapted by Lavinia Marcu

Raport
privind 

activităţile 
proprietarilor 

forestieri 
privaţi



Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 23

actualitate / in the news

O treime din suprafaţa Elveţiei, 
spre exemplu, este acoperită de 
păduri, acestea aflându-se în 

proprietatea a aproximativ 250.000 de 
proprietari forestieri, ale căror meserii 
acoperă o gamă largă, de la cea de 
dentist, până la breslele care cuprind 
zeci de specialişti în domeniu sau 
agricultori care recoltează lemnul în scop 
personal.

OFEV, în colaborare cu Asociaţia 
proprietarilor forestieri din Elveţia, Forêt 
Suisse, a întreprins un studiu asupra 
activităţilor şi preocupărilor acestor 
categorii profesionale, raporturile lor 
cu proprietatea publică şi cu bunurile 
proprii. Marea majoritate a acestor 
proprietari forestieri privaţi sunt 
persoane fizice, circa 250.000. Aproape 
o treime din suprafaţa forestieră le 
aparţine, în timp ce peste două treimi 
rămase sunt fie în posesia proprietarilor 
publici, fie în sistem colectiv de 
administrare. Pădurile din această 
ramură ţin de comunele municipale 
sau mixte, de asociaţii, de cantoane sau 
confederaţie şi de alte instituţii de resort 
care plătesc impozite sau nu pentru 
activitatea depusă.

O constatare recentă a raportului 
menţionat a arătat că în pofida 
diversităţii existente, atât proprietarii 
privaţi, cât şi cei publici prezintă o 
serie de caracteristici care ne permit 
clasificarea acestora în grupe diferite.

Proprietarii privaţi: 21% 
pentru recoltarea lemnului

În mod surprinzător, peste o treime 
din proprietarii privaţi nu manifestă un 
interes constant faţă de pădurile pe 
care le deţin şi în raport cu obiectivele 
urmărite. Aceştia reprezintă grupul 
cel mai amplu (35%), aşa-numiţii 
“indiferenţi”. Alţi proprietari sunt 
subsegmentaţi în alte patru grupe 
în funcţie de obiectivele producţiei 
forestiere. 21% dintre aceştia pot fi 

numiţi “recoltatori”, ei dorindu-şi să 
producă lemn înainte de toate.

Proprietarii privaţi
şi producţia forestieră

“Generaliştii”, în procent de 17%, 
aprobă aproape toate obiectivele, de la 
producţia de lemn, până la garantarea 
celorlalte funcţii ale pădurii. “Altruiştii” 
(16%) se pronunţă, practic, în favoarea 
aceloraşi obeictive generale ca şi ale 
“generaliştilor”, dar, pentru primii, 
recoltarea lemnului nu are decât o 
importanţă nesemnificativă. Cel mai 
mic grup, “protectorii” naturii (11%), are 
drept scop unic asigurarea pădurii drept 
spaţiu vital pentru cât mai multe specii 
de animale şi plante.

Totodată, ancheta a relevat că pentru 
numeroşi proprietari forestieri privaţi, 
pădurea reprezintă perpetuarea unei 
tradiţii familiale, iar pentru 71% dintre 
aceştia, pădurile nu sunt doar o sursă 
de venituri, chiar dacă există uneori şi 
pierderi financiare.

Subvenţii crescute, 
practicate pe scară largă

Pentru cea mai mare parte a 
membrilor comunelor, pădurea nu 
are nicio importanţă economică. 62% 
nu beneficiază de profit real în urma 
administrării terenurilor forestiere, 
producţia de lemn marcând chiar 
pierderi. O majoritate semnificativă 
(83%) din totalul proprietarilor publici 
care deţin mijloacele forestiere 
disponibile şi încasează impozite sau 
taxe le utilizează pe cele din urmă drept 
o subvenţie mărită în favoarea lucrărilor 
forestiere. Pădurea nu devine sursă de 
venituri decât pentru anumite comune 
(24%) sau corporaţii (37%).

Proprietarii publici îşi doresc, înainte 
de toate, administrarea unor păduri 
stabile şi în stare bună, capabile de 
a furniza instrumentele de realizare 

Un raport pe scară largă al Oficiului 
Federal pentru Mediu (OFEV) 
demonstrează că peste o treime din 
proprietarii forestieri privaţi, dar şi o serie 
de agenţi publici, sunt interesaţi doar 
într-o măsură limitată de pădurile pe care 
le deţin.
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a obiectivelor unei colectivităţi 
(apă potabilă, biodversitate, spaţiu 
de relaxare, etc), obiective la care 
corporaţiile, asociaţiile aderă mai uşor.

Responsabilizarea
şi motivarea exploatării 
proprietarilor privaţi

Rezultatele anchetei vor servi ca bază 
pentru confederaţie, cantoane şi asociaţii 
în vederea adaptării mai eficiente a 
obiectivelor de politică forestieră şi a 

instrumentelor destinate grupurilor-
ţintă. Dezvoltarea durabilă reprezintă, 
în continuare, proiectul principal al 
proprietarilor forestieri privaţi sau 
publici. Aspectele ecologice, sociale sau 
economice ale dezvoltării durabile sunt 
foarte diferit evaluate. Trei sferturi dintre 
proprietarii privaţi şi aproape jumătate 
dintre cei publici nu văd nicio problemă 
în exploatarea potenţialului de creştere. 
În consecinţă, nu se mai simt obligaţi să 
recolteze lemnul existent. Majoritatea 
proprietarilor privaţi nu au în posesie 
decât parcele de mici dimensiuni (în 

medie, 1,5 ha) cu care nu pot obţine 
profituri semnificative.

Pentru o parte importantă a 
proprietarilor forestieri, motivele de 
ordin imaterial suplinesc aspectul 
strict material. Autorii studiului văd aici 
o oportunitate de favorizare a unui 
interes general în creşterea producţiei 
forestiere. Serviciile de profil şi asociaţiile 
de proprietari ar putea miza mai mult 
pe factorii emoţionali şi de încurajare a 
acestei laturi pe parcursul comunicării 
de ansamblu sau a transferului de 
cunoştinţe între specialişti.

Suprafeţe de pădure
delimitate după natura proprietăţii
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Ancheta demonstrează şi faptul că 
un număr mare de proprietari forestieri 
privaţi nu deţin cunoştinţe ample din 
sectorul pădurilor, care să acopere şi 
celelalte aspecte, nu doar exploatarea 
propriu-zisă.

Provocarea va consta în a spori 
interesul specialiştilor şi al proprietarilor 
forestieri interesaţi mai puţin de 
aspectul exploatării propriei păduri şi a 
responsabiliza toţi factorii implicaţi să 
acţioneze şi să gândească de o manieră 
strategică, durabilă.

Ancheta a fost realizată prin 
intermediul poştei (în scris), de la 
mijlocul lui decembrie 2016, până la 
finalul lunii ianuarie 2017, iar 980 de 
proprietari forestieri privaţi şi un număr 
de 482 publici au returnat un chestionar 
valid, reprezentând un procent de 
participare de 50% dintre factorii privaţi, 
respectiv 55% dintre cei publici. 

Treisprezece cantoane nu au putut 
pune la dispoziţie adresele necesare 
în cazul proprietarilor privaţi, în timp 
ce doar două cantoane nu au avut 

posibilitatea de a furniza adresele 
proprietarilor din sectorul public.

Raportat la factorul geografic, cele 13 
cantoane vizate acoperă toate regiunile 
de producţie forestieră, iar răspunsurile 
eşantionului statistic pot fi considerate 
drept reprezentative în anchetă.

Sursa: La Forêt, Nr. 12/2018 
Traducere şi adaptare:

Lavinia Marcu
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Piaţa 
lemnului 

de foc

Lemnul de foc
produs la pădure

ca sortiment industrial
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Nivelul valorificării materialelor lemnoase 
sub formă fasonată, provenită din păduri, 
trebuie stabilită de către administraţii pe 
criterii obiective şi în baza unor proceduri 
transparente, situaţie în care sunt consultate 
comunităţile locale şi structurile teritoriale 
ale patronatelor din domeniul exploatărilor 
forestiere şi ale celor din domeniul industriei 
lemnului.

Pentru a facilita accesul populaţiei la lemnul 
de foc şi pentru a valorifica superior masa 
lemnoasă, administraţiile silvice trebuie, 
aşadar, să fie susţinute în dezvoltarea 
infrastructurii silvice aferente (depozite, 
amenajarea platformelor primare, drumuri 
forestiere etc).

În consens cu principiile de ordin general 
privind resursa efectivă de lemn destinată 
arderii, este şi latura comercială, în care 
preţul resursei joacă un rol prioritar. Pentru 
comparaţie şi analiză a situaţiilor în care 
acest preţ poate constitui un referenţial al 
domeniului, redăm, în tabelele alăturate, 

pentru principalele produse de ardere pe 
bază de lemn, preţurile practicate de asociaţii 
elvetiene de profil.

Preţurile pentru lemn de foc menţionate mai 
sus provin dintr-un raport realizat în toamna 
anului 2018, de către Asociaţia proprietarilor 
forestieri din Elveţia, ForêtSuisse, conform 
informaţiilor furnizate de către 15 producători 
din întreaga Elveţie. Intervaluri-diferenţă 
semnificative pot exista, mai ales în funcţie 
de condiţii (vrac, saci, cutii etc.). Nu s-a ţinut 
cont de valorile extreme (cea mai crescută 
şi cea mai scăzută) pentru calculul mediilor. 
Se constată, îndeosebi în mediul rural, unde 
diferiţi actori sunt în concurenţă (servicii 
forestiere, producători ocazionali, agricultori, 
furnizori străini), importante variaţii ale 
preţurilor pentru buşteni, înregistrându-se, 
pentru 2018, o uşoară tendinţă de creştere.

Sursa: La Forêt, Nr. 12/2018
Traducere şi adaptare:

Lavinia Marcu

Rezumat
Multe tranzacţii constau 
în vânzarea lemnului de 
foc sub diferite produse 
de ardere.
Există diferenţe majore, 
în funcţie de regiuni 
şi situaţia economică. 
Furnizorii sunt nevoiţi, 
în ultima perioadă, 
să ţină cont de aceste 
particularităţi, ajustând 
preţurile, cum ar fi, de 
exemplu, şi în funcţie de 
condiţiile climatice ale 
sezonului.

Firewood market
Synopsis
Several transactions 
consist of selling 
firewood under 
various combustion 
products. There are 
major differences 
according to regions 
and economic situation. 
The suppliers have 
been recently obliged 
to take into account 
these particularities by 
also adjusting prices 
in conformity with the 
climatic conditions of the 
season.

Source: La Forêt,
No. 12/2018
Adapted by
Lavinia Marcu

Printre altele, gestionarea durabila a pădurii are la bază 
conceptul echilibrului dintre nevoile comunităţilor locale şi 
necesităţile de gospodărire silvică. Noţiunea de gospodărire 
durabilă a pădurilor, prin reglementările silvice, trebuie să 
pornească de la asigurarea nevoilor sociale primare, iar 
neluarea lor în considerare a dus, de-a lungul istoriei, la 
situaţii conflictuale între comunităţi şi autorităţi.

Tabel 1.

Fag

Amestec de foioase

Răşinoase

Sortiment 2017 / 2018 2018 / 2019

122,00

109,00

98,00

118,00

110,00

101,00

153,00

147,00

128,00

167,00

166,00

143,00

177,00

180,00

153,00

1 m 1 m 50 cm 33 cm 25 cm

Lemn de foc, uscat, preţuri oferite
• în depozit, CHF/mc, TVA inclus

Tabel 3.

Sortiment 2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019

Lemn de foc, neuscat, 2 m şi mai mult, preţuri oferite
• drum forestier, CHF/mc, TVA inclus

Tabel 2.

3 tone

5 tone

8 tone

17 tone

391,39

377,73

367,63

**

377,63

363,69

354,25

338,82

380,00

365,52

356,03

338,23

380,54

366,44

355,78

**

+0,1

+0,3

-0,1

**

Granule din lemn (peleţi)
• vrac franco siloz / casă, TVA inclus

Cantităţi Oct. 2015 Oct. 2016 Nov. 2017 Nov. 2018 Interval %*

*) între ultimele două preţuri;  **) date nedisponibile

Sursa: Raport ForêtSuisse, departamentul economic, toamna 2018

Amestec de foioase

Răşinoase

62,00

50,00

66,00

50,00

67,00

51,00
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Codul
Silvic
despre

prejudiciul adus 
fondului forestier 

naţional

Prejudiciu silvic
prin tăiere fără drept 

a arborilor
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Dorim să prezentăm 
acest mod de calcul 
deorece, în nenumărate 

cazuri, personalul silvic, care 
este îndreptăţit să evalueze 
prejudiciul în baza art. 105, 
alin. 1 din lege, de multe ori 
neglijează prevederile legii, în 
sensul că nu aplică în totalitate 
aceste prevederi.

Astfel, art. 105 alin. 2 din lege 
prevede că valoarea prejudiciului 
se stabileşte prin însumarea 
valorii pagubei produse pădurii 
cu valoarea funcţiilor pădurii 
nerealizate. Valoarea pagubei 
produse pădurii se calculează 
în baza OUG 85/2006, aprobată 
prin legea 84/2007 privind 
stabilirea modalităţilor de 
evaluare a pagubelor produse 
vegetaţiei forestiere din păduri 
şi din afara fondului forestier.

Valoarea funcţiilor pădurii 
nerealizate se calculează 
astfel:

• pentru pădurile încadrate 
în tipurile funcţionale T5 şi T6, 
prin aplicarea factorului 0,5 
la valoarea pagubei produse 
pădurii;

• pentru pădurile încadrate în 
tipurile T3 şi T4, prin aplicarea 
factorului 0,7 la valoarea 
pagubei aduse pădurii;

• pentru pădurile încadrate în 
tipul funcţional T2, prin aplicarea 
factorului 1,0 la valoarea 
pagubei produse pădurii;

• pentru pădurile încadrate în 
tipul funcţional T1, prin aplicarea 
factorului 1,5 la valoarea 
pagubei produse pădurii;

• pentru pădurile pentru 
care nu există obligativitatea 
întocmirii amenajamentului silvic 
(păduri în suprafaţă de până la 
10 ha), prin aplicarea factorului 
0,5 la valoarea pagubei produse 
pădurii;

Notă: Tipurile funcţionale
T1-T6 sunt conform
amenajamentului silvic.

De menţionat că în baza 
art. 133, Anexa 1, pct 33, lit. 
b, prejudiciul produs prin 
exploatările forestiere şi stabilit 
conform instrucţiunilor tehnice, 
nu reprezintă prejudiciu adus 
pădurii.

Dar, în baza Legii 133/2015, 
art. II, alin. 24, valoarea 
prejudiciului în pădurile 
încadrate în amenajamente 
silvice în grupa funcţională I se 

multiplică de două ori, aspect 
care, în majoritatea cazurilor, 
este neglijat de personalul silvic.

În cele care urmează, 
pentru înţelegere, vă dăm 
un exemplu de calcul al 
prejudiciului, în următoarea 
ipoteză:

• organul silvic constată 
tăierea fără drept a unui arbore 
de molid cu diametrul măsurat 
la cioată, conform OUG 85/2006, 
de 42 cm, constatarea fiind 
făcută într-o parcelă silvică 
încadrată în grupa funcţională I, 
tipul IV; fapta a fost constatată 
la data de 18 noiembrie 2018.

Mod de calcul al valorii
pagubei, conform
OUG 85/2006:
• categoria de diametre:
40,1 - 44,0 cm
• coeficientul K = 1,837
• preţul mediu al masei
lemnoase pe picior, conform
Legii 265/2018,
este de 164,00 lei/mc

1,837 x 164 lei/mc =
301,30 lei /m³

calculul valorii
funcţiei nerealizate:
301,30 lei x 0,7 = 210,90 lei

total valoare:
301,30 lei + 210,90 lei =
512,20 lei

total valoare prejudiciu
multiplicat de două ori
pentru grupa funcţională I:
512,20 lei x 2 = 1.024,20 lei

În baza art. 107, alin. 1, 
lit. a din Codul Silvic, prin 
valoarea prejudiciului, fapta se 
pedepseşte cu închisoare de la 6 
luni, la 3 ani sau cu amendă.

Aşadar, lege avem şi, totuşi, 
tăierile fără drept de ce nu pot 
fi oprite?!

Expert judiciar silvic,
ing. Gafiţă-Chiruţă Gh.

Rezumat
Este abordată 

practica relativ 
răspândită de a 

evalua şi interpreta 
diferit, atât de către 

specialişti, cât şi 
ulterior, în litigii, o 

serie de norme sau 
prevederi legislative 
într-un domeniu pe 

cât de important, pe 
atât de apreciat ca 
suprareglementat.

  
Forestry Code

about the 
prejudice to 
the national 

forest fund
Synopsis

The article 
approaches the 

relatively widely 
spread practice of 

different evaluation 
and interpretation 

on behalf of the 
experts. Therefore, 

a series of norms 
and legal provisions 

shall be differently 
interpreted in such 
an important and 

over-regulated 
sector.

Legal
forestry expert

eng. Gafiţă-Chiruţă
Gh.

Legea 46/2008 
din Codul Silvic

a suferit 
modificări şi 

completări 
ulterioare, astfel 

că ultimul 
amendament 

prezintă 
schimbări 

importante 
în modul de 

calcul al valorii 
prejudiciului.
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1 44.01.0000-total        Lemn de foc Milioane euro 25,293 31,275 23,066 16,015

  Diferenţa % -19,1 +44,02

2 44.02.0000-total        Cărbune de lemn Milioane euro 1,163    2,901 8,175 5,959

  Diferenţa   %      -60,0 +37,0

3 44.03.0000-total    Lemn brut cojit simplu, fasonat sau chiar cioplit Milioane euro 11,291 15,928 68,234 59,504

 Diferenţa   % -29,1 +14,7

4 44.04.0000-total  Lemn despicat, prăjini, ţăruşi Milioane euro 4,046 3,988 0,683 1,158

 Diferenţa   %       +1,5 -41,0

5 44.05.0000-total  Lână de lemn, făină de lemn Milioane euro 0,325    0,373 0,211 0,302

 Diferenţa   %       -12,9 +30,0

6 44.06.0000-total  Traverse de cale ferată Milioane euro 3,355 3,746 0,265 0,018

 Diferenţa   % -10,5 +14,7 ori

7 44.07.0000-total  Cherestea (lemn tăiat longitudinal, spintecat) Milioane euro 353,304 363,715 95,656 70,743

 Diferenţa   % -2,9 +35,2

8 44.08.0000-total  Foi placaj  - furnire Milioane euro 84,056 75,447 27,088 24,084

 Diferenţa   % +11,4 +12,5

9 44.09.0000-total     Lemn fasonat Milioane euro 14,739 18,416 22,851 16,852

 Diferenţa   % -20,0 +35,6

10 44.10.0000-total     Panouri din particule şi panouri similare (PAL, OSB) Milioane euro 321,797 310,227 48,087 50,309

 Diferenţa   % +3,7 -4,5

11 44.11.0000-total   Panouri din fibre de lemn (MDF) Milioane euro 71,802 77,300 115,505 109,694

 Diferenţa   % -7,1 +5,3

Cod produs comercializat

Export primele  3 trimestre Import primele 3 trimestre

2018 2017 20172018
Unitate
de măsură

Realizările comerţului
cu produse lemnoase
în primele trei trimestre
ale anului 2018
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12 44.12.0000-total Placaje, lemn furniruit Milioane euro 71,894 52,409 40,255 33,807

 Diferenţa   % +37,2 +19,1

13 44.13.0000-total Lemn densificat în blocuri Milioane euro 4,072 3,559 1,008 1,201

 Diferenţa   % +14,4 -16,0

14 44.14.0000-total  Rame pentru tablouri Milioane euro 0,568 0,842 1,236 1,283

 Diferenţa   %        -32,5    -3,7

15 44.15.0000-total   Lăzi, lădiţe, coşuri, diverse ambalaje Milioane euro 28,182 26,509 24,947 20,938

Diferenţa %        + 6,3 +19,1

16 44.16.0000-total    Butoaie Milioane euro 3,257 3,608 0,793 0,978

 Diferenţa   %      -9,7 -19,0

17 44.17.0000-total   Unelte Milioane euro 1,484 1,545 1,142 1,099

 Diferenţa   % -4,0 +3,9

18 44.18.0000-total    Binale Milioane euro 136,692 142,574 73,725 73,951

 Diferenţa   % -4,2 -0,3

19 44.19.0000-total   Articole de masă sau de bucătărie Milioane euro 10,599 11,473 4,977 3,487

 Diferenţa   %       -7,6 +42,7

20 44.20.0000-total     Lemn marchetat, încrustat Milioane euro 8,203 6,697 3,378 2,725

 Diferenţa   % +22,5 +23,9

21 44.21.0000-total  Alte articole din lemn Milioane euro 84,006 93,788 13,308 12,070

 Diferenţa   % -10,4 +10,3

 Total  Prelucrarea lemnului (exclusiv mobila) Milioane euro 1240,128 1246,320 574,590 506,177

Diferenţa   % 99,5 113,5

Cod produs comercializat

Export primele  3 trimestre Import primele 3 trimestre

2018 2017 20172018
Unitate
de măsură

 Sursa: MEC
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Activitatea de exploatare a 
lemnului reprezintă mai mult 
decât simpla tăiere a arborilor. Este 
vorba de o ştiinţă autentică, de o 
planificare meticuloasă şi atentă 
şi de o expertiză profesională 
semnificativă.

Începând cu sfârşitul lui 2018, 
atestarea agenţilor economici 
de exploatare a lemnului se va 
face, în acest context principial, 
după o nouă procedură. Pentru 
a răspunde cerinţelor prevăzute 
de legile şi reglementările 
în vigoare, dar şi pentru a 
răspunde solicitărilor venite 
din practică, vechea procedură 
este semnificativ revizuită. Ca 
urmare, noile prevederi vizează şi 
detaliază, în principal, procedura 
de organizare, dar şi modalitatea 
privind organizarea, funcţionarea 
şi componenţa comisiei de 
atestare a operatorilor economici 
pentru activitatea de exploatare 
forestieră, precum şi criteriile de 
atestare pentru activitatea propriu-

zisă de exploatare forestieră. 
În acest sens, ministrul apelor 

şi pădurilor a emis ordinul nr. 
1106/21.11.2018, publicat în 
Monitorul Oficial, partea I, nr. 1010 
din 28 noiembrie 2018. 

La data intrării în vigoare 
acestuia, ordinul ministrului 
mediului apelor şi pădurilor nr. 
1.330/2015 pentru aprobarea 
regulamentului privind 
organizarea, funcţionarea 
şi componenţa comisiei de 
atestare a operatorilor economici 
pentru activitatea de exploatare 
forestieră, precum şi criteriile de 
atestare pentru activitatea de 
exploatare forestieră, publicat 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 693 din 14.09.2015, se 
abrogă. 

În prima şedinta de lucru a 
comisiei, 21 decembrie 2018, s-au 
desfăşurat alegeri pentru funcţia 
de preşedinte (Ciprian Muscă) şi 
de vicepreşedinte (Dan Achim).

Atestarea 
agenţilor 
economici
de exploatare
a lemnului

Scopul acestui eveniment a fost 
de prezentare a tuturor factorilor 
implicaţi, crearea unei legături între 

ei, dar şi conectarea proiectului cu alte 
proiecte relevante, legate de gestionarea 
apei şi prevenirea riscului la inundaţii. 
De asemenea, s-a urmărit realizarea unui 
schimb de bune practici precum şi de 
demarare a construcţiei sinergice între 
aceste proiecte.

 La conferinţa virtuală au participat toţi 
partenerii proiectului din cele zece ţări 
implicate, factori interesaţi din fiecare 
regiune vizată, precum şi reprezentanţi 
mass-media.

 Proiectul “Danube Floodplain” se 
implementează în cadrul strategiei UE în 
bazinul hidrografic al Dunării.

 Obiectivul principal al proiectului 
“Danube Floodplain” este îmbunătăţirea 
managementului apelor transfrontaliere 
şi prevenirea riscului de inundaţii, 
maximizând, în acelaşi timp, beneficiile 
pentru biodiversitate. Aceasta ar 
putea contribui la crearea unei reţele 
de ecosisteme acvatice mai stabile 

Proiectul
Danube
Floodplain



Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 33

repere şi documente noi / new landmarks and documents

Proiectul
Danube
Floodplain

şi bogate în specii, care să ofere 
avantaje suplimentare comunităţilor 
locale şi care să reducă atât impactul 
diferitelor activităţi umane, cât şi 
efectul evenimentelor climatice 
extreme. Proiectul va avea ca rezultat 
îmbunătăţirea cunoştinţelor despre 
managementul integrat al apei în rândul 
ţărilor dunărene, prin restaurarea zonelor 
inundabile, combinarea infrastructurilor 
clasice şi a celor verzi, adoptarea unor 
măsuri de retenţie naturală.

 
Ce a dus
la necesitatea apariţiei 
acestui proiect?

Lucrările de regularizare istorice şi 
recente, baraje şi diguri, întreruperea 
conectivităţii longitudinale şi laterale, 
modificările în modul de utilizare 
al terenurilor, care au avut loc de-a 
lungul bazinului Dunării, au dus la 
reducerea masivă a suprafeţelor de 
luncă. Diminuarea acestor zone cu 

până la 68% în ultimii 100 de ani a 
avut efecte dezastruoase, atât pentru 
comunităţile locale, care au fost expuse 
inundaţiilor, cât şi asupra biodiversităţii. 
Lunca Dunării a avut întotdeauna 
rol de protecţie naturală împotriva 
inundaţiilor cauzate de viituri şi scurgeri 
rapide, iar scăderea suprafeţei acesteia, 
împreună cu ploile torenţiale cauzate 
de schimbările climatice au generat 
inundaţii masive în Europa începând cu 
anul 2002. În acelaşi timp, reducerea 
suprafeţelor de luncă a cauzat pierderea 
habitatelor pentru multe specii, 
pierderea conexiunilor între ecosisteme 
şi implicit scăderea biodiversităţii, o 
bogăţie a acestor zone în trecut.

Cu ocazia evenimentului din 27 
noiembrie 2018, participanţii au discutat 
despre strategia UE privind calitatea apei 
în regiunea Dunării. 

Lansarea Proiectului “Danube 
Floodplain” (reducerea riscului de 
inundaţii prin reabilitarea luncii de-a 
lungul Dunării şi a afluenţilor) a avut 
loc în perioada 27-28 septembrie, la 

Bucureşti, cu ocazia primei întâlniri a 
partenerilor de proiect.

 Proiectul “Danube Floodplain” este 
finanţat de programul “Interreg Europe” 
prin programul transnaţional “Dunărea 
2014-2020” şi este implementat de 18 
instituţii şi organizaţii partenere şi patru 
instituţii cu rol de parteneri strategici 
asociaţi din zece ţări parte din bazinul 
fluviului Dunărea (Austria, Bulgaria, 
Croaţia, Republica Cehă, Germania, 
Ungaria , Slovacia, Slovenia, România şi 
Serbia).

Instituţiile şi organizaţiile partenere 
din România sunt Ministerul Apelor 
şi Pădurilor, Administraţia Naţională 
“Apele Române”, care are şi rolul de 
lider al proiectului, Institutul Naţional 
de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor şi 
WWF România.

La data de
27 noiembrie 2018, a avut 
loc primul eveniment 
virtual de capitalizare în 
cadrul proiectului “Danube 
Floodplain” (reducerea 
riscului de inundaţii 
prin reabilitarea luncii 
de-a lungul Dunării şi a 
afluenţilor).
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Ministrul apelor şi pădurilor, dl. Ioan Deneş, împreună cu 
directorul general al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, dl. 
Gheorghe Mihăilescu, preşedintele Consiliului judeţean Vâlcea, 
dl. Constantin Rădulescu, şi cu prefectul judeţului Vâlcea, dl. 
Florian Marin, au participat, în 20 noiembrie2018, la acţiunea 
de plantare “100 de stejari pentru 100 de ani”, organizată de 
primăria oraşului Horezu, judeţul Vâlcea.

Evenimentul s-a înscris în seria de acţiuni care marchează 
Centenarul Marii Uniri din 1918.

La plantarea celor 100 de puieţi de stejar, oferiţi de Direcţia 
Silvică Vâlcea, au participat 100 de copii şi tineri; fiecare dintre 
aceştia a adoptat câte un arbore şi a primit un certificat de 
adopţie, care include coordonatele GPS ale copacului adoptat.

Plantarea a avut loc în zona cunoscută de localnici sub 
numele “La trei stejari”, nume primit de la stejarii care 
existau aici, zonă în care silvicultorii vâlceni depun eforturi 
semnificative pentru a păstra această specie de arbori.

Acest proiect de plantare a fost iniţiat de actualul director 
al RNP Romsilva, dl. Gheorghe Mihăilescu, fost director al 
Direcţiei Silvice Vâlcea, acesta sesizând necesitatea readucerii 
celor 5 hectare de teren la forma iniţială, existentă înaintea 
păşunatului excesiv.

La acţiunea de plantare au mai fost prezenţi şi primarul 
oraşului Horezu, dl. Nicolae Sărdărescu, 100 de preşcolari şi 
elevi ai Liceului “Constantin Brâncoveanu” din localitate, cadre 
didactice şi personal silvic de la Ocolul Silvic Horezu şi Ocolul 
Silvic Romani, din cadrul Direcţiei Silvice Vâlcea.

Centenarul
Marii Uniri din 1918 
şi… la Trei Stejari
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Redăm intervenţia ministrului 
apelor şi pădurilor:

“În primul rând, doresc să mulţumesc 
organizatorilor acestui eveniment pentru 
invitaţia de a participa la Forumul anual 
al strategiei Uniunii Europene pentru 
regiunea Dunării.

Dunărea este unul dintre cele mai 
importante fluvii ale Europei, făcând 
legătura între Europa de Vest şi Europa 
de Est şi colectând apele de pe două 
treimi din suprafaţa continentului. 
Gospodărirea durabilă şi protecţia 
resurselor de apă din bazinul Dunării este 
o problemă majoră pentru dezvoltarea 
economică şi socială a regiunii şi implică 
eforturi susţinute pentru asigurarea 
cerinţelor de apă, concomitent cu 
protecţia şi conservarea ecosistemelor 
acvatice. 

Strategia Dunării reprezintă 
o excelentă oportunitate pentru 
identificarea şi promovarea unui 
portofoliu de proiecte, în special a 
celor cu relevanţă transfrontieră, care 

acoperă cei patru piloni principali 
ai strategiei: conectivitate, protecţia 
mediului, dezvoltare economico-socială 
şi creşterea capacităţii instituţionale. 
Strategia Dunării face legătura între 
obiectivele de mediu şi obiectivele 
dezvoltării economice, creând conexiunile 
necesare dintre proiectele de dezvoltare 
a conectivităţii în infrastructura de 
transport, infrastructura energetică, 
activităţile şi infrastructura de turism, 
creşterea competitivităţii economice 
şi necesitatea protecţiei şi conservării 
mediului şi managementul riscurilor 
naturale şi tehnologice. 

Cred că momentul la care se 
desfăşoară acest eveniment este foarte 
important, deoarece ne aflăm într-o 
etapă de evaluare a ceea ce am realizat 
în şapte ani din ceea ce ne-am propus 
în planurile de acţiune. Acum, trebuie să 
vedem cum putem dinamiza şi coordona 
mai bine eforturile noastre, astfel încât să 
îndeplinim obiectivele strategiei. 

Ministerul Apelor şi Pădurilor este 
implicat în mod direct în două dintre 
cele trei arii prioritare ale pilonului 
de mediu, coordonând, împreună cu 
Ministerul Afacerilor Externe şi comerţului 
din Ungaria, Aria Prioritară 5, dedicată 
managementului riscurilor de mediu. 

Ca stat aflat în avalul bazinului 
dunărean, România este deosebit de 
interesată în amplificarea nivelului 
de protecţie a calităţii apelor şi 
managementul riscurilor de mediu la 
nivelul bazinului hidrografic. 

Ministerul Apelor şi Pădurilor va 
continua să se implice activ în cadrul 
strategiei Dunării, atât la nivel regional, 
cât şi la nivel naţional.”

Forumul Naţional SUERD
La sfarsitul lunii noiembrie 2018, ministrul apelor şi pădurilor, 
dl. Ioan Deneş, a participat la Palatul Parlamentului, la 
Forumul Naţional SUERD, evenimentul de lansare a 
preşedinţiei României la SUERD.

Grupul
de iniţiativă ecologică

şi dezvoltare
durabilă
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În 1954, un al 15-lea taifun a produs 
o adevarată catastrofă în rândul 
arborilor din regiunea fluviului Ishikari, 
în provincia japoneză Hokkaido. După 
acest fenomen, care a doborât un număr 
mare de arbori din zonă, s-au realizat 
rapoarte periodice asupra vegetaţiei 
şi tulpinii arborilor în 6 situri de păduri 
de conifere afectate de taifun. Până în 
prezent, anchetele forestiere au fost 
conduse în perioadele 1957-1968, 1972, 
1976, 1980, 1984, 1988, 2002, 2009 şi 
2017.

În anchete, cordoane de 2 m lăţime şi 
30-50 m lungime au fost alese în fiecare 
lot, fiecare împărţit în 2 x 2 cvadraţi. 
În fiecare cvadrat, fiecare specie de 
plantă existentă a fost înregistrată şi 
acoperirea ei evaluată (0-1%: +, 1-10%: 
1, 10-25%: 2, 25-50%: 3, 50-75%: 4, 
75-100%: 5) în fiecare strat. Anchetele 
asupra tulpinilor de arbori au fost 
efectuate în anii 1993, 1998, 2002, 2009 
si 2017, cu lăţimea lotului extinsă la 
10 metri. În fiecare cordon, înalţimea 
şi diametrul la înalţimea pieptului au 

fost măsurate pentru toate tulpinile ale 
caror înălţimi erau de ≥ 1.3 m. Toate 
datele din rapoarte au fost organizate 
în format digital şi publicate sub licenţa 
internaţională pentru a fi vizualizate de 
specialiştii din întreaga lume.

Sursă: Buletinul Institutului
de cercetare forestieră

şi produse forestiere
Japonia, vol. 17, nr. 3 (nr. 447)

Septembrie, 2018

Regenerarea
pădurii
după o catastrofă
naturală

Regiunea fluviului

Ishikari,
Hokkaido, Japonia

Kamuikotan,
fluviul Ishikari
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Legislaţie Regulamentul 
privind

organizarea, 
funcţionarea şi 

componenţa 
comisiei de atestare 

a operatorilor 
economici 

pentru activitatea 
de exploatare 

forestieră,
precum

şi criteriile de 
atestare pentru 

activitatea de 
exploatare forestieră

Ordin MAP nr. 1106, 
MO, partea I, nr. 1010/28.11.2018

Extras
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Capitolul 3
Documentele necesare 
pentru atestare

Art. 12
(1) În vederea obţinerii certificatului 

de atestare, operatorul economic are 
obligaţia de a depune la secretariatul 
Comisiei un dosar care trebuie să 
conţină următoarele documente: 

a) cerere, al cărei model este prevăzut 
în anexa nr. 3 şi care primeşte număr 
de înregistrare din registrul Comisiei; 
 

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

c) copie de pe încheierea judecătorului 
delegat sau, după caz, hotărârea 
judecătorească definitivă sau rezoluţia 
conducătorului Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului competent 
teritorial privind înregistrarea 
operatorului economic, certificată sub 
semnătură; 

d) copie de pe certificatul de 
înregistrare la Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului sau în Registrul 
Asociaţiilor şi Fundaţiilor, sau în Registrul 
Naţional al Administratorilor de Păduri 
şi al Ocoalelor Silvice, certificată sub 
semnătură; 

e) copie de pe documentele care 
dovedesc asigurarea cu personal de 
specialitate pentru coordonarea tehnică 
a activităţii de exploatare forestieră, 
angajat pe durata nedeterminată, 
certificată sub semnătură, copia 
contractului individual de muncă 
înregistrat în registrul de evidenţă al 
operatorului economic respectiv şi 
copie a raportului per salariat listat din 
REVISAL, certificată sub semnătură; 

f) copie de pe diplomele de absolvire/
licenţă ale personalului de specialitate 
pentru coordonarea tehnică a activităţii 
de exploatare forestieră, certificată sub 
semnătură;

g) documente prin care se face 
dovada asigurării cu utilaje specifice 
activităţii de exploatare forestieră, 
respectiv certificate eliberate de unitatea 
administrativ-teritorială, care se vor 
depune în original; operatorul economic 
trebuie să facă dovada deţinerii de 
utilaje pentru exploatarea unui volum 
anual de minimum 2.500 mc. Pentru 
identificarea tipului de utilaj se depun 
la comisie documente clarificatoare 
şi, după caz, o fotografie relevantă a 
acestuia. 

h) cazierul judiciar, în original, 

pentru administratorul/administratorii 
operatorului economic, din care să 
rezulte că nu a/au fost condamnat/
condamnaţi pentru fapte privind 
încălcarea regimului silvic;

i) documentul, în copie, care 
dovedeşte achitarea tarifului stabilit 
pentru atestare, potrivit prevederilor art. 
11 alin. (3).

(2) Personalul de specialitate angajat 
în cadrul operatorului economic poate fi 
maistru exploatări forestiere, tehnician, 
subinginer sau inginer în domeniul 
silviculturii sau al exploatărilor forestiere. 
Personalul de specialitate poate fi luat 
în calcul în vederea emiterii certificatului 
de atestare/reatestare doar pentru un 
singur operator economic.

(3) În cazul persoanelor cu studii 
medii sau superioare de specialitate în 
domeniul silviculturii sau al exploatărilor 
forestiere care au calitatea de asociat 
sau administrator în cadrul operatorului 
economic care solicită atestarea/
reatestarea nu este necesară angajarea 
cu contract de muncă.

(4) Personalul prevăzut la alin. (2) se 
încadrează cu contract de muncă, cu 
normă întreagă, pe o perioadă de timp 
nedeterminată.

Capitolul 4
Documentele necesare 
pentru reatestare

Art. 13
În vederea obţinerii certificatului de 

reatestare, operatorul economic are 
obligaţia de a depune la secretariatul 
Comisiei un dosar care trebuie să 
conţină următoarele documente:

a) documentele prevăzute la art. 12  
alin (1) lit. a) şi e) - i). 

b) copie după certificatul constatator 
emis de către Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului, sau, după caz, 
actul administrativ emis de Registrul 
Asociaţiilor şi Fundaţiilor sau de 
Registrul Naţional al Administratorilor de 
Păduri şi al Ocoalelor Silvice, actualizat, 
valabil şi certificat sub semnătură şi 
ştampilă de către reprezentantul legal.

Art. 14
Prezentarea incompletă a 

documentaţiei prevăzute la art. 12 alin 
(1), respectiv art. 13 sau necompletarea 
acesteia până la data şedinţei de 
atestare, determină respingerea cererii 
de atestare/reatestare/revizuire a 
operatorului economic respectiv.
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În Monitorul Oficial al României, partea 
I, nr. 985, din data de 21 noiembrie 2018, 
a fost publicată Hotărârea nr. 877/2018 
privind adoptarea strategiei naţionale 
pentru dezvoltarea durabilă a României 
2030.

Strategia naţională pentru dezvoltarea 
durabilă a României 2030 poate fi regăsită 
în Anexa Hotărârii.

Obiectivele menţionate de strategie 
fiind următoarele: fără sărăcie; foamete 
zero; sănătate şi bunăstare; educaţie 
de calitate; egalitate de gen; apă curată 
şi sanitaţie; energie curată şi la preţuri 
accesibile; muncă decentă şi creştere 
economică; industrie, inovaţie şi 
infrastructură; inegalităţi reduse; oraşe şi 
comunităţi durabile; consum şi producţie 
responsabile; acţiune în domeniul 
schimbărilor climatice; viaţă acvatică; viaţa 
terestră; pace, justiţie şi instituţii eficiente; 
parteneriate pentru realizarea obiectivelor.

Implementarea obiectivelor urmează 
a fi efectuată de către Comitetul 
interdepartamental pentru dezvoltare 
durabilă (care urmează a fi instituit 
sub preşedenţia primului ministru), 
iar monitorizarea, de către Institutul 
Naţional de Statistică şi setul de indicatori 
naţionali.

Departamentul pentru dezvoltare 
durabilă va raporta periodic către UE 
progresele înregistrate de România în 
direcţia punerii în aplicare a Agendei 
2030 pentru dezvoltare durabilă, 
participarea activă la noul consens 
european şi mondial privind dezvoltarea, 
deoarece acest proiect ambiţios răspunde 
tendinţelor şi provocărilor globale, 
care, pentru prima dată, sunt universal 
acceptate şi aplicabile tuturor ţărilor, iar 
UE s-a angajat să fie lider în punerea în 
aplicare a acestora.

Intrarea în vigoare: 21 noiembrie 2018.
Aceste valori sunt reglementate, după 

caz, prin următoarele acte normative:
• Legea nr. 3/2018 a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;
• Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare;

• OUG nr. 114/2018 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul investiţiilor 
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene;

Hotărârea nr. 937/2018 pentru stabilirea 
salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată.

•••
Începând cu data de 19 martie 2019, 

Oficiul Registrului Comerţului radiază, 
din oficiu, persoanele fizice autorizate 
şi întreprinderile individuale al căror 
număr de activităţi incluse în obiectul de 
activitate este mai mare decât cel impus 
de legislaţia în vigoare.

Lista persoanelor fizice autorizate şi 
a întreprinderilor individuale care nu 
şi-au îndeplinit obligaţia de modificare a 
obiectului de activitate este publicată pe 
pagina de internet a Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului.

Zeci de mii de PFA şi ÎI, care fuseseră 
înfiinţate înainte de 17 ianuarie 2018 şi au 
mai mult de 5 clase CAEN, respectiv, 10 
clase CAEN, riscă să fie radiate, dacă până 
pe 17 ianuarie 2019 nu s-au conformat 
acestor limite.

Antreprenorii care sunt în această 
situaţie şi care nu vor să renunţe la 
anumite activităţi, pot trece, ca formă de 
organizare, pe societate cu răspundere 
limitată (SRL).

•••
Pe site-ul Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală (ANAF) a fost 
publicat un proiect de Ordin pentru 
modificarea şi completarea Ordinului 
preşedintelui ANAF nr.631/2016 pentru 
aprobarea modelului şi conţinutului 
unor formulare de înregistrare/anulare a 
înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea 
adăugată, cu modificările ulterioare.

Potrivit referatului de aprobare a 
actului normativ, prin prevederile art. 317 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, sunt stabilite reguli specifice 
pentru înregistrarea în scopuri de TVA 
a persoanelor impozabile care nu sunt 
înregistrate normal în scopuri de TVA 
şi nici nu au această obligaţie (potrivit 
regulilor prevăzute la art. 316 din Codul 
fiscal), dar care efectuează achiziţii 
intracomunitare taxabile în România 
sau care prestează/primesc servicii 
intracomunitare, pentru care beneficiarul 
serviciului este persoana obligată la 
plata taxei. Astfel de reguli specifice 
sunt prevăzute şi pentru persoanele 
impozabile care aplică regimul special 
pentru agricultori şi care efectuează 
livrări intracomunitare de bunuri. 
Potrivit art. 317 alin.(11) din Codul 
fiscal, pentru persoanele impozabile 
care sunt înregistrate în scopuri de 
TVA conform acestor reguli specifice 
este aplicabilă, în mod corespunzător, 
atât prevederea potrivit căreia, la 
data declarării în inactivitate fiscală se 
anulează înregistrarea în scopuri de 
TVA (art. 316, alin.(11), lit.a) din Codul 
fiscal), cât şi prevederea potrivit căreia, 
dacă încetează situaţia care a condus 
la anulare, persoanele impozabile pot 
solicita reînregistrarea în scopuri de TVA 
(art. 316, alin.(12), lit.a) din Codul fiscal). 
În aceste condiţii, persoanele care au fost 
înregistrate în scopuri de TVA, potrivit 
art. 317 din Codul fiscal, pot solicita, 
după reactivare, reînregistrarea în scopuri 
de TVA, în temeiul aceluiaşi art. 317 din 
Codul fiscal. Organul fiscal atribuie codul 
de înregistrare în scopuri de TVA atribuit 
iniţial, anterior anulării înregistrării în 
scopuri de TVA, astfel cum prevede pct. 
88, alin.(19) din titlul VII al normelor 
metodologice de aplicare a Codului 
fiscal, aprobate prin HG nr.1/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare

Proiectul de lege al Ministerului 
muncii, prin care se doreşte 
înfiinţarea unui nou fond de 
pensii facultativ, stabileşte că 
angajatorul poate stabili o astfel 
de pensie pentru angajaţi. Dacă 
un angajator stabileşte o astfel de 
schemă, este obligat să o ofere 
tuturor angajaţilor.

Pensia ocupaţională: cine va 
putea beneficia de ea şi cum 

s-ar putea aplica în companiile 
private?

“Prin elaborarea cadrului 
legislativ pentru organizarea 
şi funcţionarea fondurilor de 
pensii ocupaţionale se creează 
premisele pentru obţinerea 
unei pensii ocupaţionale, 
suplimentară, distinctă şi în 
completarea tipurilor de pensii 
acordate în cadrul sistemelor 
de pensii din România. Prin 

prezentul proiect de lege se 
stabilesc elementele necesare 
înfiinţării schemelor de pensii 
ocupaţionale şi ale fondurilor 
de pensii ocupaţionale, inclusiv 
aspectele legate de administrarea 
acestora. Componenta de pensii 
ocupaţionale este prevăzut a fi 
facultative”, se arată în proiectul 
Ministerului Muncii, aflat în 
dezbatere publică pe site-ul 
instituţiei.

Pensia ocupaţională
Aplicare în companiile private
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ISO 31000 se aplică tuturor 
organizaţiilor, indiferent de tipul, 
mărimea, activităţile şi locaţia acestora 
şi acoperă toate tipurile de risc. Acesta 
a fost elaborat de către o serie de părţi 
interesate şi este destinat utilizării 
de oricine se ocupă cu gestionarea 
riscurilor, nu numai de managerii de 
risc profesional. Ce beneficii va aduce 
afacerii sau organizaţiei? ISO 31000 ajută 
organizaţiile să elaboreze o strategie 
de management al riscurilor, pentru 
a le putea identifica şi reduce în mod 
eficient, mărind astfel probabilitatea 
de a-şi atinge obiectivele şi de a creşte 
gradul de protejare a bunurilor lor. 
Scopul său principal este de a dezvolta o 
cultură a managementului riscurilor.

De asemenea, implementarea 
standardului 31000, ajută organizaţiile 
să vadă atât oportunităţile pozitive, 
cât şi consecinţele negative asociate 
cu riscul şi permite luarea unor decizii 

mai informate şi, deci, mai eficiente, în 
ceea ce priveşte alocarea resurselor. Mai 
mult, poate fi o componentă activă în 
îmbunătăţirea guvernării unei organizaţii 
şi a performanţei acesteia

ISO 31000 : 2018 oferă orientări 
mai strategice faţă de versiunea 
anterioară şi pune un accent mai 
mare atât pe implicarea conducerii 
de la cel mai înalt nivel, cât şi pe 
integrarea managementului riscului 
în cadrul organizaţiei. Acesta include 
recomandarea de a elabora o 
declaraţie sau o politică în scopul 
confirmării angajamentul faţă de 
gestionarea riscurilor, atribuirea 
autorităţii, responsabilităţii şi 
răspunderii la nivelurile adecvate 
din cadrul organizaţiei şi asigurarea 
alocării resurselor necesare pentru 
managementul riscurilor. Standardul 
revizuit acum recomandă, de 

asemenea, ca managementul riscului 
să facă parte din structura, procesele, 
obiectivele, strategia şi activităţile 
organizaţiei. El pune un accent mai 
mare pe crearea de valoare ca factor 
cheie al managementului riscurilor şi 
prezintă alte principii conexe, cum ar 
fi îmbunătăţirea continuă, includerea 
părţilor interesate, fiind personalizate 
pentru organizaţie şi luând în 
considerare factorii umani şi culturali. 
Conţinutul a fost simplificat, pentru a 
reflecta un model de sisteme deschise, 
care schimbă în mod regulat feedback-
ul cu mediul extern, pentru a se 
potrivi unei game mai largi de nevoi şi 
contexte. Obiectivul cheie este de a face 
lucrurile mai clare, folosind un limbaj 
simplu pentru a defini fundamentele 
managementului riscurilor într-un mod 
care să permită cititorului să înţeleagă 
mai uşor. 

ISO
31000:
2018
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CEN/TC 38ISO/TC 39 prEN 12404 21.02.2019 4020Durability of wood and wood-based products.
Assessment of the e�ectiveness of a masonry
fungicide to prevent growth into wood of
Dry Rot Serpula lacrymans (Schumacher ex
Fries) S.F. Gray. Laboratory method.

Nr. TC
internaţional

CEN/TC 38 prEN 46 14.02.2019 4020Durability of wood and wood-based products.
Natural durability of solid wood. Guide to the
durability requirements for wood to be used
in hazard classes.

Nr. CT
european Indicativ

Data
limită

Titlu
standard Etapa

Varianta
de vot

Comitetul tehnic de standardizare CT 
118 - Lemn şi produse finite şi semifinite 
de lemn, maşini şi utilaje pentru 
prelucrarea lemnului, se întruneşte 
periodic în şedinţe de lucru, având ca 
principal scop îndeplinirea obiectivelor 
din planul anual de activitate.

În ultimul trimestru al anului 2018, 
în vederea exprimării poziţiei naţionale 
prin vot şi observaţii, au fost analizate 

proiecte de standard europene aflate 
în etapa de vot formal, iar ulterior s-au 
votat până la sfârşitul anului. Proiectele 
au fost elaborate de comitetele tehnice 
europene corespondente comitetului 
national CT 118.

Lista proiectelor de standarde 
europene aflate în etapa de anchetă 
publică urmând a fi votate în cursul 
lunii februarie, pentru exprimarea 
poziţiei naţionale, este prezentată 

mai jos. Proiectele au fost elaborate 
de comitetele tehnice europene 
corespondente comitetului national CT 
118.

Pentru propunerea de vot “împotrivă”, 
fără justificarea care motivează din punct 
de vedere tehnic această propunere, 
votul negativ nu se ia în considerare.

Pentru proiectele aflate în etapa de vot 
formal, se pot face numai observaţii de 
natură editorială.

Din activitatea curentă a CT 118

Standardele române următoarre 
au fost aprobate în luna octombrie 
2018. Standardele europene şi 
internaţionale sunt adoptate ca 
standarde române prin metoda 
versiunii române (T), metoda filei de 
confirmare (FC) sau metoda notei de 
confirmare (A). Eratele la standardele 
europene şi internaţionale sunt 
notate cu simbolul (ER). Standardele 
române originale sunt notate cu E. 
Sub indicativul standardului este 
indicat numărul comitetului tehnic 
(CT) responsabil. Pentru standardele 
adoptate prin metoda filei de 
confirmare sau metoda notei de 
confirmare, textul standardului nu 
este publicat în versiune română. 
Versiunile originale ale acestor 
standarde pot fi consultate sau 
procurate de la Asociaţia de 
Standardizare din România. În 
această rubrică sunt cuprinse, de 
asemenea, amendamente şi erate 
ale standardelor române. În cazul în 
care un standard aprobat înlocuieşte 
şi anulează unul sau mai multe 
standarde existente, indicativul/
indicativele acestora sunt indicate 
după titlul standardului respectiv. 
Informaţii privind standardele 
anulate sunt date în rubrica 
“standarde anulate”.

Standarde de specialitate
aprobate la sfârşitul anului 2018

În cadrul ISO (Organismul 
Internaţional de Standardizare), 
ca urmare a aprobării de către 
organismele membre ISO a 
Rezoluţiei 5/2019 a TMB (Consiliul de 
management tehnic), s-a înfiinţat un 
nou comitet tehnic internaţional ISO/
TC 324 - Economia colaborativă.

Noul CT, al cărui secretariat a fost 
alocat organismului naţional de 
standardizare din Japonia (JISC), va 
avea ca activitate standardizarea în 
domeniul economiei colaborative.

Până în prezent s-au înregistrat 
ca membri în acest comitet 
tehnic organismele naţionale de 
standardizare din următoarele ţări:

• Membri cu drept de vot: 
Argentina, Canada, China, 
Danemarca, Germania, Franţa, 
India, Italia, Jamaica, Japonia, Korea, 
Singapore, Africa de sud

• Membri observatori: Austria, 
Barbados, Republica Cehă, El 
Salvador, Finlanda, Malaezia, Mexic, 
Olanda, Norvegia, Federaţia Rusă, 
Spania, Elveţia, Siria, Thailanda, 
Marea Britanie şi Statele Unite.

Şi alte organisme naţionale de 
standardizare se pot înegistra ca 
membri, în cazul în care există interes 
naţional pentru acest subiect.

Comitet tehnic
internaţional ISO/TC 324

Economia
colaborativă 79.080

Semifabricate din lemn
SR EN 12216:2018 A

CT 318
Obloane, jaluzele exterioare şi 
jaluzele interioare. Terminologie, 
index şi definiţii.
Înlocuieşte SR EN 12216:2003 

79.120
Maşini şi scule pentru
prelucrarea lemnului

79.120.10
Maşini pentru
prelucrarea lemnului
SR EN ISO 19085-4:2018 A

CT 118
Maşini pentru prelucrarea lemnului. 
Securitate. Partea 4: Ferăstraie 
circulare cu panouri verticale.
Înlocuieşte
SR EN 1870-14+A2:2012 81 
Industria sticlei şi a ceramicii
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Pentru a contracara efectele 
îmbătrânirii populaţiei, politica 
UE privind aspectele sociale 

şi ocuparea forţei de muncă este 
concepută astfel încât:

• să reducă săracia;
• să faciliteze găsirea unui loc de 

muncă;
• să facă mai uşor trecerea de pe 

băncile şcolii, în câmpul muncii;
• să modernizeze sistemele de 

securitate socială;
• să faciliteze mobilitatea lucrătorilor 

pe teritoriul UE;
• să protejeze persoanele cu handicap.
De asemenea, UE:
• coordonează şi monitorizează 

politicile naţionale;
• încurajează statele membre să 

facă schimb de bune practici cu privire 
la incluziunea socială şi combaterea 
săraciei;

• sprijină formarea profesională, 
dezvoltarea competenţelor şi sprijinul 
anteprenorial;

• elaborează acte legislative privind 
drepturile lucrătorilor, discriminarea 
la locul de muncă şi coordonarea 
sistemelor de securitate socială şi 
monitorizează punerea în aplicare a 
acestora.

Cu privire la ocuparea
forţei de muncă,
guvernele ţărilor membre sunt 

încurajate de către Comisia Europeană:
• să creeze locuri de muncă;
• să reducă disparităţile de pe piaţa 

forţei de muncă;

Aspecte 
sociale

şi de ocupare 
a forţei

de muncă 
în context 
european

În înţelesul titlului, 
responsabilitatea 
pentru politica 
socială şi de 
ocupare a forţei 
de muncă revine, 
în primul rând, 
administraţiilor 
naţionale. 
Finanţarea 
UE sprijină şi 
completează 
eforturile acestora.
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• să sprijine competivitatea 
economică;

• să monitorizeze punerea în aplicare 
a politicilor vizând ocuparea forţei 
de muncă cu privire la drepturile 
lucrătorilor.

În prezent, există norme europene 
care stabilesc limite pentru programul 
de lucru, combat discriminarea la locul 
de muncă, prevăd condiţii de lucru 
mai sigure şi garantează obţinerea de 
compensaţii în cazul accidentelor de 
muncă.

Securitatea socială
şi incluziunea socială
UE promovează securitatea şi 

incluziunea socială, oferind finanţare 
şi coordonând-o pentru a ajuta statele 
membre să îşi reformeze sistemele de 
securitate socială şi să investească în 
oameni, în domenii pentru îngrijirea 
copiilor, asistenţă medicală, formare 
profesională, infrastructura accesibilă, 
facilitarea găsirii unui loc de muncă.

Cu privire
la competenţe
Datorită faptului că majoritatea 

competenţelor şi calificărilor necesare 
se schimbă de-a lungul timpului, UE a 
elaborat o serie de iniţiative menite:

• să dezvolte competenţele necesare;
• să gestioneze disponibilitatea 

competenţelor necesare pentru a 
preveni lacunele şi neconcordanţele;

• să faciliteze recunoaşterea oficială 
a calificărilor în străinătate pentru a 
le permite cetăţenilor să locuiască, să 
studieze şi să muncească în orice ţara 
din UE.

Viaţa
şi munca în străinătate
UE şi guvernele naţionale colaborează 

pentru a coordona sistemele de sănătate 
socială pe teritoriul Uniunii, astfel încât 
lucrătorii să-şi poată primi, în continuare, 
pensiile şi prestaţiile de securitate 
socială atunci când îşi schimbă locurile 
de muncă şi lucrează în diverse ţări din 
UE.

EURES, reţeaua serviciilor europene 
pentru ocuparea forţei de muncă, ajută 
întreprinderile să recruteze persoane din 
străinătate, iar pe cei aflaţi în căutarea 
unui loc de muncă să îşi găsească de 
lucru în altă ţară.

Programe de finanţare europeană:
• fondul social european (FSE);

• fondul european de ajustare la 
globalizare (FEG);

• fondul de ajutor european pentru 
cele mai defavorizate persoane (FEAG);

• programul UE pentru ocuparea forţei 
de muncă şi inovare socială (EaSi), care 
include Progress şi EURES.

Microfinanţare
şi anteprenoriat social
În ceea ce priveşte strategia naţională 

privind incluziunea socială şi reducerea 
sărăciei 2015-2020, strategia realizată 
de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
(MMJS), în colaborare cu toţi factorii 
implicaţi (guvern, sindicate, patronate, 
agenţii şi autorităţi la nivel naţional, 
ONG-uri, grupuri de acţiune socială, 
societatea civilă), obiectivul guvernului 
României este ca toţi cetăţenii să aibă 
oportunităţi egale de a participa în 
societate, să fie apreciaţi si valorizaţi, 
să trăiască în demnitate, iar nevoile 
lor elementare să fie satisfăcute şi 
diferenţele respectate.

Prezenta strategie privind incluziunea 
socială şi reducerea sărăciei conform 
unui plan de acţiune care să permită 
României să înregistreze progrese 
considerabile în reducerea sărăciei şi 
promovarea incluziunii sociale pentru 
familiile şi grupurile vulnerabile în 
următorii şapte ani. Strategia prezintă şi 
un set structurat de măsuri cu rolul de 
a asigura atragerea tinerilor asumate de 
România în contextul srategiei “Europa 
2020”.

În plus, pentru a asigura 
complementaritatea şi coordonarea cu 
alte demersuri din acest domeniu larg al 
incluziunii sociale, strategia încorporează 
elemente din strategiile sectoriale şi 
din alte domenii specifice, precum 
combaterea sărăciei în rândul copiilor, 
reducerea discriminării împotriva romilor 
şi integrarea comunităţilor marginalizate.

Prezenta strategie răspunde, de 
asemenea, recomandărilor specifice 
de ţară formulate de către Comisia 
Europeană, ea fiind elaborată în 
concordanţă cu Programul naţional de 
reformă şi Programul de convergenţă 
pentru perioada 2015-2020. Elaborarea 
strategiei este fundamentată de o arie 
largă de date noi colectate, analize, 
studii.

Ţinta asumată la nivelul UE-28 este 
reducerea numărului de persoane în risc 
de sărăcie sau excluziune socială din 
2008, până în 2020, cu 20 de milioane 
de persoane. Guvenul României s-a 
angajat să contribuie la această ţintă 
prin reducerea populaţiei expuse riscului 
de sărăcie relativă după transferuri 

sociale cu 580.000 de persoane, adică de 
la 4,99 milioane în 2008, la 4,41 milioane 
în 2020.

Structura strategiei este construită 
pe baza actorilor care vor implementa 
politicile recomandate, orientării 
politicilor către politici sociale, sectoriale, 
intervenţii zonale, etc.

Strategia ţine cont de aspectele de 
dezvoltare durabilă şi de aspectele 
reformatoare la infrastructura 
necesară dezvoltării serviciilor sociale. 
Implementarea strategiei va fi realizată 
astfel încât impactul negativ asupra 
mediului înconjurător să fie cât mai 
redus.

Un aspect deosebit de alarmant 
este că România se confruntă cu o 
îmbătrânire demografică fără precedent 
a populaţiei sale determinată de 
creştrea constantă a speranţei de 
viaţă şi scăderea ratelor de fertilitate. 
Potrivit estimărilor Eurostat referitoare 
la populaţie, se estimează că populaţia 
în vârstă de muncă din România va 
scadea cu 40% până în anul 2060. Se 
estimează că raportul de dependenţă a 
persoanelor în vârstă, respectiv raportul 
dintre numărul de persoane în vârstă (de 
peste 65 de ani) şi numărul de persoane 
în vârstă de muncă (cu vârste cuprinse 
între 15 şi 64 de ani), se va dubla în 
următoarele patru decenii.

Aceste două tendinţe, demografic, 
modifică rapid structura de vârstă a 
societăţii. Acest proces este şi mai mult 
accelerat de emigraţia netă consistentă 
în special în rândul populaţiei tinere.

Această schimbare demografică va 
genera presiuni fiscale ridicate asupra 
sistemului public de pensii, serviciilor 
de asistenţă medicală şi îngijiri de lungă 
durată, în timp ce impozitele pe venituri 
din salarii vor creşte.

Se estimează că numărul persoanelor 
vârsnice va creşte atât în cifre absolute, 
cât şi ca pondere din populaţia totală, 
având ca efect o cerere crescută de 
servicii de sănătate şi îngrijire de lungă 
durată. În acelaşi timp, reducerea 
estimată a populaţiei care contribuie la 
producţia economică ar putea avea ca 
rezultat o creştere mai mică a venitului 
pe cap de locuitor şi ar putea limita 
creşterea economică.

Dezvoltarea serviciilor sociale este 
cu atât mai necesară, având în vedere 
potenţialul important de creştere a 
cererii pentru astfel de servicii dat de 
principalele tendinţe demografice.

Astfel, datele Eurostat bazate pe 
recensământul din 2011, arată că 
România se află printre primele cinci ţări, 
din 28, în care declinul demografic este 
cauzat atât de sporul natural negativ, cât 
şi de migraţia netă cu valori negative.
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Dacă aproximativ o jumătate din 
populaţia ţării locuieşte în mediul rural, 
doar 24% din centrele de servicii sociale 
sunt situate în mediul rural, şi numai 6% 
din subvenţia acordată asociaţiilor şi 
fundaţiilor de la bugetul de stat (în baza 
Legii nr. 34/1998) merg către centrele 
din localităţile rurale. Îmbătrânirea 
populaţiei din mediul rural, coroborată 
cu faptul că pentru agricultori asigurarea 
de pensie este facultativă (2010), precum 
şi cu fluxul important de migraţie 
pentru muncă în străinătate a tinerilor 
şi adulţilor, este de aşteptat să ducă, în 
viitor, la creştrea necesarului de servicii 
sociale pentru persoanele vârstnice şi 
pentru copiii rămaşi acasă.

În România, tradiţia acordării de 
îngrijire în familie este încă puternică, 
cu toate că numărul ridicat de persoane 
de vârstă activă emigrate în afara ţării 
pentru muncă a condus la creşterea 
numărului de copii şi de persoane 
vârstnice rămase fără sprijinul familiei. În 
următorii ani, este de aşteptat ca această 
tendinţă de emigrare pentru muncă (în 
special atunci când fenomenul implică 
emigrarea femeilor) să afecteze şi mai 
puternic nivelul de nevoi de servicii de 
îngrijire din afara familiei.

România nu are încă implementate 
măsuri precise pentru implicarea 
beneficiilor în acordarea serviciilor. 
Trebuie dezvoltate măsuri specifice în 
conformitate cu alte forme de protecţie 
a drepturilor consumatorului, pentru 
a permite beneficiarilor să participe 
la deciziile cu privire la planificarea, 
dezvoltarea, gestionarea, monitorizarea 
şi evaluarea tuturor tipurilor de servicii 
sociale.

Responsabilitatea socială presupune, 
de asemenea resonsabilitate şi 
răspundere a furnizorilor de servicii 
sociale faţă de beneficiari şi necesită 
asigurarea implementării mecanismelor 
de soluţionare a plângerilor şi 
reclamaţiilor.

Rolul jucat de furnizorii privaţi şi ONG-
uri în furnizarea şi dezvoltarea serviciilor 
sociale trebuie sporit şi sprijinit, atât 
la nivel naţional, cât şi la nivel local. 
Parteneriatele public-private au crescut 
în număr şi amploare a dimensiunilor, 
de-a lungul anilor. Guvernul îşi propune 
să ia în considerare furnizarea unui 
sprijin financiar mai consistent către 
furnizorii non-publici de servicii, 
precum şi dezvoltarea de proceduri 
de contractare mai bune, în vederea 
furnizării de servicii sociale mai multe şi 
mai bune pentru comunitate şi pentru 
un număr semnificativ de persoane 
vulnerabile sau excluse social.

De asemenea, pentru definitivarea 
legislaţiei secundare Legea nr. 292/2011, 
MMJS are în vedere:

• reglementarea condiţiilor speciale în 
care agenţii economici cu scop lucrativ 
pot acorda servicii sociale;

• verificarea respectării, în aceste 
condiţii, a directivei privind serviciile pe 
piaţa internă (2006) şi obligaţia punctului 
unic de contact (OUG nr. 49/2009);

•  analiza tipurilor de parteneriate 
public-private posibile în domeniul 
serviciilor sociale;

• respectarea directivei privind 
achiziţiile publice şi a legii 
parteneriatului public-privat.

Se poate preconiza că adoptarea 
unei abordări integrate în domeniul 
dezvoltării politicilor, al furnizării de 
sevicii şi al utilizării resurselor locale, va 
îmbunătăţi modul în care autorităţile 
naţionale şi locale planifică şi utilizează 
resursele existente pentru reducerea 
sărăciei şi a excluziunii sociale. 
Intervenţiile bazate pe o abordare 
integrată vor fi produsul cooperării 
intersectoriale şi vor lua în calcul toate 
aspectele bunăstării grupurilor vizate.

Guvernul îşi propune:
• să înfiinţeze o comisie de incluziune 

socială intersectorială, cu un secretariat 
tehnic, care să fie responsabilă de 
implementarea planului de acţiune 
pentru incluziunea socială şi reducerea 
sărăciei, şi un sistem de monitorizare şi 
evaluare a incluziunii sociale;

• să dezvolte legislaţia specifică, 
standarde de calitate şi un sistem de 
reglementare comprehensiv pentru 
grupurile vulnerabile;

• să pregătească specialişti din 
domeniul social, profesionişti în 
domeniul educaţiei, mediatori 
comunitari şi alţi profesionişti relevanţi 
în ceea ce priveşte abordarea integrată a 
furnizării de servicii;

• să încurajeze grupurile vulnerabile să 
fie mai active în luarea de decizii la toate 
nivelurile, de la furnizarea de servicii la 

nivel local, până la furnizarea de politici 
la nivel naţional;

• să pună la dispoziţie o alocare 
bugetară corespunzătoare din surse 
locale şi naţionale pentru toate 
activităţile menţionate mai sus.

În cadrul strategiei Federaţiei 
Sindicatelor Libere din Industria 
Lemnului, consolidarea parteneriatului 
social, reprezintă un reper important, 
susţinut permanent prin acţiuni specifice, 
prin care federaţia încearcă să protejeze 
cât mai bine interesele salariaţilor şi să 
apere drepturile membrilor săi.

Dan Anghel,
Preşedinte FSLIL

Sursa : Strategia naţională
privind incluziunea socială

şi reducerea sărăciei
2015-2020
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Publicaţii
şi evenimente ştiinţifice

de specialitate

Silvicultura
şi climatul
Nr. 69/2018

Acest raport permite evaluarea 
schimbărilor climatice prin 
intermediul instrumentelor forestiere 
specifice ocoalelor. Raportul 
furnizează bazele metodologice în 
vederea modificării sau reexaminării 
recomandărilor cantonale asupra 
speciilor forestiere, ţinând cont de 
schimbările climatice.

Sursa: www.wsl.ch

SME 
instrument 
masterclass

Eveniment dedicat IMM-urilor 
inovatoare, care lucrează la tehnologii 
cu un potenţial revoluţionar, care 
pot schimba sau deschide noi pieţe 
europene, a avut loc în 17 decembrie 
2018 (USH Pro Business). Agenda 
evenimentului a cuprins:

• prezentarea completă a 
instrumentului pentru IMM-uri, etapa 
1 şi etapa 2;

• cele mai importante aspecte ale 
modelelor propuse;

• exemple câştigătoare de 
propuneri pentru etapa 1 şi etapa 2;

• perspectiva evaluatorilor asupra a 
ce este bine de făcut şi ce nu;

• modele de maximizare a şanselor 
de succes

• privire de ansamblu asupra 
feedback-ului raportului Comisiei 
Europene.

 

Revenirea
în forţă
a lemnului

Dintre temele abordate: ceea ce 
consumatorii pot face în sprijinul 
pădurii, optimizarea utilizării 
lemnului, aşteptările antreprenorilor, 
lemnul - “petrolul secolului 21”, 
modul în care Cantonul Fribourg 
(Elveţia) lucrează în favoarea lemnului, 
formarea profesioniştilor de calitate, 
un material care suscită interes: 
dosarul “mediului înconjurător” este 
vast şi extrem de instructiv!

Sursa : www.bafu.admin
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Evoluţii
şi perspective 
privind 
economia 
europeană.
Contribuţii ale 
României în contextul 
geopolitic actual
Masă rotundă
Bucureşti, Sala Senatului 
Universităţii Româno-Americane

La eveniment au participat oficiali 
români, diplomaţi, reprezentanţi ai 
autorităţilor în domeniul economic, 
financiar-bancar precum şi ai 
companiilor reprezentative din industrie 
şi servicii. Având în vedere problematica 
existentă în mediul de afaceri european 
şi naţional, în programul evenimentului 
s-au regăsit intervenţii privind 
principalele obiective şi direcţii prioritare 
ale României în domeniul securităţii 
economice, cu relevanţă pentru politica 
externă a ţării noastre.

Subiectele din cadrul întâlnirii au 
inclus:

• rolul strategic al României, între est 
şi vest;

• importanţa investiţiilor în 
infrastructura de transport şi cea 
energetică;

• securitatea energetică a regiunii 
Mării Negre;

• mecanisme de relansare a industriei 
româneşti;

• antreprenorii români, faţă în faţă 
cu multinaţionalele: competitivitate vs. 
creştere economică;

• oportunităţi de finanţare a 
proiectelor mari de dezvoltare  
regională.

Bucovina 
forestieră

Articole selectate din cuprinsul 
revistei:

• “Cinci specii de insecte forestiere 
invazive noi în partea de nord-est a 
României”;

autori: Nicolai Olenici, Tatiana Blaga, 
Romică Tomescu, Ionuţ Gogu, Gheorghe 
Țilea

• Editorial: “Cât de bine este ca 

silvicultorii să facă politică?”; autor: 
Marian Drăgoi

• “Produsele forestiere nelemnoase 
în Republica Moldova: caracteristici şi 
dinamica resurselor”; autor: Gheorghe 
Novac

 DOI: 10.4316/bf.2018.002
• “Obligaţii asumate şi contribuţia 

sectorului forestier la îndeplinirea 
ţintelor de reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră ale României”; autori: 
Viorel Blujdea, Gheorghe Marin

• “Efectul capacităţii portante a 
terenului de fundare asupra volumului 
şi costului barajelor de greutate folosite 
la corectarea torenţilor”; autor: Ioan 
Ciornei

• “Silvicultori în slujba Marii Uniri”; 
autor: Cezar Straton

• “Consideraţiuni asupra domeniului 
forestier al României”; autor: Marin D. 
Drăcea.

François Charnet

Solurile 
forestiere
2018, carte, 160 pagini

Pe baza vastei experienţe şi a 
cunostinţelor unui recunoscut cercetător 
în domeniul solurilor, a fost elaborat 
acest ghid practic de învăţare a tehnicii 
“citirii” solului de pădure. În lumina 
lucrărilor recente, autorul oferă câteva 
reguli de bun management pentru a 
beneficia de potenţialul de producţie 
al solurilor, fără a le afecta, în timp, 
calităţile fundamentale.

Îmbogăţit cu desene, fotografii şi 
tabele sintetice, documentul îşi propune 
a fi un ghid pentru mai buna înţelegere 
a acestui element unic, atât comun, dar 
puţin cunoscut sub numele de podeaua 

pădurii, în acelaşi timp şi mediu de 
cultură, şi “cămară” (apă şi nutrienţi), dar 
şi ecosistem major al zonelor temperate.

Este un ghid în cunoaşterea 
solurilor, în descrierea şi înţelegerea 
caracteristicilor lor principale. Oferă 
o sinteză a ştiinţei solului natural 
după tipologia staţiunilor forestiere 
(care implică plante indicatoare şi 
interpretarea calitativă a formelor de 
humus) şi o ştiinţă a solului mai mult 
analitică şi expusă conceptelor de bază.

Se mai adaugă o asimilare a codurilor 
şi regulilor de gestionare a solului 
forestier care păstrează şi optimizează 
potenţialul acestuia, o analiză comentată 
a unor tipuri de soluri comune în Franţa, 
care dezvăluie varietatea, diversitatea şi 
raspândirea solului francez.

Philippe Blerot
şi Christophe Heyninck

Cartea mare
a pădurii
2017, carte, 496 pagini

Îţi place pădurea şi vrei să o înţelegi 
mai bine, să-i percepi evoluţia de-a 
lungul secolelor, dar şi în ultimii treizeci 
de ani, punctele ei forte şi slăbiciunile ei? 
Această carte oferă răspunsuri.

Cunoştinţele ştiinţifice au progresat 
semnificativ şi acum ne permit o viziune 
mult mai obiectivă asupra a ceea ce este 
un ecosistem forestier, a relaţiilor care 
leagă solul, arborii, flora, fauna, pădurea 
şi omul.

Trecând prin pădurea de ieri şi 
astăzi, această carte vă va conduce, 
prin intermediul a 97 de articole scrise 
de 128 de autori, pentru a înţelege 
mai bine ce trebuie îmbunătăţit, astfel 
încât pădurea noastră de mâine să ne 
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uimească şi mai mult. De la mituri şi 
legende, la tehnologia lemnului, de la 
sămânţă până la stejarul de mai multe 
secole, de la kite lucane la cerb, de la 
ranger până la casa contemporană.

În câţiva ani, mizele au fost profund 
schimbate. Axată anterior doar pe 
funcţia economică, societatea noastră 
acordă acum o importanţă mai mare 
rolurilor societale şi ecologice.

Membrii eminenţi ai universităţilor, 
colegiilor, administraţiilor, asociaţiilor, 
fotografilor sau entuziaştilor simpli, 
cei mai buni specialişti din domeniu 
au contribuit la oferirea unei cărţi 
excepţionale.

Pădurea
şi schimbările 
climatice. 
Bază pentru strategii 
de adaptare.
carte 
Oficiul Federal al Mediului, 
Birmensdorf,
Institutul de Cercetare WSL, 
Berna, Stuttgart, Viena

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

2016 , în Uitikon (ZH), oamenii 
de ştiinţă, mai mult de 240 de 
specialisti forestieri si-au prezentat 
constatarile lor la aceasta tematică.

Climatologii prezic că seceta 
şi precipitaţiile mai abundente 
în cursul încălzirii globale, se vor 
acumula. Acest lucru va afecta 
pădurea - dar cum reacţionează 
şi cum să se pregătească, 
proprietarii de păduri? Pentru 
a răspunde la aceste întrebări, 
precum şi pentru a evalua 
impactul schimbărilor climatice 
şi a măsurilor de gestionare a 
pădurilor mai bine, este bine de 
văzut Forest Programul Climate, 
lansat de Oficiul Federal pentru 
Mediu (OFM), împreună cu WSL . 
Directorul Konrad Steffen cu ocazia 
“Forumului pentru cunoaştere”. 
Impreuna cu aproximativ 300 
de persoane au studiat în 42 de 
proiecte, impactul schimbărilor 
climatice asupra pădurii şi au 
elaborat recomandări pentru 
gestionarea pădurilor.

Evenimente IUFRO

29.09.-05.10. 2019
Curitiba, Brazilia
XXV IUFRO
World Congress 
2019
08-11.05.2019
Atena, Grecia
Conferinţa 
mondială
“Pădurile
pentru sănătatea 
publică”

Scopul acestei conferinţe este 
de a reuni cunoscuţi oameni de 
ştiinţă din diferite ţări şi discipline 
pentru a prezenta cercetarea şi 
cunoştinţele şi teoriile de ultimă 
oră privind importanţa rolului 
pădurilor şi al spaţiilor verzi în 
îmbunătăţirea sănătăţii bunăstarea 
populaţiei şi provocările pe care se 
confruntă domeniile de planificare 
urbană şi de peisaj în proiectarea 
infrastructurii verzi care beneficiază 
de activităţi fizice atât în spaţiul 
urban cât şi în pădure/natură.
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Asociaţia universităţilor, institutelor de cercetare-
dezvoltare şi bibliotecilor centrale universitare din 
România - Anelis Plus, în calitate de beneficiar, a încheiat 
cu Ministerul cercetării şi inovării, în calitate de organism 
intermediar, în numele şi pentru Ministerul fondurilor 
europene, în calitate de autoritate de management 
pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC), 
contractul de finanţare pentru proiectul cu codul SMIS 
102839.

Obiectivul proiectului este creşterea capacităţii de 
CDI a României, prin asigurarea accesului cercetătorilor 
la publicaţii ştiinţifice şi baze de date internaţionale. 
Aceasta va duce la creşterea gradului de implicare a 
mediului de cercetare românesc în reţele de cercetare 
internaţionale specializate, demers major pentru 
dezvoltarea viitoare a ştiinţei şi tehnologiei.

Principale rezultate ale proiectului vor fi:
• dezvoltarea unui depozit naţional de documente 

ştiinţifice, prin achiziţia de arhive de reviste şi cărţi 
electronice ştiinţifice în format electronic, pentru a crea 
cadrul unei documentări exhaustive;

• asigurarea accesului comunităţii ştiinţifice din 
România la resurse electronice ştiinţifice (baze de date/
platforme de reviste ştiinţifice în text integral şi baze de 
date bibliografice şi bibliometrice), în scopul susţinerii 
cercetării, inovării şi stimulării producţiei ştiinţifice la 
nivel naţional.

Valoarea totală a proiectului este de 248.988.000 lei, 
din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă este de 
186.741.000 lei, iar cofinanţarea din partea instituţiilor 
membre ale Asociaţiei Anelis Plus, participante în proiect, 
este de 62.247.000 lei.

Perioada de implementare este de 60 de luni 
(18.07.2017 - 17.07.2022).

Anelis 
Plus
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În perioada 20-29 martie 2019, se va 
desfăşura cea de a 52-a ediţie a Cairo 
International Fair (CIF), una dintre cele 
mai importante expoziţii internaţionale 
din Africa şi Orientul Mijlociu. Conform 
organizatorilor (Ministerul Comerţului 
şi Industriei), evenimentul va avea loc 
în cadrul Egypt Expo and Convention 
Authority (EECA).

În anul 2018, CIF s-a bucurat de 
prezenţa a peste 600 de expozanţi din 

23 de ţări, fiind vizitat de peste 1,5 
milioane vizitatori. Pentru cea de a 52-a 
ediţie a evenimentului, care va avea loc 
în perioada sus menţionată, organizatorii 
se aşteaptă la prezenţa a peste 600 
de expozanţi din 25 de ţări, a peste 
douăzeci de mii de oameni de afaceri şi 
peste 2 milioane de vizitatori.

Până în anul 2010, România a avut o 
prezenţă constantă la acest eveniment, 
fiind organizat pavilion naţional în 

cadrul programului guvernamental de 
promovare a exportului (PPE). 

Legat şi de acest eveniment, la Cairo, 
în perioada 26-28 februarie 2019, se 
va organiza cea de-a treia sesiune 
a comitetului mixt de cooperare 
economică, ştiinţifică şi tehnică 
România-Egipt.

20 - 29.03.2019 • Cairo, Egipt

Cairo International Fair
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Forest România este rezultatul 
colaborării dintre DLG Germania şi filiala 
sa din România, DLG InterMarketing, 
companie cu experienţă de peste 20 
de ani în organizarea de evenimente 
profesioniste pe piaţa românească, 
inclusiv evenimente în aer liber.

Spaţiul expoziţional este format 
dintr-o pajişte situată la liziera pădurii, 
într-un cadru care oferă tuturor 
expozanţilor condiţii optime pentru 

prezentarea într-o manieră profesionistă 
a modului în care funcţionează 
produsele lor: de la tehnologia de 
împădurire, manipulare şi transport, şi 
până la echipamentele dedicate lemnului 
de foc sau tocăturii din lemn. 

În zona centrală a spaţiului 
expoziţional, se află pavilionul destinat 
conferinţelor, seminariilor, întâlnirilor 
cu specialiştii din sector, toate acestea 
integrate în programul de forum din 

cadrul  ediţiei 2019 a Forest România.
La deschiderea oficială a Forest 

România şi pe parcursul celor 3 zile 
de expoziţie se organizează  întâlniri 
cu factori de decizie şi specialişti din 
domeniu, oameni de afaceri, prieteni 
şi potenţiali parteneri din sectoare 
cum sunt silvicultura, exploatarea şi 
prelucrarea lemnului, s.a.

05 - 07.09.2019 • Zizin, Braşov

Forest România
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12 - 15.09.2019 • Bucureşti

Bife SIM 2019
Romexpo împreună cu Asociaţia 

Producătorilor de Mobilă din România şi 
Camera de Comerţ şi Industrie din România 
organizează în perioada 12-15 septembrie 
2019 cea de-a XXVIII-a ediţie a BIFE-SIM – 
Târg internaţional de mobilă, echipamente 
şi accesorii. Producătorii, importatorii şi 
distribuitorii de mobilier vor propune 
publicului larg, în cele 4 zile de târg, soluţii 
ingenioase şi practice care să poată satisface 
toate cerinţele unui design interior plăcut. 

Vizitatorii vor descoperi la BIFE-SIM modalităţi 
noi de a-şi organiza mobilierul în funcţie 
de condiţionările de spaţiu, de numărul de 
persoane care îl utilizează sau de poziţia lui 
în interiorul casei. Cele şase saloane tematice 
vor facilita accesul vizitatorilor în zonele care 
îi interesează în mod deosebit şi care le vor 
permite să facă alegeri informate şi inspirate: 
salonul clasic, salonul design, salonul confort, 
salonul bucătării, salonul decoraţiuni şi 
corpuri de iluminat, salonul echipamente, 

maşini, utilaje, materii prime şi accesorii. 
BIFE-SIM 2019 va cuprinde şi întreaga ofertă 
de echipamente şi utilaje pentru industria 
lemnului destinată eficientizării fluxului de 
producţie şi implementării de noi tehnologii.

De la ediţia din 2019, nu vor lipsi nici 
demostraţiile practice ale producătorilor, care 
vor arăta vizitatorilor procesele tehnologice 
prin care trec una sau mai multe bucăţi de 
lemn, pentru a deveni piesă de mobilier 
potrivită ambientului fiecărui cămin.
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03-06.01.2019 • Tupelo, SUA

Tupelo Furniture Market
• mobilă.

11-14.01.2019 • Hanovra, Germania

Domotex Hannover
• produse din lemn • maşini şi utilaje de 
prelucrare • parchet/lambriuri.

12-20.01.2019 • Namur, Belgia

Batireno
• materiale de construcţii • case/decoraţiuni.

14-19.01.2019 • München, Germania

Bau 2019
• produse din lemn • materiale de 
construcţii.

14-20.01.2019 • Köln, Germania

Imm Cologne
• mobilă.

16-18.01.2019 • Calgary,Canada

WRLA Buying Show
And Convention
• maşini şi utilaje de prelucrare • materiale 
pentru industria mobilei • tratarea 
suprafeţelor şi finisare.

20-23.01.2019 • Birmingham, UK

The January
Furniture Show
• mobilă.

22-27.01.2019 • Istanbul, Turcia

IMOB
• mobilă • materiale pentru
industria mobilei.

23-26.01.2019 • Bolzano, Italia

Klimahouse
• materiale de construcţii.

23-24.01.2019 • Bangkok, Thailanda

Biomass & BioEnergy
• combustibili din lemn.

24-24.01.2019 • Vancouver, SUA

6th Annual Forest 
Industry And Timberlands 
Conference
• silvicultură.

24-27.01.2019 • Bilbao, Spania

Bilbao Mueble
• mobilă.

30-31.01.2019 • Rennes, Franţa

Bois Energie
• combustibili din lemn.

30.01.-03.02.2019 • Hanovra, Germania

B.I.G. Bauen. Immobilien. 
Garten
• materiale de construcţii • case/decoraţiuni.

30.01.-02.02.2019 • Geneva, Elveţia

Rencontres Woodrise
• materiale de construcţii •  case/decoraţiuni.

30.01.-03.02.2019 • Chemnitz, Germania

Baumesse Chemnitz
• materiale de construcţii •  case/decoraţiuni.

02-05.02.2019 • Iran, Teheran

Woodex Iran
• materiale pentru industria mobilei.

04-08.02.2019 • Utrecht, Olanda

BouwBeurs
• materiale de construcţii • case/decoraţiuni.

05-07.02.2019 • Anaheim, SUA

WestPack
• pleţi/ambalaje.

Camera de Comerţ 
Konya a realizat o pagină 
de internet menită să 
faciliteze conectivitatea 
la nivelul oamenilor de 
afaceri din întreaga lume, 
www.listofcompany.com 
Platforma digitală este o 
bază de date interactivă, 
incluzând firme active in 
44 de sectoare, ilustrată cu 
produse şi date de contact, 
cu descrierea activităţilor firmelor 
membre ale Camerei de Comerţ 
din Konya.

Platforma poate fi folosită 
şi pentru identificarea unor 
potenţiali parteneri localizaţi în 
Konya, ale căror activităţi pot 
însemnă import de componente, 
materiale şi sub-ansamble, prin 
accesarea fiecărei firme în parte şi 
în descrierea căreia se regăsesc şi 
tarile de unde importă în prezent 
şi care anume produse.Platforma 
digitală oferă selecţia în mai multe 
limbi, are facilitate de căutare 
inclusiv după codul tarifar vamal, 
prezintă calendarul evenimentelor 
economice si de afaceri din Konya, 
prezintă manifestări expoziţionale, 
oferă date despre zona Konya din 
perspectiva economică şi are o 
interfaţă de sprijin şi contact. 

Platforma oferă posibilitatea 
înregistrării gratuite a firmelor, dar 
oferă şi posibilitatea transmiterii 
de mesaje la maxim zece firme 
selectate şi încărcarea broşurilor 
de la firmele incluse în baza 
de date, inclusiv a unor broşuri 
sectoriale (vehicule speciale, 
textile – încălţăminte, alimente, 
utilaje, mobilier, componente auto, 
produse din plastic, agricultura). 
Iniţiativa Camerei de Comerţ 
Konya este singulară în Turcia 
şi oferă posibilitatea căutării 
eficiente (timpi scurţi de căutare) 
a potenţialilor parteneri de afaceri, 
comparativ cu o căutare simplă.
Companiile din România interesate 
să deruleze afaceri cu firmele din 
Konya sunt invitate sa viziteze 
pagina Camerei de Comerţ Konya 
şi să analizeze oportunităţile de 
export pe care acestea le oferă.

În perioada 15-17 mai 2019, va avea loc 
expoziţia internaţională “Manufacturing, 
innovations and engineering solutions 
balttechnika”, organizată la centrul lituanian de 
expoziţii şi congrese Litexpo, din Vilnius.

Expoziţia, care este singurul eveniment de profil 
din Lituania, are ca scop facilitarea contactelor 
între companiile din industria ingineriei din 
Lituania şi din alte ţări, încurajarea cooperării 
dintre acestea şi institutele de cercetare şi iniţierea 
unor legături mai strânse între şcolile profesionale 
şi comunitatea de afaceri. Expoziţia este destinată 
specialiştilor, oamenilor de afaceri şi mediului 
academic.

România are şanse ca în acest an să 
organizeze, în cadrul PPE 2019, deci cu subventie 
de la bugetul de stat, un pavilion national 
multisectorial la târgul anual de import din 
Shanghai, China (anul trecut, MMACA a ratat 
aceasta oportunitate, cu toate demersurile de 
ultim-moment).

ANEIR îşi asumă responsabilitatea participării 
României la respectivul târg, prin implicarea 
preşedintelui Asociaţiei de afaceri Romania-China, 
dl Mihai Andriţoiu.

Pentru  a putea trece la întocmirea formelor 
impuse de procedura operaţională a PPE, toate 
structurile private trebuie să comunice la ANEIR 
(aneir@aneir.ro) firmele din domeniul lor (cu 
datele de contact ale fiecărei firme şi suprafaţa 
de care are nevoie, pentru a prezenta oferta de 
export) interesate să participe la respectivul târg. 
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La început de an 2019, cu profundă tristeţe, am primit 
vestea plecării dintre noi a uneia dintre cei mai iubite şi 
stimate colege, doctor inginer Maria Oprişan.

Prima colaborare cu domnia sa a fost în 1979, acum 40 
de ani. Eram student la Facultatea de Industria Lemnului şi 
membru în cadrul contractului de cercetare “determinarea 
preciziei de prelucrare a utilajelor”, la Întreprinderea 
de prelucrarea lemnului “Libertatea”, din Cluj Napoca, 
unde doamna doctor Oprişan a fost director de proiect. 
Activităţile de cercetare desfăşurate împreuna mi-au oferit 
prilejul să cunosc un adevărat specialist şi, în acelaşi, timp 
un om deosebit. Acest fapt m-a ajutat să mă orientez şi 
să devin cercetător la Institutul de Cercetări şi Proiectări 
pentru Industria Lemnului Bucureşti, unde doamna doctor a 
coordonat colectivul de cercetări în domeniul mobilei.

În calitate de colegi, am colaborat în multe contracte de 
cercetare, cu mult interes şi cu rezultate deosebite, datorită 
modului de organizare a activităţilor şi de implicare al domniei 
sale, atât în domeniul problemelor inginereşti, cât şi în al 
doilea domeniu de competenţă, ştiinţele economice. 

Om de o aleasă nobleţe şi calitate profesională, a fost un 
bun exemplu pentru colaboratori, lăsând o amintire vie în 
prezent şi viitor.

Doamna doctor inginer Maria Oprişan a fost unul dintre 
membrii de marcă ai comunităţii academice din Bucureşti 
şi Braşov, şi, în acelaşi timp, unul dintre artizanii activităţilor 
de organizare a producţiei şi a muncii, în întreprinderile 
din industria lemnului. A coordonat elaborarea planurilor 
strategice de dezvoltare ale acestei industrii zeci de ani, a 
stabilit, în urma unor laborioase studii, tehnologiile tip de 
execuţie şi a normat activităţile pentru produsele de mobilă 
şi nu numai, din industria lemnului. A coordonat echipe mixte 
de ingineri proiectanţi, cercetători şi economişti în acţiuni 
de modernizare a fabricilor. S-a preocupat în permanenţă de 
îmbunătăţirea pregătirii personale şi a participat în cadrul unor 
programe interdisciplinare la specializarea unor generaţii de 
ingineri. 

 A realizat şi publicat peste două sute de lucrări ştiinţifice, a 
coordonat sute de teme şi contracte de cercetare, a elaborat, 
ca autor principal sau coautor, mai mult de 10 monografii. 
Este autorul mai multor invenţii şi posesorul a numeroase 
certificate de inovator. A fost un profesionist desăvârşit, care 
şi-a iubit mult meseria, fiind un model în domeniu.

Doamna doctor inginer Maria Oprişan rămâne în amintirea 
colegilor şi în memoria tuturor celor care au cunoscut-o ca un 
om apreciat şi respectat.

Odihnească-se în pace!
Amintire veşnică!

prof. univ dr. ing. Virgil Grecu

dr. ing. Maria Oprişan



DE PRODUSE ŞI SERVICII
oferte
Products and Services Offerings

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

Handlowa “Kamelia”, Polonia
• profile pentru ferstre şi uşi
• panouri pentru mobilă şi scări
• contract direct cu producătorul
Leszek Wojcik, Zwyciestwa 40/22,
PL-75-035 Koszalin, NIP 669-179-89-88

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

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

Aquasun Ireland Irlanda
• cabane din lemn, pentru saune
• conform designului firmei
Unit 6, Mulcahy Keane Industrial Estate,
Greenhills road, Walkinstown 12, Ireland
tel.: +353.1695.00.29
ken@aquasun.co.uk

Max Pallet Services Ltd Irlanda
• lemn de esenţă moale, pentru paleţi
• se negociază cu partenerul
Thomastown, Johnstownbridge,
Einfeld, Co Meath, Ireland
tel.: +353.46.954.22.33
sales@maxpallets.ie

Grain & Groove Ltd Irlanda
• pardoseli, lambriuri etc.
• lemn de esenţă moale şi tare
Beechmount Home Park,
Navan, Co Meath, Ireland
tel.: +353.46.902.95.90
info@grainandgroove.ie

Mango crafts Ltd Irlanda
• lemn recondiţionat şi blaturi de masă din trunchiuri
• se negociază cu partenerul
Mr. Paul Hurley, The Killarney Outlet Centre
Fairhill, Co. kerry, Ireland
tel.: +353.64.664.19.94 • +353.64.664.08.52
info@mangocraft.ie

Companii spaniole Spania
• pari / ţăruşi din salcâm • 150-180 cm
• cantitate şi preţ stabilite de părţi
Prin Ambasada României la Madrid • tel.:
+34 91 345 45 53 • madrid.economic@mae.ro

Goliat Sp z.0.0. GmbH Polonia
• panouri din lemn • conform contract
Dariusz Grzybkowscki, Ostrow Wielopolski,
Polonia

Youngwon Coreea
• cherestea de fag • reglementare după ofertă
Mr. Kyun Chul Lee • caseylee629@naver.com
tel.: 82.10.9160.2540

NLDK Timbers Private Limited India
• cherestea de stejar şi de fag
• calitatea A şi B,  5-8 containere pe lună
• dimensiuni convenite
F-230, Lado New Delhi 110030
Tel.: +91.981.097.23.06 
sanjivnldk@hotmail.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

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

La Institutul Naţional
de Statistică, în format 
electronic şi tipărit, a apărut

Statistica 
activităţilor 
din Silvicultură 
în anul 2017.
Preţ unic de vânzare: 16,77 lei.
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QUALITY
CERT SA
prin  Laboratorul Naţional pentru 
Industria Lemnului şi Mobilă, 
execută testarea produselor din 
lemn, uşi, ferestre, mobilier.
• Bucureşti, Şos. Panduri nr. 94, 
Manager tehnic, ing. Ene Neagu 
tel: 0744.974.774
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Societate belgiană
în domeniul construcţiilor şi 
amenajărilor interioare
doreste să-şi extindă activitatea 
în domeniul caselor de lemn 
prefabricate, în kit, şi caută o 
colaborare directă cu o fabrică/
uzină de producţie în Romania, cu 
capacitate de producţie de minim 
200 case/an.
Office manager: Cristina Arena
tel.: 32.2211.34.28

Având în vedere ultimele evoluţii în ceea ce priveşte acordul de 
retragere a Marii Britanii din UE, agreat la 14 noiembrie 2018, 
care va trebui ratificat de parlamentul britanic şi de parlamentul 
european, s-au elaborat 23 de fişe tehnice, care rezumă aspecte 
de interes pentru companiile din UE27 în relaţia cu Marea Britanie, 
precum şi recomandări pentru acţiuni imediate, în cazul în care 
acordul sus-menţionat nu este ratificat până la 30 martie 2019
(aşa-numitul “scenariu Brexit no-deal”).
Fişele tehnice, elaborate de autorităţile spaniole, includ informaţii privind 
consecinţele unui no-deal Brexit pe următoarele teme: aplicarea impozitelor 
indirecte (TVA, accize, etc); aspecte transversale comerţ electronic (securitate 
cibernetică, date cu caracter personal); sectorul auto (certificări, diferenţe de 
reglementare tehnică, impozite, impact acces terţe pieţe); comerţul electronic 
(furnizori de servicii, semnătura electronică, blocaj geografic); achiziţii publice/
acces la piaţă; implicaţii privind controlul vamal; controale non-vamale (tipuri 
de control, pregătire pentru control, etc); calificări profesionale (recunoaşterea 
calificărilor obţinute în UK/UE); drepturi de proprietate intelectuală şi 
industrială (protecţie DPI, drepturi autori, certificate de protecţie); indicaţii 
geografice protejate (înregistrare în UK); licenţe de import-export (mod de 
obţinere, produse pentru care sunt necesare licenţele); măsuri de apărare 
comercială; mobilitatea angajaţilor (companii spaniole cu sediu permanent UK, 
companii fără prezenţă comercială în UK); originea mărfurilor; produse agro-
alimentare (controale vamale/sanitare etc); produse farmaceutice; protecţia 
investiţiilor; sectorul chimic (aspecte vamale, reglementări tehnice); servicii 
audiovizuale; servicii de telecomunicaţii (autorizaţii, tarife); servicii financiare 
(paşaport comunitar pentru servicii financiare, autorizaţii).






