
Revistă a Asociaţiei Forestierilor din România - ASFOR
ISSN: 1582-1692  |  aprilie 2018  |  Nr. 2

Pădurea noastră, viaţa noastră!

Editorial • pag. 5

Who takes care of
the forest?

Cine
mai are grijă
de pădure?

Statistica forestieră în luarea deciziilor / Forestry statistics in taking decisions • Piaţa 
lemnului - creşteri de preţuri în Europa / Wood market - increased prices in Europe • Şedinţa 

Consiliului Director ASFOR / ASFOR Board of Directors Meeting • Dezbateri regionale organizate de Ministerul Apelor şi Pădurilor 
/ Regional debates organized by the Ministry of the Environment, Water  and Forests • Cum şi de ce tocăm lemnul / How and why 
we carry on with the process of wood trituration • Scrisoare deschisă a membrilor ASFOR către Romsilva / ASFOR members’ open 
letter to Romsilva • Inventarierea forestieră în Canada / Forest inventory in Canada • Costuri minime la transportul lemnului / 
Minimal costs for wood transportation • Substanţialitatea şi claritatea prevederilor legislative / Substantiality and clarity of legal 
provisions • Comerţul cu produse lemnoase - 11 luni / 2017 / Wood products trade - 11 months / 2017



HUSQVARNA MOTOFERĂSTRĂU 365 X-Torq®

Husqvarna 365 X-Torq® a fost dezvoltat în cooperare cu profesionişti din domeniu lucrând în cele 
mai solicitante condiţii. Greutatea redusă şi puterea mare combinate cu un motor robust fac acest 
motoferăstrău potrivit pentru o gamă largă de lucrări. Motorul X-Torq® asigură un nivel de emisii şi 
consum de carburant extrem de scăzute.  
Cilindree: 70.7 cm³
Putere: 3.6 kW
Greutate (fără echipament de tăiere): 6.4 kg
Șină de ghidaj: 18"
Preț recomandat: 2.549 TVA inclus (valabil în perioadă 1 martie - 30 iunie 2018) 
Această ofertă și alte reduceri, la distribuitorii autorizați Husqvarna din toată țara. 

PERFORMANȚĂ
DE LA HUSQVARNA 

Smart Start® - motorul şi demarorul au fost 
concepute astfel încât utilajul să pornească 
rapid, cu efort minim şi cu rezistenţă redusă în 
șnurul demarorului.

Tehnologia X-Torq® pentru 
motoare în 2 timpi patentată 
vă oferă mai multă putere. 
Motorul robust are greutate 
mică și putere mare, consum de 
carburant redus şi emisii reduse, 
prin comparaţie cu un motor 
standard în 2 timpi. 

Mâner frontal montat în unghi asigură o 
prindere mai bună şi o poziţie de lucru naturală. 
Este confortabil și rezistent la vibraţii.

Low Vib® – amortizoarele eficiente absorb 
vibraţiile și reduce impactul asupra braţelor 
şi mâinilor utilizatorului. 

WWW.HUSQVARNA.RO 

X-Torq®



Editorial
Cine mai are grijă de pădure?
Who takes care of the forest? ...5

Actualitate / In the news:
Statistica forestieră în luarea deciziilor
Forestry statistics in taking decisions ...6
Piaţa lemnului - creşteri de preţuri în Europa
Wood market - increased prices in Europe ...10
Şedinţa Consiliului Director ASFOR 
ASFOR Board of Directors Meeting ...12
Dezbateri regionale organizate
de Ministerul Apelor şi Pădurilor
Regional debates organized by the Ministry
of the Environment, Water  and Forests ...14
Cum şi de ce tocăm lemnul
How and why we carry on with the process of wood trituration ...18
Scrisoare deschisă a membrilor ASFOR către Romsilva
ASFOR members’ open letter to Romsilva ...24
Inventarierea forestieră în Canada
Forest inventory in Canada ...26
Costuri minime la transportul lemnului
Minimal costs for wood transportation ...30
Substanţialitatea şi claritatea prevederilor legislative 
Substantiality and clarity of legal provisions ...34
Comerţul cu produse lemnoase - 11 luni / 2017
Wood products trade - 11 months / 2017 ...36

Repere şi documente noi /
New documents and landmarks
Întâlnire cu comisarul european pentru mediu
Reunion with the european commissioner for environment ...38
Numire la Ministerul Apelor şi Pădurilor
Appointment at the Ministry of the Environment,
Water and Forests ...40
Preliminarii pentru anul economic 2017      
Preliminaries for the economical year 2017 ...40
Pregătiri interne UE 27 în context Brexit
Internal preparations of EU 27 regarding Brexit ...41

Programul “Advice for small businesses”
“Advice for small businesses” programme ...42
Fabrică de prelucrare a lemnului în Belarus
Wood processing mill in Belarus ...42
Poliţia şi infracţiunile silvice în semestrul I, 2017
Police and forest offences in semester I, 2017 ...42
              
Buletin informativ / Info bulletin
Legislaţie şi reglementări / Legislation and regulations
Contravenţii sub incidenţa
Legii prevenirii nr. 270/2017
Contraventions falling within Prevention law no. 270/2017 ...44
Reglementări în aşteptare  
Regulations in stand-by ...45
Prevederi de interes general în Legea nr. 175/2017
Provisions of general interest of Law no.175/2017 ..46

Standardizare / Standardization
Activitatea curentă
a Comitetului Tehnic Naţional CT118
Current activity of the National Technical Committee CT118 ...48
CT118 - standarde adoptate in 2017 
CT118 - adopted standards in 2017 ...49

Din activitatea sindicală / Syndicate activity
Transferul contribuţiilor
Social contributions transfer ...50

Publicaţii şi evenimente ştiintifice de specialitate / 
Scientific forest publications and events ...52
                                             
Târguri şi expoziţii / Fairs and exhibitions ...56

Cereri şi oferte de produse şi servicii / 
Products & services offers and requests ...62

Cuprins / Contents

Revistă de specialitate
pentru domeniul exploatării

şi prelucrării primare a lemnului

Editată sub egida
Asociaţiei Forestierilor
din România, ASFOR

apare de şase ori pe an • ISSN 1582-1692 • prezentată inclusiv pe site-ul asociaţiei • tiraj: 1.200-1.500 exemplare / ediţie

Senior editor: 
Redactor:

Membri:Nicolae Ţucunel
Petru Boghean

Rosana Cozma
Lavinia Marcu

Ministerul Apelor şi Pădurilor
Institutul Naţional de Statistică • Membri ASFOR

Federaţia Sindicatelor din Industria Lemnului
Ministerul Economiei • ICECON • APMR şi experţi teritoriali

Colectiv redacţional: Colaboratori:

Concepţie grafică
şi machetare:

Prepress / Tipar:
S.C. Ecran Magazin SRL Braşov

Financiar: Cristian Bădăluţă
Distribuţie: Andrei Strugariu

Secretariat:

� 0725.933.785   •   fax: 0371.602.845   •   e-mail: asfor@forestieri.ro   •   www.meridianeforestiere.ro

3 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro





Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 5

editorial

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR

Cine
mai are grijă
de pădure?

Pe de altă parte, cererea industriei 
de prelucrare a lemnului a 
crescut an de an, ca urmare a 

creşterii considerabile a capacităţilor 
de industrializare a lemnului şi de 
fabricare a mobilei, în urma unor planuri 
de afaceri bazate pe un volum de 
aproximativ 20 de milioane mc, care ar 
fi trebuit recoltate anual în România. 
Volumul de lemn recoltat a scăzut, însă, 
în ultimii patru ani.

Dacă în anul 2014 s-a recoltat în 
România un volum de 19 milioane mc 
fără coajă, anul trecut s-au recoltat 
puţin sub 17 milioane mc, inclusiv coaja 
lemnului de lucru.

Creşterea cererii şi diminuarea ofertei 
au condus, în mod inevitabil, la creşterea 
preţului lemnului pe picior, cu procente 
cuprinse între 20-25% anual, ceea ce a 
făcut ca în anul 2017 să fie înregistrat un 
maximum istoric.

În această situaţie, marii procesatori 
de lemn din România, dar şi mulţi alţii 
mai mici, au apelat la importuri de lemn 
rotund pentru industrie, înregistrând 
anul trecut un volum de 3 milioane mc 
achiziţionat din ţări europene, faţă de 
un volum nesemnificativ în anul 2014. 
În acest fel, însă, au fost transferate în 
străinătate importante fonduri financiare 
care ar fi trebuit să se reîntoarcă în 
circuitul economic furnizori-utilizatori 
locali.

Ca urmare a scăderii resurselor din 
piaţa lemnului din România, a scăzut 
exportul produselor prelucrate, ceea ce a 
condus, şi pe această cale, la diminuarea 
resurselor financiare atrase prin activităţi 
de export.

Nu numai industria a resimţit efectul 
acestor evoluţii din piaţă sub aspect 
cantitativ şi al preţurilor mari plătite, ci 
şi o parte a populaţiei, care nu a reuşit 

să-şi procure lemnul de foc necesar 
încălzirii sau preparării hranei.

Pe lângă diminuarea resurselor de 
lemn, o altă cauză a crizei în care se 
află domeniul forestier îşi are originea 
în discriminarea accesului la această 
resursă a agenţilor economici specializaţi 
şi atestaţi pentru exploatări forestiere.

Modificările succesive ale Codului 
Silvic şi actele subsecvente ale acestuia 
au transformat RNP - Romsilva şi 
Ocoalele Silvice de Regim ale UAT-
urilor din ADMINISTRATORI ai Fondului 
Forestier Naţional, în agenţi economici 
de exploatare şi chiar de industrializare 
a lemnului.

Ca urmare a modificării Codului 
Silvic din luna iulie 2017, RNP - 
Romsilva exploatează în regie proprie 
răriturile, tăierile de igienă şi produsele 
accidentale dispersate. Aceasta 
reprezintă aproape 30% din totalul 
volumului de lemn care se va recolta în 
acest an.

În plus, RNP - Romsilva a reţinut 
pentru exploatare în regie proprie peste 
20% din produsele principale, depăşind 
50% din volumul care se va exploata în 
2018.

Interferând, astfel, pe piaţa lemnului 
cu agenţii economici specializaţi din 
exploatări forestiere şi prelucrarea 
primară a lemnului, RNP - Romsilva 
şi-a impus politica de acaparare a 
acestei pieţe. În dubla sa calitate de 
administrator, dar şi de agent economic 
atestat pentru activităţi de exploatări 
forestiere şi organizator de licitaţii, RNP 
- Romsilva deţine o poziţie dominantă în 
piaţă şi, mai mult decât atât, abuzează 
de această poziţie.

Faptul că RNP - Romsilva marchează 
şi selectează parchetele pe care le 
exploatează în regie proprie şi numai 

ceea ce rămâne vinde prin licitaţii 
publice ca lemn pe picior reprezintă 
o discriminare faţă de ceilalţi agenţi 
economici, fiind vorba de un bun public.

Prin exploatarea a cinci milioane şi 
jumătate de mc, aşa cum este preconizat 
pentru anul 2018, RNP - Romsilva se 
situează în afara Legii 46 Codul Silvic, 
lege care limitează la maximum 30% 
volumul de lemn din totalul recoltat de 
care un agent economic sau grup de 
agenţi economici poate beneficia.

RNP - Romsilva s-a îndepărtat, astfel, 
de misiunea sa de bază de administrare 
şi control al activităţilor de exploatare. 

Controlându-se pe sine însăşi, RNP 
- Romsilva a generat compromisuri în 
activităţile desfăşurate în Pădure, cu 
costuri mari pentru aceasta.

Dacă agentii economici specializaţi 
şi Administratorii, de asemenea, fac 
exploatări forestiere urmărind în primul 
rând profitul rezultat din activităţi 
comerciale legate de valorificarea 
lemnului fasonat, se naşte o întrebare 
legitimă: De Pădure, cine mai are grijă?

Răspunsul este evident şi probat 
în trecut: Administratorii trebuie 
să facă administrare şi control, iar 
agenţii economici atestaţi, lucrările de 
exploatare.

Pentru aceasta este necesară o nouă 
Hotărâre de Guvern care să stabilească 
modul de administrare şi valorificare a 
Fondului Forestier proprietate publică.

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR

Domeniul forestier din România se află,
la această dată, într-o situaţie dificilă. Subfinanţarea 
agenţilor economici din exploatări forestiere şi o 
legislaţie excesivă, greu de aplicat şi, de multe ori, 
contradictorie, contribuie la această stare de lucruri 
nedorită şi greu de traversat.
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Statistica
forestieră

în luarea deciziilor



Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 7

actualitate / in the news

Rezumat
Datele statistice 
oficiale, ca rezultat 
al unor cercetări 
statistice independente 
şi neancorate politic, 
trebuie folosite şi pentru 
demontarea unor 
denaturări provocate de 
instituţii sau persoane 
care au preluat 
informaţii eronate şi 
neverificate şi care aduc 
neajunsuri activităţii 
firmelor oneste şi corecte 
care exploatează legal 
masa lemnoasă.

Forestry statistics 
when taking 
decisions
Synopsis
Official statistical data, 
as a result of a series 
of independent and 
non-political statistical 
methods, must be used 
to debunk any type of 
distortions inflicted by 
institutions or individuals 
that are recieving 
unverified and erroneous 
information. These 
situations will bring 
damages to the activities 
of numerous honest and 
fair companies wich 
legally exploit the wood 
mass.

Olivian Nuţescu,
Statistics expert, INSS
Source: Eurostat 
Database

Ne întrebăm, adesea, la ce 
foloseşte statistica, de ce 
este necesar să completăm 
un formular statistic sau 
să furnizăm o informaţie. 
Răspunsul stă în tocmai 
domeniul de activitate 
al statisticii, de studiere 
a fenomenelor de masă, 
a populaţiilor statistice 
în care acţionează legi 
statistice, de culegere, 
prelucrare şi interpretare a 
datelor. Statistica foloseşte 
metode proprii de 
descriere şi analiză. Această 
disciplină ne ajută să luăm 
decizii în cunoştinţă de 
cauză, prin înţelegerea 
rapidă, în context şi 
corelaţie, a realităţii 
economice şi sociale. 

Datele statistice oficiale, ca 
rezultat al unor cercetări 
statistice independente 
şi neancorate politic, 
trebuie folosite şi pentru 
demontarea unor 
denaturări  provocate de 
instituţii sau persoane 
care au preluat informaţii 
eronate şi neverificate, care 
aduc neajunsuri activităţii 
firmelor oneste şi corecte 
care exploatează legal 
masa lemnoasă.
Pentru a argumenta cele 
afirmate, vom da câteva 
exemple care derivă din 
studierea bazelor de 
date ale Eurostat şi ale 
Institutului Naţional de 
Statistică referitoare la 
lemn.
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Primul exemplu este legat de 
mult comentata afirmaţie a unor 
analişti şi reporteri din mass media, 
potrivit căreia în România se taie de 
tot pădurile, în timp ce ţările din jur 
au sistat exploatarea lemnului şi vin 
să taie la noi. Din datele raportate 
către Eurostat se poate vedea clar 
că nu s-a încetat nici un moment 
exploatarea lemnului în niciuna din 
ţările din jur, care au o pondere a 
vegetaţiei forestiere de peste 30% 
din totalul suprafeţei (vezi tabelul 1).

Proporţia la nivelul EU (28 ţări) 
privind suprafaţa cu vegetaţie 
forestieră din totalul suprafeţei 
teritoriului este de 42,8%, cu 12,6 
puncte procentuale mai mare decât 
în ţara noastră. Aceste suprafeţe au 
fost preluate din inventarul forestier 
naţional (IFN), executat între anii 
2008-2012. IFN român este conceput 
ca un inventar forestier continuu 
(CFI), cu o periodicitate a ciclului 
de inventariere de cinci ani. El se 
bazează pe eşantionajul sistematic, 
combină măsurătorile repetate în 
suprafeţe de probă permanente 
cu măsurătorile în suprafeţe de 
probă temporare şi este un IFN în 
două etape (evaluări şi măsurători 
forestiere pe ortofotoplanuri şi apoi 
pe teren).

Un al doilea exemplu de 
afirmaţie care poate fi demontată 
prin folosirea statisticii este acela 
referitor la exportul de lemn brut şi 
de cherestea, în timp ce industria 
noastră prelucrătoare are de suferit 
din cauza lipsei materiei prime. 
Cei care mai vehiculează astfel 
de idei uită că trăim într-o piaţă 
liberă în care cererea şi oferta sunt 
suverane, resursele nu mai sunt 
dirijate centralizat către beneficiari 
interni ci se îndreaptă către preţul 
cel mai bun, în condiţii similare de 
calitate şi specificaţii identice. Pentru 
că un alt aspect pe care îl ignoră 
aceşti analişti este acela că nu tot 
ce produce exploatarea lemnului 
poate fi valorificat optim la intern, 
multe specificaţii din diverse specii 
lemnoase se pretează mai bine 
sau numai la export, în condiţii de 
eficienţă economică. De asemenea, 
amestecarea cherestelei, ca produs 
cel mai adesea semifinit, cu lemnul 
rotund brut este o greşeală şi 
o exagerare, dacă nu voită, cel 
puţin izvorâtă din necunoaştere. 
Cheresteaua nu se vinde la export 
sub formă brută aşa cum iese din 

Grafic 1. Producţia de lemn
(mii metri cubi)
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Grafic 2. Importul de lemn
şi de produse din lemn (mii metri cubi)
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gatere, ci trece prin mai multe 
prelucrări şi tratamente care îi 
cresc valoarea, dar şi costurile de 
prelucrare, care au un impact asupra 
valorii adăugate şi a consumului 
intermediar. Implicaţiile sunt creeare 
de locuri de muncă suplimentare, 
venituri pe orizontală şi, bineînţeles, 
profit pentru firmele româneşti. De 
altfel, aşa cum se poate vedea (grafic 
3), exportul de lemn brut rotund a 
scăzut an de an, începând cu data 
intrării în UE, în timp ce importul 
a crescut mult, stimulat de cererea 
industriei de prelucrare a lemnului în 
plăci stratificate.

Producţia de lemn rotund, 
cherestea şi plăci de lemn au avut, în 
această perioadă, o uşoară creştere, 
corelată cu importul de lemn rotund 
brut (tabel 2, grafic 1).

Importul de lemn rotund a avut 
o creştere puternică, funcţie de 
producţia internă de plăci din lemn 
şi de exportul de astfel de produse 
semifinite (grafic 2).

O componentă importantă a 
credibilităţii datelor statistice o 
constituie calitatea datelor. Parte a 
calităţii sistemului statistic european, 
acurateţea rezultatului statistic 
reprezintă gradul de apropiere al 
estimărilor de valorile reale. După 
controlul datelor, sub aspectul 
corectitudinii acestora, adică dacă 
toate formularele cu date au fost 
colectate şi dacă au fost completate 
toate rubricile, se face controlul 
calităţii datelor. Această operaţie 
urmăreşte depistarea erorilor 
statistice.

Eroarea statistică (e) este definită ca 
diferenţa dintre valoarea reală (X0) şi 
valoarea determinată statistic (X).

Dacă e = X - X0 ,
eroarea relativă este:

ε= e/ X0 *100

În realitate, nu se cunoaşte valoarea 
adevărată X0, astfel, statisticianul 
trebuie să stabilească o eroare maximă 
admisibilă (ê), care să nu fie depăşită de 
eroarea efectivă.

X-ê≤X0≤X+ê

Se stabileşte o valoare pentru eroarea 
relativă limită (έ), după care rezultă 
formula:

X(1-έ)≤X0≤X(1+έ)
În cazul statisticii silviculturii şi 

exploatării forestiere, de exemplu, se 
stabilesc preţuri de referinţă pentru 
diverse sortimente de lemn, pentru 
utilaje forestiere sau construcţii de 
utilitate forestieră, care se compară 

Grafic 3. Exportul de lemn
şi de produse din lemn (mii metri cubi)
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cu preţurile rezultate din cercetările 
statistice. Valorile raportate de 
respondenţi pentru indicatorii solicitaţi 
sunt, de cele mai multe ori, rezultatul 
unor estimări ale acestora, astfel încât 
trebuie să stabilim nişte praguri, pentru 
a evita date aberante. Admiţând o eroare 
relativă de έ=5, se adoptă valorile care 
îndeplinesc condiţia:

|ū-m|/m*100≤5

unde ū - media de sondaj; m - media 
generală.

Evaluarea calităţii datelor este un 
proces determinant al îndeplinirii 
obiectivelor statisticii, perminţând 
utilizatorilor să interpreteze corect 
rezultatele anchetei sau cercetării 
statistice, pentru a lua deciziile necesare 
sau pentru a realiza lucrări ştiinţifice de 
calitate în care sunt implicaţi. 

Olivian Nuţescu,
Expert statistician, INSS

Sursa: Baza de date Eurostat
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Comisia Pieţei Lemnului (CMB) s-a reunit, pe data de 16 
octombrie 2017, pentru a discuta situaţia de ansamblu 
a sectorului forestier, o situaţie marcată de disparităţi 

regionale pe întreg teritoriul Elveţiei. Creşterea economică pe plan 
european a adus beneficii şi pieţelor locale de-a lungul anului 
trecut. Lemnul pentru construcţii înregistrează o cerere tot mai 
mare, iar lemnul rotund destinat locuinţelor este la fel de solicitat. 
Cererea de lemn de pe piaţa elveţiană este din ce în ce mai amplă, 
conform reprezentanţilor proprietarilor forestieri.

Asociaţia proprietarilor de păduri din Elveţia, ForêtSuisse, 
recomandă membrilor săi să solicite 3 franci în plus per metru cub 
în cazul lemnului de răşinoase. Cererea de lemn verde de bună 
calitate este tot mai susţinută, iar preţul cherestelei importate a tot 
evoluat în sezonul de toamnă al anului 2017.

Un alt argument care să justifice o creştere a preţurilor în 
sectorul productiv este dat de aprecierea monedei euro. Aceasta a 
trecut de la 1,08 CHF, la 1,15 CHF, în doar trei luni.

Divergenţele de opinie între parteneri în privinţa chestiunii 
tarifelor din sectorul răşinoaselor conduc la o diferenţiere tot mai 
importantă între recomandările industriei lemnului din Elveţia 

Rezumat
Asociaţia proprietarilor de păduri din Elveţia, ForêtSuisse, 
recomandă membrilor săi să solicite preţuri mai mari pe 

metru cub în cazul lemnului de răşinoase. Cererea de lemn 
de bună calitate este tot mai susţinută, iar preţul cherestelei 

importate a tot crescut.

Wood market, increased prices in Europe
Synopsis

The Swiss Forest Owners Association, ForêtSuisse, 
recommends higher prices per cubic meter for softwood 

products. The increasing demand for high quality wood and 
the new prices for imported sawnwood have led to the present 

economic situation.

Source: La Forêt,
November 2017

Adapted by
Lavinia Marcu

Creşteri de preţuri
în Europa

CMB-ForêtSuisse, reprezentanţii
proprietarilor forestieri, estimează
necesitatea revalorizării răşinoaselor.
Producătorii de cherestea nu sunt, însă,
de aceeaşi părere.

Piaţa 
lemnului.
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Suisse

Tabel 1. Recomandări CMB
CHF/mc, la drum auto

L1 2b B

L1 2b C

L1 3 B
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L1 2-4 B-C

L1 4 B

L1 4 C
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64,16
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90,38

65,08
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101,57

65,73

78,42
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65,92
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%

Tabel 2.

 
Evoluţia preţurilor la lemnul rotund de brad
la drum, CHF/mc, fără coajă, fără TVA

Sursa: Agristat, în colaborare cu Forêt Suisse şi OFS (Oficiul Federal de Statistică)

şi ForêtSuisse. Aceasta din urmă sprijină 
negocierea cu clienţii în cazul preţurilor aflate 
în creştere, luând în considerare îndeosebi 
relaţia existentă cu aceştia.

Rezumând recomandările Asociaţiei 
ForêtSuisse către proprietari acestea pot fi 
formulate astfel: se evidenţiază necesitatea 
creşterii preţurilor pentru lemnul din răşinoase 
verde şi de calitate superioară. 

Aprovizionarea reprezintă, din nou, o 
problemă de actualitate, fiind promovată cu 
prioritate deservirea clienţilor care acceptă 
tarifele sectorului forestier.

Odată cu îndeplinirea condiţiilor 
menţionate, se va demara cât mai rapid 
sezonul de tăieri, mai ales în rândul foioaselor 
şi a arboretelor mixte.

Sursa: La Forêt, noiembrie 2017
Prelucrare: Lavinia Marcu

Creşteri de preţuri
în Europa
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Ordinea de zi a cuprins:
• pregătirea Adunărilor Generale de la Sucursale şi 

a Adunării Generale a asociaţiei pe anul 2018;
• informare şi discuţii privind elemente din raportul de 

activitate al RNP Romsilva pentru anul 2017;
• aspecte privind desfăşurarea licitaţiilor de masă 

lemnoasă prezentate de preşedinţii de sucursale şi de 
consilierii ASFOR;

• analiza încasării cotizaţiilor de membru, pe sucursale, la 
nivelul anului 2017;

• aprobarea listelor cu firmele care au depus adeziuni 
pentru a deveni membri ai asociaţiei, precum şi a firmelor 
care, din diverse motive, îşi pierd calitatea de membru;

• diverse probleme ale activităţii curente.
Cadrul, constituit prin reunirea membrilor consiliului şi 

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

Astfel, Consiliul Director al Asociaţiei Forestierilor din 
România - ASFOR, în urma analizării punctelor de pe ordinea 
de zi şi a propunerilor făcute cu ocazia discuţiilor, printre 
altele, a hotărât iniţierea de proceduri, demersuri şi actiuni 
pentru modificarea Codului Silvic şi a regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică, având următoarele motivaţii: 

• producerea şi manifestarea de grave dezechilibre pe 

Rezumat 
Anul anterior, prin profunde restructurări, inclusiv legislative, 

cu impact greu asupra resursei şi preţului lemnului, a făcut 
ca industria prelucrătoare să fie marcată aproape existenţial. 

Consiliul Director ASFOR, preocupat permanent de aceste 
aspecte, acţionând, în special, pe domeniile specifice pe care 

le reprezintă, şi în spiritul hotărârilor adunărilor generale, 
urmăreşte continuarea şi amplificarea relaţiilor economice cu 
instituţiile colaboratoare şi cu cele ale administraţiei publice, 

in interesul membrilor şi obiectivelor lor economice. 

ASFOR Board of Directors Meeting
Synopsis

Last year, the timber processing industry was deeply 
influenced by complex reorganizations, as well as legal 

modifications with a significant impact on wood resources 
and general prices. ASFOR Board of Directors has been 

permanently preoccupied with these aspects, carrying out its 
work mostly in specific sectors with the purpose of amplifying 

and pursuing economical relations with the collaborative 
institutions and public administration in the spirit of the 

general meetings decisions.Those decisions seek to follow the 
interest of all the members and their economic goals.

Editorial staff

ASFOR
Şedinţa
Consiliului
Director

În conformitate cu prevederile statutare (statutul Asociaţiei 
Forestierilor din România - ASFOR), în data de 20 februarie 
2018, preşedintele asociaţiei a convocat şedinţa ordinară a 
Consiliului Director, aceasta desfăşurându-se la Sergiana 
Center - Braşov. La şedinţă au fost invitaţi şi au participat 
consilierii de la sucursale şi membrii executivului.
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piaţa lemnului, prin deciziile legislative 
luate în ultima perioadă; 

• accentuarea poziţiei dominante în 
piaţă a RNP Romsilva; 

• interpretări diferite ale 
regulamentului şi aplicarea neunitară şi 
incompletă a prevederilor legale de către 
organizatorii de licitaţii;

Dezbaterile propriu-zise din timpul 
şedintei au debutat cu felicitarea 
adresată domnului Ciprian Muscă, 
membru al Consiliului Director ASFOR, 
cu ocazia numirii sale în calitate de 
consilier al ministrului MAP. În acest 
context, dumnealui a informat consiliul 
de autosuspendarea, pe perioada 
mandatului de consilier la MAP, din 
funcţiile deţinute în cadrul asociaţiei.

În prima parte a şedintei, domnul 
Ciprian Muscă a făcut o scurtă informare 
în legătură cu acţiunea iniţiată de minister 
de a se parcurge regional patru zone din 
ţara, care a şi început, cu Bistriţa Năsăud, 
urmată apoi de Suceava, în care să fie 
consultate toate structurile din domeniu 
în ideea elaborării unui program naţional 
(calendar) de administrare-guvernare a 
problemelor forestiere.

Având în vedere situaţia, apreciată 
drept gravă de către toţi vorbitorii, 
creată ca urmare a modului în care 
s-a facut vânzarea masei lemnoase 
pentru anul de producţie 2018, Consiliul 
Director ASFOR a hotărât să fie trimisă o 
scrisoare primului ministru al României, 
prin care să fie arătate aspectele care 
au condus la această situaţie, şi, de 
asemenea, redactarea şi transmiterea 
unei scrisori Consiliului de Administraţie 
al RNP Romsilva, cu referire la modul de 
aplicare a H.G. nr. 715/2017, precum şi la 
alte aspecte prezentate în şedinţă.

Legat de partea organizatorică, 
s-a aprobat modul de desfăşurare al 
Adunărilor Generale anuale la sucursale 
şi s-a stabilit ca Adunarea Generală 
anuală a ASFOR să se desfăşoare în data 
de 23 aprilie 2018 la Braşov.

Având în vedere creşterea numărului 
membrilor ASFOR, precum şi distribuţia 
actuală a agenţilor economici forestieri 
pe sucursale, se hotărăşte înfiinţarea 
a încă două sucursale teritoriale. Se 
mai aprobă lista cu cele 20 de adeziuni 
depuse de agenţii economici pentru a 

deveni membri şi a listei cu doi membri 
ASFOR propuşi pentru excludere, din 
cauza neplăţii cotizaţiei. 

Modificarea Codului Silvic, din iunie 
2017, şi modificarea regulamentului de 
vânzare a masei lemnoase nu au rezolvat 
problema crizei de resursă. Acestea 
au condus, pentru 2018, la scăderea 
volumului ofertat la licitaţiile principale 
de către Romsilva, faţă de 2017.

Agenţii economici care au cumpărat 
masă lemnoasă la preţuri, în medie, cu 
30% mai mari decât anul trecut, vor 
suporta efecte economice, unele greu de 
anticipat. 

Chiar şi cu un dram de speranţă, este 
greu de crezut că urmează un an liniştit. 
Trebuie să fim exigenţi şi anticipativi şi să 
susţinem imperativ o poziţie echilibrată, 
abordând aspectele complexe ale 
acestui domeniu, economice şi, uneori, 
emoţionale, cu înţelepciune.

Redacţia
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O etapă de consultari regionale, 
la Bistriţa, pentru regiunea 
Nord-Vest şi Centru, la Suceava, 

pentru Regiunea Nord-Est, la Piteşti, 
pentru regiunea Muntenia şi, respectiv, 
la Râmnicu Vâlcea, pentru regiunea 
Oltenia, au fost programate în vederea 
surprinderii specificităţilor regionale.

Dezbaterile organizate de Ministerul 
Apelor şi Pădurilor, în parte, pe regiuni şi, 
ulterior, una de bilanţ, în Bucureşti ( 21 
martie 2018), au debutat cu Bistriţa (17 
februarie 2018), urmată de Suceava (24 
februarie 2018).

Bistriţa
În urma întâlnirii din 17 februarie 

2018, de la dezbaterea organizată 
de Ministerul Apelor şi Pădurilor cu 
proprietarii de păduri, administratorii 
de păduri, operatorii economici din 
sectorul de exploatare şi industrializare 
a mediului, industria mobilei şi 
reprezentanţii comunităţilor locale din 
regiunea de NV şi Centru, la Bistriţa, 
MAP, fiind o dezbatere publică de interes 
general, a formulat o sinteză a acestora. 

 
La dezbatere a participat şi prefectul 

judeţului Bistriţa Năsăud, domnul Ovidiu 

Victor Frenţ, precum şi preşedintele 
Consiliului Judeţean, domnul Radu 
Moldovan.

Dl. Emil Iugan, antreprenor în sectorul 
de exploatare şi industrializare a 
lemnului, a prezentat modul în care 
se înfăţişează, la ora actuală, sectorul 
forestier.

Redăm, mai jos, intervenţia 
reprezentantului ASFOR la acest 
eveniment:

“S-a trecut prin mai multe etape.
Prima etapă, ultimii 2-3 ani, a fost 

marcată de decredibilizarea sectorului 
din toate punctele de vedere, sectorul 
suferind pierderi de imagine imense.

A doua etapă a constat în 
subfinanţarea sectorului care, prin PNDR, 
nu a primit niciun sprijin, nicio finanţare. 
De asemenea, nici sectorul bancar nu 
acordă finanţări, sectorul forestier fiind 
considerat domeniu de risc.

A treia etapă, suprareglementarea, 
numărul mare de reglementări, peste 
100 (legi, hotărâri, ordine, norme), dintre 
care 34 doar pentru exploatare forestieră, 
îngreunează foarte mult activitatea, 
atât a controlului, cât şi a operatorilor 
economici.

A patra etapă, limitarea drastică a 
accesului la resursa de masă lemnoasă 
pe picior, prin modificările aduse 

Dezbateri
regionale
organizate
de Ministerul
Apelor
şi Pădurilor

Rezumat
Ministerul Apelor şi Pădurilor a 

demarat un proces de consultare 
pentru a identifica problematica 

curentă cu care se confruntă cei care 
activează în domeniul pădurilor. 

În urma acestor consultari, vor 
fi stabilite priorităţile în iniţierea 

politicilor publice pentru domeniul 
pădurilor şi soluţii alternative, 

urmând a fi apoi parcurse analize 
aprofundate şi studii de impact 

pentru aceste politici.

Regional debates 
organised by MEWF

Synopsis
The Ministry of the Environment, 

Water and Forests has started 
a consultation process in order 

to identify the current problems 
affecting the people who are working 
in the forestry field. A set of priorities 

shall be established during these 
consultations which will suport the 
initiation of certain public policies 

and alternative solutions regarding 
the forest issue, followed by thorough 
analyses and impact studies of these 

policies implementation.

Profesioniştii care se respectă nu fac afirmaţii şi 
aprecieri fără o bază documentară, sunt prudenţi şi 
lasă câmp deschis pentru ca noi aspecte, încă puţin 
cunoscute, odată aflate, să ducă spre o abordare 
mai nuanţată şi, deci, mai corectă a evenimentelor. 
În acest spirit, apreciem ca fiind realistă şi necesară 
măsura ministerului de a organiza asemenea întâlniri.
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Codului Silvic.  Astfel, un singur operator 
economic, RNP, este pus în faţa faptului 
de a exploata anul acesta 4 milioane 
de metri cubi, iar în anul viitor peste 6 
milioane de metri cubi de lemn, lucru pe 
care nicio companie din lume nu îl poate 
face, sau are alocat un asemenea volum 
de lemn, şi asta în condiţiile în care 
atributele principale ale RNP sunt acelea 
de a gospodări, îngriji, regenera pădurea, 
atribute pentru care are un personal bine 
calificat.

Cei care au utilaje, oameni specializaţi, 
care au dezvoltat capacităţi de transport 
şi depozitare şi creează valoare adăugată 
lemnului, nu mai au acces la resursă.

În vârful lanţului este resursa care 
vine din silvicultură şi se transmite, prin 
sectorul de exploatare, către ceilalţi 
utilizatori: populaţie, fabrici de plăci, 
mobilă, întreprinderi de prelucrare a 
lemnului.

Blocajul de la ora actuală este produs 
între silvicultură şi exploatare şi, practic, 
resursa nu mai ajunge către ceilalţi 
utilizatori. Cât timp cei specializaţi 

în exploatare nu vor avea acces la 
resursă pentru a o aduce în piaţă, iar 
administratorii nu au capacitatea de 
a o aduce în piaţă, tot acest lanţ se 
blochează.

La ora actuală, datorită numeroaselor 
schimbări legislative, nu există 
continuitate, nu există predictibilitate, se 
lucrează pe pierderi şi, ceea ce este foarte 
grav, se pierde forţa de muncă calificată.

Toate aceste etape prezentate au dus 
la starea actuală de decapitalizare a 
sectorului, care este urmată de ceea 
ce este mai grav, de destructurarea 
întregului sistem, fie că vorbim de 
proprietar, administrator sau sector de 
exploatare şi industrializare.

Trebuie identificate foarte clar cauzele 
care au dus la dereglarea sistemului 
şi găsite soluţiile pentru a repune 
sistemul să funcţioneze în parametri de 
normalitate.

La toate acestea, s-a mai adăugat 
o problemă, problema lemnului de 
foc, la care sectorul de exploatare şi 
industrializare nu poate fi indiferent. La 

ora actuală, în România, sunt resurse 
care pot rezolva criza lemnului de foc, 
dar trebuie puse în valoare (lemnul de 
foc care zace în păduri, lemnul de foc 
şi biomasa de pe terenurile din afara 
fondului forestier, biomasa forestieră care 
nu este recoltată, biomasa agricolă etc.).

TVA 0 pentru lemnul de foc este o 
măsură la îndemână, care reduce preţul 
lemnului de foc, dar aduce şi mai uşor 
lemnul de foc către populaţie”.

Suceava
În urma întâlnirii din 24 februarie 

2018, de la dezbaterea organizată 
de Ministerul Apelor şi Pădurilor cu 
proprietarii de păduri, administratorii 
de păduri, operatorii economici din 
sectorul de exploatare şi industrializare 
a mediului, industria mobilei şi 
reprezentanţii comunităţilor locale din 
regiunea de Nord-Est  (Suceava, 24 
februarie 2018), MAP a formulat, şi aici, 
o sinteză a dezbaterilor.
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Această sinteză a dezbaterilor, care 
cuprinde principalele luări de poziţie, 
are  caracterul unei profunde şi analitice 
dezbateri publice de interes general. 

În acest context, redăm o selecţie a 
intervenţiei reprezentantului ASFOR 
la acest eveniment, domnul Cristian 
Bălănescu, din sectorul de exploatare şi 
prelucrare primară a lemnului, în care 
arată că sectorul forestier se îndreaptă 
către colaps, iar ca termen, estimează 
sfârşitul verii acestui an.

Reprezentantul ASFOR mai 
menţionează că, dacă legislaţia apărută 
în semestrul doi al anului 2017 nu se 
schimbă, criza de resursă va duce la 
falimentul sectorului de exploatare şi 
industrializare a lemnului.

Acesta arată ca art. 59 din Legea 
175/2017, care a modificat Codul Silvic, 
scoate din piaţa lemnului peste 50% din 
masa lemnoasă şi transformă operatorii 
economici în simpli prestatori de servicii. 
Acest act a fost făcut intempestiv, pe 
uşa din dos, a apărut într-un moment de 
început de vacanţă parlamentară, fără a 

fi consultaţi specialiştii din silvicultură, 
nici din sectorul privat, nici din cel de 
stat.

Domnul Bălănescu subliniază faptul că 
după modificarea Codului Silvic, a fost 
modificat şi regulamentul de valorificare 
al masei lemnoase, prin hotărâre de 
guvern, a treia modificare a acestui 
regulament în numai doi ani.

Se precizează că prin modificarea 
acestui regulament s-a permis alegerea 
discreţionară de către RNP Romsilva a 
partizilor care se exploateaza în regie 
proprie sau prin prestări de servicii.

Prin alegerea discreţionară a partizilor, 
se influenţează negativ piaţa lemnului, 
în sensul că pe aceeaşi piaţă a lemnului 
fasonat, concurează agentul economic 
RNP (administrează şi valorifică lemn) şi 
operatorii economici.

Astfel, pe aceeaşi piaţă, avem RNP, 
care alege cel mai bun lemn, care 
se exploatează cel mai uşor, atât din 
produse principale, cât şi din produse 
secundare şi accidentale, restul lăsându-l 
agenţilor economici privati de exploatare 

care se supraconcurează la licitaţie pe 
aceste volume de lemn foarte mici.

Prin acest mod de alegere de către 
RNP a masei lemnoase, statul este 
păgubit, nu s-a făcut niciun calcul 
de eficienţă a valorificării partizilor 
exploatate în regie proprie de către RNP, 
comparativ cu rezultatele obţinute ca 
urmare a valorificării pe picior.

Prin urmare, reprezentantul ASFOR 
solicită modificarea actelor normative, 
pentru a împiedica pierderea controlului 
de către statul român asupra acestei 
resurse deosebit de valoroase.

Modificările sunt absolut necesare 
pentru a preveni şi împiedica intrarea în 
colaps a industriei lemnului.

Se mai solicită, de asemenea, 
modificarea ordinului de ministru 
care legiferează atestarea agenţilor 
economici de exploatare.
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Rezumat
Indicatorului global de utilizare a masei lemnoase pusă în valoare ţine seama de 

principiul valorificării superioare, integrale şi complexe a acesteia. Criteriul utilizării, 
însă, se referă la destinaţia pe care o vor avea sortimentele de lemn brut, în strânsă 
legătură cu criteriile dimensionale şi calitative, şi unde tocarea lemnului este o cale, 

în final, pentru a obţine direct, sau pe baza tocăturii, o valoare adaugată mare.

How and why we carry on with the process of wood 
trituration

Synopsis
The global indicator of the made available wood mass takes into consideration the 

principle of its superior, integral and complex exploitation. The utilisation factor 
refers to the final destination of raw wood assortments, closely related to the 

dimensional and quality criteria where the process of wood trituration represents a 
WAY of finally adding plus value in a direct manner or on the basis of the resulted 

wood chips.

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor
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Cum
şi de ce

tocăm
lemnul?
Valorificarea biomasei lemnoase 
provenită din arborii pe picior, în 
condiţiile economiei de piaţă, se face, 
în conformitate cu reglementările 
legale în vigoare, prin licitaţie sau 
negociere. Agenţii economici de 
exploatare devin beneficiari de 
lemn pe picior prin obţinerea, după 
adjudecarea licitaţiei, în baza licenţei 
de exploatare şi prin încheierea unui 
contract de vânzare-cumpărare, a 
volumului lemnos respectiv.  Prin 
sortare, operaţie de natură tehnico-

economică deosebit de importantă, 
lemnul din arborii doborâţi se 
repartizează în diferite sortimente 
industriale, în funcţie de calităţile şi 
dimensiunile lui. A valorifica complex 
masa lemnoasă înseamnă obţinerea 
unei game foarte variate de sortimente 
de lemn de lucru în cantităţi şi în 
număr cât mai mare, în strânsă 
legătură cu cerinţele de lemn, atât 
pentru consumul intern, cât şi pentru 
export.



20 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro

actualitate / in the news

La sortarea lemnului, trebuie să se 
ţină seamă şi de cerinţele pieţei, 
şi de resursa de lemn, în general, 

şi de investiţiile existente în domeniul 
procesării etc. 

În condiţiile valorificării superioare, 
lemnul de mici dimensiuni poate deveni 
rentabil în multiple forme de prelucrare, 
printre care şi prin cea a tocării sale sub 
formă de crăci, vârfuri, rupturi sau capete 
rezultate în urma secţionării. Tocarea 
reprezintă transformarea lemnului, 
prin tăiere nedestructibilă, în aşchii 

tehnologice cu dimensiuni cuprinse 
între 10 mm şi 35 mm. Rezultă tocătura, 
care constituie materie primă pentru 
obţinerea unor produse industriale 
(plăci, celuloză) sau care poate fi folosită 
drept combustibil. Avantajul realizării 
acestei operaţii constă în faptul că 
se creează condiţii optime pentru 
manipularea şi transportul lemnului 
de mici dimensiuni, reducând, astfel, 
pierderile de exploatare. În acest scop, 
s-au conceput şi realizat tocătoare 
mobile purtate sau tractate şi agregate 
complexe de tocare.

Acest proces trebuie să ţină seamă 
şi de principiile cu privire la folosirea 
raţională a lemnului, economisirea şi 
gospodărirea judicioasă a lui.

Valoarea adaugată, din resursa 
primară de lemn, utilizând lemnul 
inferior, s-a obţinut, indiscutabil, şi din 
produsele derivate ulterior tocării (vezi 
grafic 1).

Sortimentele de materie primă care se 
mai pot adăuga la cele enumerate şi la 
materia primă tradiţională (lodbe şi lemn 
rotund) sunt:
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• rămăşiţele de la fabricarea 
cherestelei;

• capetele de buşteni;
• rolele, prismele şi rămăşiţele din 

industria furnirului şi placajului;
• aşchiile mari rezultate de la cojirea 

lemnului pentru fabricile de celuloză.

Aşchiile, ca produs imediat al tocării, 
au deschis o paletă largă de utilizari 
industriale ale lemnului, în general. 

Plăcile din aşchii de lemn au 
constituit, de fapt, o revoluţie în 

domeniul folosirii lemnului, ca urmare 
a faptului că acestea se pot obţine la 
dimesiuni corespunzătoare utilizării lor 
in industria mobilei şi a altor produse 
finite. Avantajul important al acestor 
plăci constă, în primul rând, din faptul 
că deţin însuşirile unui produs elaborat 
industrial, care are omogenitate şi 
caracteristici fizico-mecanice identice. 

Fără îndoială că sortimentaţia atât 
de largă de materie primă eterogenă, 
din punct de vedere calitativ, şi bogată, 
din punct de vedere cantitativ, a pus 

probleme complexe pentru pregătirea 
aşchiilor.

În ultimul timp, mai nou, s-au adăugat 
ca bune pentru tocat şi:

• crengile, tufişurile;
• iarba, frunzele, paiele, fânul;
• rădăcinile, coaja de arbori;
• materialele lemnoase vechi provenite 

din demolări;
• materialele de ambalaj, cum ar fi 

paleţii, cutiile de carton, etc.;
• resturile de plăci aglomerate şi din 

lemn provenite din industria de mobilă;
• rumeguşul. 

Tocarea 
lemnului brut, 

la pădure
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În tehnologia pregătirii aşchiilor 
rezultate prin sortarea mecanică şi din 
diferite alte procedee mecanice, rezultă 
următoarele forme de particule:

• aşchiile primare (tocătura de lemn), 
obţinute prin tăierea tangenţială şi 
transversal-longitudinală (oblică) a 
deşeurilor, în cea mai mare măsură în 
tocătoare cu tambur port-cuţit, la o 
lungime considerată optimă, între 30 
şi 50 mm, cu lăţimea de 20-40 mm şi 
grosimea de 5-10 mm;

• aşchiile din tocătură, obţinute prin 
tăierea aşchiilor primare, în aşchietoare 
centrifugale. Acestea au o lungime de 
10-40 mm, corespunzătoare, în mare 
măsură, cu lungimea tocăturii, lăţimea 
de 1-5 mm şi grosimea de 0,4-1,0 mm;

• aşchiile fine, obţinute prin mărunţire 

în mori cu ciocane sau bătători, ca şi 
prin sortarea aşchiilor din tocătură şi a 
altor deşeuri mărunte, rezultate din alte 
prelucrări mecanice, având o lungime de 
5-10 mm şi grosime de 0,4-1,0 mm.

• fibre din aşchii (aşchii defibrate), 
obţinute printr-un procedeu de 
mărunţire fină (defibrare uscată), în 
mori cu elemenţi de defibrare, de 
construcţie specială, din aşchii plane, 
rumeguş, aşchii din alte prelucrări etc., 
cu o lungime de 0,008-0,200 mm, cu un 
conţinut de praf de lemn în proporţie 
de 20-30%, granulaţia acestor aşchii 
trecând, în proporţie de cel puţin 91%, 
printr-o sită de 1,0 mm;

 
• aşchii foarte fine, un amestec de 

particule fine, obţinute prin diferite 
prelucrări mecanice sau prin sortarea 
amestecului de aşchii produse în 
fabricile specializate. Granulaţia acestora 
trece, în proporţie de 100%, prin sita de 
1,0 mm.

• praful de lemn trece, în proportie 
de 84%, prin sita de 0,315 mm, şi este 
obţinut (rezultat) prin sortări. 

Măsurătorile efectuate au scos în 
evidenţă faptul că influenţa umidităţii 
lemnului, corelată cu gradul de uzură 
a cuţitelor, exprimat prin rotunjirea 
muchiilor şi retragerea vârfurilor, deci 
şi cu mărirea jocului între cuţite şi 
contracuţite, are un efect deosebit 
asupra calităţii tocăturii şi regimului de 
lucru.

Astfel, tocarea lemnului se face cu 
bune rezultate, cu un consum redus de 
cuţite şi de energie, atunci când lemnul 
are o umiditate mai mare de u=35-40%.

Aşchiile “murdare” sunt acelea care 
au nevoie de puţină grijă în manevrare, 
pentru că acestea pot include resturi 
cum ar fi frunzele, coaja şi solul rămas 
de la aşchiile curate. Aşchiile murdare 
nu pot fi folosite oriunde, de aceea, în 
general, sunt folosite ca lemn de foc, 
pentru a produce abur şi căldură în 
fabricile prelucrătoare. Aşchiile murdare 
pot fi folosite ca materie primă pentru 
producţia de peleţi şi pentru alte 
produse. 

Exploatarea lemnului sub formă de 
tocătură (harvesting wood as chips) 
presupune tocarea lemnului moale sau a 
resturilor în vederea folosirii la fabricarea 
plăcilor aglomerate din lemn, a plăcilor 
fibro-lemnoase, în industria celulozei şi 
hârtiei, sau utilizarea drept combustibil.

Din tocătură, 
nanofibre, iar apoi, 
chiar şi piese auto
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Grafic 1. Valoare adăugată crescută,
cu resrsă de lemn inferior

Resursa primară de lemn
calitate 1

calitate 2
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În funcţie de mijloacele de lucru şi de 
locul în care se face tocarea, se disting 
patru variante de lucru. În cazul în care 
tocarea se face la pădure, transportul 
tocăturii se face în containere speciale, 
acoperite cu capac sau cu plasă. 
Metoda se justifică economic prin 
faptul că exploatarea lemnului subţire 
sub forma sa naturală este costisitoare, 
randamentul mijloacelor de exploatare 
şi productivitatea muncii fiind scăzute. 
Prin transformarea lemnului mărunt în 
tocătură, cu o masă volumică superioară, 
se asigură un transport mai economic. 
De asemenea, se elimină unele operaţii 
mari consumatoare de manoperă, 
cum ar fi fasonarea crăcilor în snopi, 
încărcarea, manipularea şi descărcarea 
crăcilor etc. 

În general, lemnul destinat tocării, 
cum ar fi crăcile, vârfurile, resturile de la 
prelucrarea lemnului, zoburile, capetele 
ş.a., are forme şi dimensiuni care nu-i 
permit a fi valorificat superior pe alte căi.

În funcţie de volumul de lemn 
destinat tocării, această operaţie poate 
fi efectuată la pădure, în depozite sau 
în fabrici. Pentru această operaţie s-au 
produs tocătoare mobile, care se pot 
deplasa în pădure de la un loc de lucru 
la altul, remorcate sau transportate de 
tractoare sau autovehicule, fapt care 
asigură şi forţa necesară funcţionării, şi 
tocătoare staţionare sau fixe. 

Tocarea la pădure prezintă unele 
avantaje dintre care amintim: 

• posibilitatea folosirii sau valorificării 
întregii biomase exploatate: crăci, vârfuri, 
lemn de mici dimensiuni ş.a.;

• valorificarea mai bună a capacitaţii 
mijloacelor de transport în comparaţie 
cu deplasarea biomasei în forma brută;

• reducerea unor lucrări de fasonare şi 
legare de snopi ş.a. 

Lumea MDF-ului, placă din fibre 
lemnoase, cu densitate medie, produsă 
pe baza de lemn, obţinută prin presarea 
fibrelor, cu adaos de răşini sintetice, în 
foarte multe variante de fabricaţie şi 
proprietăţi, a revoluţionat, oarecum, 
ideea valorificării lemnului prin tocare.

Materialul rezultat are densitate şi 
compoziţie omogenă de-alungul întregii 
plăci, şi este destinat folosinţei în mediu 
uscat, adică acolo unde umiditatea 
relativă a aerului nu depăşeste 65% şi nu 
este expus contactului direct cu apa. 

OSB-ul este o placă triplu stratificată, 
alcătuită din trei straturi de lemn cu 
orientare ortogonală (întreţesută), 
încleiate şi presate printr-un proces 
de presare continuu la cald. Pe 
lângă aplicaţiile cu rol structural, la 
construcţiile pe structură de lemn 

(realizarea de planşee, pardoseli, pereţi 
sau astereli), produsul poate fi utilizat şi 
la o serie întreagă de aplicaţii conexe. 

Pentru centralele cu alimentare 
automată cu combustibil din biomasă, 
se pretează mărunţirea lemnului în 
peleţi. În fabricarea peleţilor, se foloseşte 
orice biomasă, deşi este recomandată 
o omogenizare a fragmentelor mici de 
biomasă înainte de extrudere în formă 
de peleţi.

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

O dezvoltare a curentului “să tocăm 
cât mai mult”, argumentată prin 
resursa încă îndestulătoare şi prin 
faptul că, în sistemul actual, cererea 
şi oferta sunt un scop în sine şi un 
mijloc pentru atingerea obiectivelor 
comerciale cât mai profitabile, nu este 
întocmai rational. Însă, întrucât nici 
natura umană, nici sistemul economic, 
nu au cunoscut schimbări de esenţă, 
în ceea ce priveşte opţiunile şi căile 
(mijloacele) de valorificare superioară a 
lemnului, balanţa de putere rămâne în 
mâna progreselor tehnologice. Luând 
în calcul atât criticile teoretice aduse 
liberalismului în sistemele de valorificare, 
precum şi evoluţiile concrete de pe 
scena relaţiilor comerciale internaţionale, 
putem asista la exagerarea spre un 
produs sau altul. 

O clasă de materiale biologice găsite 
în numeroase sisteme naturale, în special 
arbori (punct de plecare - tocătura 
de lemnn), nanocristalele de celuloză 
au captat, în ultima perioadă, atenţia 
cercetătorilor pentru rezistenţa lor 
extremă, duritatea, greutatea redusă şi 
elasticitatea. Materialele sunt atât de 

puternice şi dure, de fapt, încât mulţi 
oameni cred că le-ar putea înlocui 
pe cele utilizate în vestele balistice 
şi căştile de luptă pentru militari. 
Spre deosebire de materialul sursă 
(lemnul), nanocristalele de celuloză 
sunt transparente, făcându-le candidaţi 
incitanţi pentru multe alte produse.

Toate aceste vârfuri tehnologice ne 
obligă, când ne gândim mai ales la 
arderea lemnului, fie să o facem mai 
puţin, fie să dezvoltăm resursa prin aşa 
zisele culturi energetice, cum ar fi salcia 
energetică. Dacă ai unde să o creşti şi cu 
ce să o tai, transporţi şi mărunţeşti, nu 
vei mai avea niciodată nevoie de lemn 
solid. De fapt, dacă exista acces la salcie 
energetică din belşug, probabil că se 
renunţa la o componentă de biomasă 
forestieră foarte eficientă, de altfel în 
moda industriei peleţilor, de exemplu. 

Dar să nu uităm că un actor raţional 
trebuie să încerce să-şi maximizeze 
beneficiile în toate domeniile politicii 
forestiere, cu multă responsabilitate, spre 
gospodărirea durabilă a patrimoniului 
forestier naţional.

Petru Boghean,
Consilier ASFOR
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Scrisoarea 
deschisă

a membrilor 
ASFOR

către
Romsilva

Rezumat

Consiliul Director ASFOR este conectat permanent la 

aspectele majore ale sectorului, concentrându-se, în special, 

pe domeniile specifice pe care le reprezintă şi, în spiritul 

acestora, în şedinţele sale, duce la bun sfârşit obiective 

stringente şi prioritare ale momentului, cum ar fi relaţiile 

economice cu instituţiile colaboratoare şi cu cele ale 

administraţiei publice.

ASFOR members’ open letter to Romsilva
Synopsis

ASFOR Board of Directors has been permanently connected 

with the major aspects of the forestry sector, focusing 

mainly on its specific domains. Various stringent and 

priority objectives are usually carried out during general 

meetings, such as the economic relations with the 

collaborative institutions and public administration.

Consiliul Director 
al Asociaţiei 

Forestierilor din 

România - ASFOR, 

întrunit în data 

de 20 februarie 

2018, a dezbătut 

problematica 
relaţiilor 

contractuale 
şi modul de 

desfăşurare a 

licitaţiilor de masă 

lemnoasă pe picior 

sau fasonată din 

fondul forestier 

proprietate publică 
a statului.

Dintre problemele 
ridicate de 

participanţi, s-au 

selectat şi transmis, 

sub formă de 

scrisoare, către 

Regia Naţională 
a Pădurilor 
- Romsilva, 

următoarele 
aspecte:
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În primul rând, participanţii la 

întrunire, în unanimitate, şi-au 

exprimat îngrijorarea faţă de 

preţurile ridicate oferite de agenţii 

economici la licitaţiile de masă 

lemnoasă pe picior sau fasonată, 

fără a reţine, însă, nici o vină sau 

complicitate din partea furnizorilor de 

materiale lemnoase.

S-a exprimat părerea că frecvenţa 

licitaţiilor şi cantităţile mici puse în 

vânzare pot contribui, într-o oarecare 

măsură, la aceste oferte nesustenabile.

Preţurile de pornire la licitaţie sunt, 

în multe situaţii, considerabil mai 

mari decât preţurile din APV, ceea 

ce, desigur, determină preţuri de 

adjudecare ridicate.

Se practică modalitatea de formare 

a acestor preţuri de pornire după 

nivelul de adjudecare cel mai ridicat 

al licitaţiilor anterioare. Aceasta 

nu este, însă, o analiză obiectivă a 

condiţiilor de piaţă, aşa cum o cere 

regulamentul de valorificare. Dacă 

pentru RNP Romsilva pare a fi un efect 

pozitiv, se consideră că urmarea va fi 

contraproductivă atât pentru furnizor, 

cât şi pentru beneficiar.

Deşi regulamentul de valorificare a 

masei lemnoase oferă facilităţi pentru 

utilizatorii de funiculare forestiere, 

sunt situaţii (DS Prahova) în care 

direcţiile silvice preferă să elimine 

această facilitate, acceptând colectarea 

cu tractorul, în ideea de a fi mai mulţi 

ofertanţi.
Sortarea materialelor lemnoase 

fasonate în depozitele finale se face 

fără respectarea unor standarde 

tehnice unitare. Direcţiile silvice 

din vestul ţării prezintă materialele 

lemnoase fasonate în stive uşor de 

inspectat la un capăt sau altul al stivei, 

pe când cele din estul ţării prezintă 

materialele lemnoase în tasoane, 

posibilitatea de a controla calitatea 

fiind numai pentru lemnul care este 

vizibil (în aceste tasoane, sunt întâlnite 

trei-patru sortimente de material 

lemnos). Argumentul furnizorului 

este că media este corespunzătoare. 

Mai mult, sunt situaţii, ca în depozitul 

Santa, de la DS laşi, unde, pe lângă 

tasoanele cu lemn amestecat, există 

piese componente ale unui lot 

dispersate pe întreaga suprafaţă a 

depozitului.
Din cauza sortării 

necorespunzătoare a materialelor 

lemnoase fasonate, rămân în depozite 

cantităţi importante de lemn care se 

depreciază.
În cazul materialelor lemnoase 

fasonate, nu se respectă art. 20, alin. 4, 

lit.b - licitarea volumului net şi art. 54 - 

facturarea volumului net şi a volumului 

de coajă din H.G. nr. 715/2017. Preţul 

de adjudecare al volumului net trebuie 

obţinut prin licitaţie, şi nu dedus prin 

calcul matematic.

Direcţiile silvice nu colaborează 

cu gărzile forestiere în vederea 

identificării comercianţilor de lemn 

care nu îndeplinesc condiţiile stabilite 

de Codul Silvic, art. 60, pct. 5, lit.c - 

procesarea în instalaţii proprii a cel 

puţin 40% din materialul lemnos 

achiziţionat.
Agenţii economici din exploatările 

forestiere şi industrializare contestă 

faptul că la licitaţii se prezintă agenţi 

economici cu atestat de producător 

din industria mobilei în copie xerox. 

Sunt, de asemenea, semnalate cazuri 

în care direcţia silvică nu înscrie în 

certificatul de atestare, ca producător 

din industria mobilei, cantităţile 

adjudecate.

Sunt direcţii silvice (Sibiu) care nu 

au organizat depozite finale şi vând 

materialele lemnoase fasonate de-a 

lungul drumurilor forestiere, fără o 

sortare riguroasă a sortimentelor de 

lemn de lucru, ceea ce este păgubos, 

atât pentru furnizor, cât şi pentru 

beneficiar, care nu poate cumpăra 

întotdeauna ceea ce are nevoie.

Prestările de servicii nu au fost 

aduse la licitaţii în mod semnificativ, în 

unele zone ale ţării (Moldova) existând  

o aversiune totală pentru prestări de 

servicii, pe când în S şi SE ţării, unde 

s-ar dori participarea la prestări de  

servicii, nu sunt organizate licitaţii. 

Sunt semnalate situaţii când s-au 

încredinţat direct, ca prestări servicii, 

cantităţi importante, de ordinul a 

zeci de mii de metri cubi, unor agenţi 

economici preferaţi (DS Neamţ, DS 

Prahova). Faptul că aceştia au acceptat 

preţuri de prestaţii mult sub nivelul 

recomandat de RNP Romsilva este de 

natură să nască semne de întrebare.

Deşi nu este legal, se pun în 

vânzare loturi de materiale lemnoase 

previzionate (DS Prahova).

S-au prezentat şi transmis aceste 

consideraţii cu dorinţa de a îmbunătăţi 

colaborarea între RNP şi agenţii 

economici, astfel încât valorificarea 

masei lemnoase să fie făcută în 

conformitate cu Regulamentele în 

vigoare, precum şi cu respectarea 

standardelor şi normelor tehnice 

referitoare la resursa naţională de 

lemn.
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Inventarierea
forestieră

în Canada
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Rezumat
În procesul de 
inventariere forestieră 
din Canada, guvernul 
şi industria de profil 
întâmpină o presiune 
tot mai mare în vederea 
reducerii costurilor, 
dorind, în acelaşi timp, 
mai multă informaţie 
îmbunătăţită, care să 
permită acoperirea 
cererilor complexe din 
administraţia forestieră. 
Se pune preţ pe inovaţia 
tehnologică şi pe 
acceptarea surselor 
diferite de informare 
relaţionate cu inventarul 
forestier.

Forest inventory 
in Canada
Synopsis
The government and the 
forestry sector are facing 
a tougher pressure to 
reduce costs throughout 
the process of forest 
inventory in Canada, 
while simultaneously 
wishing to gain improved 
information. Newly-
gathered data shall allow 
to answer the complex 
demands from the 
forestry administration. 
A high value has been 
set on technological 
innovation and on the 
acceptance of various 
information sources 
related to the forest 
inventory.
Source:
BC Forest Professional,
Jan.-Feb.2018
Adapted by
Lavinia Marcu

Inventarele forestiere din Canada evoluează simultan cu 
integrarea noilor tehnologii în procesul de inventariere. 

Guvernele şi industria de profil întâmpină o presiune tot mai 
mare în vederea reducerii costurilor de inventar, producând 

mai multă informaţie îmbunătăţită care să permită acoperirea 
cererilor complexe din administraţia forestieră. Specialiştii din 

domeniu pun preţ pe inovaţia tehnologică şi pe înţelegerea 
surselor diferite de informare relaţionate cu inventarul forestier.

Pădure dispusă
în cadrul climatului boreal
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Două acronime ale inventarelor 
forestiere din Canada pot, însă, crea 
confuzii în sectorul forestier: NFI şi EFI.

NFI reprezintă Fondul Forestier 
Naţional, având un obiectiv foarte 
specific: furnizarea unor date precise, 
care să susţină politica forestieră locală 
şi să satisfacă necesităţile informaţionale 
din sector.

EFI (Fondul Forestier Îmbunătăţit) 
aduce o abordare specializată în 
inventarul forestier, utilizând tehnologii 
senzoriale la distanţă, precum scanarea 
laser, cunoscută ca LiDAR. Aplicabilitatea 
acestei tehnologii acoperă din ce în ce 
mai multe domenii: măsurarea înălţimii 
arborilor, calculul masei lemnoase a unei 
păduri, clasificarea zonelor de pădure cu 
anumite caracteristici (răşinoase, foioase) 
folosind teme specifice, monitorizarea 
defrişărilor pe anumite arii, detectarea 
vegetaţiei în vecinătatea liniilor electrice 
sau analize ale culturilor. LiDAR nu este 
dependent de lumină, prin urmare 
zborul poate fi făcut şi noaptea, cu 
condiţia să nu se utilizeze concomitent şi 
camera digitală. 

     
NFI măsoară schimbările apărute în 

timp în atributele pădurii inventariate, 
de aceea consistenţa măsurătorilor 
este un element foarte important. Arii 
identice sunt re-măsurate la aproximativ 
10 ani, folosindu-se tehnologii 
comparabile. EFI furnizează, în primul 
rând, o caracterizare de acurateţe înaltă 
a condiţiilor forestiere curente, pentru 
a ajuta operaţiunile forestiere actuale, 
dar şi proceduri anticipative pe termen 
lung, cum ar fi prognoza nivelului de 
aprovizionare cu cherestea.

NFI
Guvernele federale, teritoriale şi 

provinciale ale Canadei au colaborat, 
încă din anul 2000, pentru a colecta 
date NFI de pe întreg teritoriul ţării cu 
ajutorul cărora pot fi detectate orice 
schimbări forestiere apărute de-a lungul 
timpului, la nivel naţional şi regional. NFI 
administrează o reţea de 1.114 terenuri 
forestiere permanente şi 13.158 terenuri 
măsurate prin teledetecţie pe teritoriul 
Canadei.

Loturile NFI au fost stabilite, mai 
întâi, şi măsurate la nivel naţional, între 
anii 2000 şi 2006, apoi re-măsurate, 
între 2008 şi 2017. Primele statistici 
estimative ale modificărilor survenite în 
pădurile canadiene vor fi publicate după 
procesarea tuturor datelor provenite de 
la măsurătoarea secundară. În tot acest 
timp, o a treia rundă de măsurători va fi 
demarată. Informaţiile cumulate astfel 
vor crea rapoarte destinate statisticilor 
canadiene, precum raportul anual 2017 

şi documentaţii pentru uz internaţional. 
Datele NFI vor fi utilizate în combinaţie 
cu alte informaţii introduse de 
provinciile, teritoriile şi guvernul federal 
în baza forestieră naţională de date a 
Canadei. Toate acestea vor conduce 
la studierea relaţiilor dintre variabilele 
modificabile şi schimbările pe termen 
lung din cadrul pădurilor.

EFI
Instrumentul LiDAR produce semnale 

laser care ricoşează în urma ciocnirii 
cu anumite obstacole. Prin urmare, 
măsuratorile reprezintă rezultatul citirii 
razelor laser reflectate de un obiect şi 
sunt bazate pe diferenţa de timp dintre 
emisia şi recepţia razei laser (ecou). 

În funcţie de intensitatea semnalului 
primit, ecourile vor fi reprezentate în 
moduri diferite, interpretarea lor oferind 
informaţii despre înălţimea arborilor, 

volumul masei lemnoase sau structura 
verticală a zonei respective. 

Prin LiDAR se pot localiza, cu 
o precizie destul de mare, toate 
vârfurile arborilor, permiţându-ne să 
estimăm numărul de arbori dintr-o 
zonă prestabilită. Metoda poate fi 
adaptată pentru a calcula volumul de 
masă lemnoasă prin corelarea datelor 
provenite din semnalele laser cu datele 
provenite din inventarele silvice. De 
asemenea, depistarea arborilor cu un 
diametru impresionant al trunchiului 
poate furniza informaţii valoroase despre 
calitatea zonei analizate, din punct de 
vedere al vegetaţiei şi solului.  

Administratorii forestieri utilizează 
LiDAR şi EFI pentru a reduce costurile 
operaţionale şi a creşte profitabilitatea, 
prin intermediul unei planificări 
îmbunătăţite, conducând la o eficienţă 



Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 29

actualitate / in the news

sporită. Costurile pot fi simţitor reduse, 
întrucât numeroase inventare actuale 
din Canada sunt învechite (peste 20 de 
ani) şi nu beneficiază de detaliile spaţiale 
3D din prezent. Modelele digitale 
de elevaţie (DEM) furnizează o hartă 
amănunţită a terenurilor forestiere, sursă 
importantă în planificarea operaţiunilor 
de lucru.

Fotogrametria digitală aeriană 
(DAP) este tot un instrument nou, de 
factură 3D, care sprijină EFI, alături de 
imaginile din dronă şi de programele 
computerizate specializate. Modelele 
DEM derivate din sistemul LiDAR ne 
oferă informaţii extrem de utile pentru 
planificarea operaţională şi amplificarea 
eficienţei generale. EFI poate transmite 
informaţii suplimentare în scopul unui 
management mai bun al ecosistemului 
de produse şi servicii (habitatul faunei 
sălbatice şi pădurile ripariene).

 

Pe termen lung, inventarele forestiere 
îmbunătăţite vor oferi proiecţii mult 
mai eficiente şi reale ale cantităţilor 
disponibile de cherestea şi vor diminua 
incertitudinile asociate cu informaţiile 
inventariate vechi sau slab detaliate.

Intersecţia
dintre EFI
şi NFI
Pădurile sunt inventariate din motive 

foarte diferite. EFI reprezintă o abordare 
la nivel operaţional şi administrativ, în 
timp ce NFI rămâne un program de 
inventariere la nivel strategic. O serie 
de state explorează utilizarea sistemelor 
derivate din scanarea digitală LiDAR în 
conceperea inventarelor lor naţionale. 
Acest Inventar Forestier Naţional din 

Canada se aliniază cu programele 
provinciale şi teritoriale, iar când acestea 
încep utilizarea EFI, datele obţinute 
îşi vor găsi calea către măsurătorile 
de la distanţă, ca un nou standard de 
măsurare al unor atribute, precum 
înălţimea şi volumul.

NFI este un program de bază al 
Serviciului Forestier Canadian, în timp 
ce EFI a devenit o prioritate cheie de 
cercetare. Atât NFI, cât şi EFI reprezintă 
concepte fundamentale pentru viitorul 
inventarului forestier din Canada.

Sursa:
BC Forest Professional,

Ian.-Feb.2018
Prelucrare:

Lavinia Marcu
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la transportul 
lemnului

Costuri
minime

Transporturile reprezintă un important factor de costuri 
de-a lungul filierei pădure-lemn. Un studiu elaborat recent 

în Elveţia inventariază tipurile de transport, costurile şi 
potenţialul de optimizare a acestora.
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Rezumat
Sectoarele forestiere 
(pădure şi prelucrare), 
împreună cu transportul, 
trebuie aşezate, ca pri-
oritate economică, într-o 
ecuaţie optimă. În acest 
fel, se oferă o bază de de-
cizie, atât pentru politica 
sectorială, cât şi pentru 
planificarea unor măsuri 
care să poată fi aplicate 
la nivel de companie sau 
fabrică.

Minimal costs
for wood 
transportation
Synopsis
Forest sectors (forest and 
wood processing), along 
with transportation, 
should be set as eco-
nomical priority within 
an optimum equation. 
Hence, a decision base 
for sectorial policy and 
planned measures could 
be built at the company/
sawmill level.
Source:
La Forêt, No. 2/2018
Adapted by
Lavinia Marcu

Transport forestier
de mare capacitate

Distribuţia lemnului solicită importante resurse 
legate de transport, întrucât producţia de 
materie primă este foarte descentralizată. 

Transportul cherestelei joacă un rol economic de 
prim plan pentru industria prelucrării, dat fiind faptul 
că toate costurile aferente reprezintă 25-30% din cel 
al materiilor prime la intrarea în fabrică, înainte de 
prima etapă a prelucrării.

Situaţia de ansamblu a fost analizată în două 
etape în Elveţia şi în statele vecine, bazându-se 
pe o evaluare a datelor statistice, a informaţiilor 
furnizate de fabricile de cherestea şi pe consultarea 
unor experţi în domeniu. În cea de-a doua etapă, 
s-au determinat îmbunătăţirile potenţiale pe plan 
organizaţional, tehnic şi normativ.

Transportul rutier (camionul) reprezintă, de 
departe, mijlocul de transport cel mai utilizat pentru 
lemn sau cherestea, urmat fiind de cel feroviar. 
Transportul naval şi cel aerian nu joacă decât roluri 
marginale în numeroase ţări europene, cum este şi 
cazul Elveţiei. Reţeaua elveţiană de rute forestiere 
accesibile camioanelor se întinde pe aproximativ 
30.000 km (totalul rutelor naţionale, cantonale şi 
comunale au o lungime de 70.000 km). Conform 
Inventarului Forestier Naţional (IFN), 84% din 
drumurile forestiere inventariate pot fi parcurse de 
vehicule articulate pe patru osii, având o greutate 
totală de 28 până la 32 de tone şi 72% din rute sunt 
străbătute de cinci până la şase vehicule de acelaşi 
tip, cu o greutate totală de 40-44 tone.

Luând în considerare metodele de recoltare a 
lemnului disponibile la nivel local, 46% din suprafaţa 
forestieră exploatabilă din Elveţia rămâne bine 
deservită. Ariile mai greu accesibile se situează, 
îndeosebi, în Alpi sau la sud de aceştia.

Reţeaua feroviară elveţiană se întinde pe 4.876 km, 
din care 1.030 km sunt linii de cale îngustă. Pentru 
moment, există 125 puncte de încărcare a lemnului 
rotund, număr ce tinde a se diminua.
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Principalele costuri ale transportului 
rutier de cherestea sunt determinate 
de factorii generali, precum salariile, 
taxele administrative, costurile specifice 
vehiculelor utilizate (întreţinere, 
carburanţi), impozitele şi taxele pe 
transportul greu, importuri de uleiuri 
minerale etc. La toate acestea se adaugă 
tonajul autorizat, alături de taxele pentru 
utilizarea vehiculelor.

În raport cu analizele internaţionale, 
cea mai mare dificultate constă în 
condiţiile de taxare a vehiculelor de 
tonaj mare. Pentru traficul exclusiv 
autorutier, impozitarea este de două 
până la cinci ori mai mare în cantoanele 

elveţiene decât în Germania, Austria 
şi Franţa. În ansamblu, tariful pieţei 
per unitate de greutate transportată 
este superior cu circa 20% faţă de cele 
practicate în regiunile Bade-Wurtemberg 
(Germania) şi Vorarlberg (Austria) şi cu 
aproximativ 50% faţă de tarifele din 
Alsacia (Franţa). Cifrele alsaciene denotă 
faptul că un tonaj ridicat contribuie la 
scăderea preţurilor generale de pe piaţa 
transporturilor de materiale lemnoase. În 
Franţa, greutatea maximă a camioanelor 
care transportă lemnul rotund este 
de 57 tone, în timp ce în Germania, 
Austria şi Elveţia nu ajunge decât la 
40-44 tone. De altfel, sancţiunile legale 
pentru excesul de greutate sunt mai 

puţin severe decât în alte state analizate 
pe acest segment economic. În Franţa, 
încărcătura nu trebuie transbordată 
decât începând cu 20% din suprasarcină, 
în comparaţie cu 5%, procent cerut în 
ţările vecine. Aceste dispoziţii mult mai 
laxe sunt exploatate sistematic de către 
transportatori. În Peninsula Scandinavă, 
greutatea autorizată pentru vehicule are 
o limită şi mai ridicată (de exemplu, 60 
tone în Suedia şi 76 tone în Finlanda), 
fapt care conduce la o diminuare a 
preţurilor. Totuşi, în ţările scandinave nu 
acesta este factorul cel mai important al 
existenţei tarifelor mai mici. Topografia 
poate explica şi ea foarte bine nivelul 
scăzut al costurilor finale de transport.
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Comparaţia volumului de lemn 
produs în Elveţia cu cel transportat 
prin intermediul căii ferate (CFF Cargo) 
în perioada 2013-2016 demonstrează 
o competitivitate scăzută a trenurilor. 
Preţul transportului feroviar, în raport 
cu cel efectuat cu ajutorul camioanelor, 
arată o diferenţă remarcabilă în 
defavoarea primului. Trenul este 
competitiv doar în anumite condiţii: 
să nu existe transporturi ulterioare 
lungi cu camionul (se preferă legătură 
directă cale ferată - uzină), flux de 
mărfuri periodice şi constante, distanţă 
de transport mai mare de 100 km. 
Un exemplu de cooperare între CFF 
Cargo şi Swiss Krono sprijină ideea unui 

transport feroviar fiabil în condiţiile mai 
sus menţionate, având, totodată, o bună 
planificare logistică.

Pentru evaluarea detaliată a 
potenţialului economic, fiecare măsură 
trebuie să facă obiectul unei analize 
profunde a raportului cost-utilitate. Este 
posibil ca o reglementare să devină 
rentabilă la nivel de companie, dar să 
creeze o suprasarcină între societăţile 
comerciale sau în sectorul economic 
public. În plus, optimizările tehnice 
necesită frecvent importante investiţii în 
fabrici sau companii.

Evaluarea acestor potenţiale depinde 

de sectoarele forestiere şi de transport 
actuale, în vederea fixării priorităţilor 
economice. În acest fel, se oferă o bază 
de decizie, atât pentru politica sectorială, 
cât şi pentru planificarea unor măsuri 
care să poată fi aplicate la nivel de 
companie sau fabrică de profil.

Sursă:
La Forêt, Nr. 2/2018

Prelucrare:
Lavinia Marcu
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Recitind cu multă atenţie instrucţiunile privind 
termenele, modalităţile şi perioadele de 
colectare, scoatere şi transport al materialului 

lemnos, din 30.06.2011 (Ordinul 1540/2011), 
amendate prin Ordinul 815/2014, Ordinul 669/2014, 
Ordinul 2/21/2017, Ordinul 1146/2017, ultimul 
amendament, din 13 septembrie 2017, constat 
că, în ciuda fapului că s-au făcut atât de multe 
amendamente, aceste instrucţiuni nu au fost puse 
de acord cu Legea Nr. 175/14 iulie 2017, lege pentru 
modificarea şi completarea Legii 46/2008 (Codul 
Silvic).

Astfel, Legea 175/14 iulie 2017, la art. 133, pct. 33, 
stabileşte că, cităm:

“Prejudiciul produs prin lucrările de exploatare 
forestieră, stabilit conform instrucţiunilor silvice, nu 
reprezintă prejudiciu adus pădurii.”

Notă: sublinierea aparţine autorului.

Cu toate amendamentele menţionate, Ordinul 
1540/2011 nu a mai fost modificat conform Legii nr. 
175/2017.

Vă redăm mai jos prevederile Ordinului 1540/2011, 
privind noţiunea de prejudiciu produs prin lucrări de 
exploatare, precum şi modul de recuperare.

La art.13, lit. n, ordinul prevede:
“n) dacă prin procesul de exploatare a partizii 

respective sunt distruşi şi/sau prejudiciaţi arbori, 
ocolul silvic constată, inventariază şi marchează 
aceşti arbori, constatarea se face la solicitarea 
titularului autorizaţiei de exploatare sau prin 
controale curente de exploatare.”

În continuare, la acelaşi articol, lit. r şi lit. s, 
se stabilesc modalităţile de recuperare a valorii 
prejudiciului, în funcţie de titularul contractului de 
vânzare a masei lemnoase pe picior, ca şi titular al 
prestării de servicii de exploatare de către un agent 
economic atestat.

Referitor la prejudiciile de exploatare, Ordinul 
1540/2011 se finalizează cu prevederile art.13, lit. ş, 
cităm:

“ş) prejudiciile de exploatare constituie prejudicii 
aduse pădurii, iar contravaloarea acestora se virează 
la fondul de conservare şi regenerare a pădurii în 
condiţiile legii.”

Analizând cele prezentate mai sus, în calitate de 
expert judiciar silvic, apreciez că la art. 13, lit. n, r, s, ş 
din Ordinul 1540/2011 trebuie abrogate şi înlocuite 
cu articol unic conform Legii 175/2017, drept 
mod de recuperare a arborilor distruşi, vătămaţi în 
procesul de exploatare. 

Consider că preţul din contractul de furnizare a 
masei lemnoase, preţ rezultat în urma unei licitaţii/
negocieri, este asigurator pentru aşa-zisa pagubă 
gestionară.

Expert silvic judiciar,
ing. Gafiţa-Chiruţă Gheorghe

Rezumat
Este comentată practica 
relativ raspândită de 
a evalua şi interpreta 
diferit o serie de norme 
sau prevederi legislative, 
atât de către specialişti, 
cât şi, ulterior, în litigii, 
într-un domeniu apreciat 
ca suprareglementat.

Substantiality 
and clarity of 
legal provisions
Synopsis
This article comments 
upon a relatively largely 
spread practice of 
different evaluation and 
interpretation carried on 
by experts and later on, 
during litigation claims, 
where a series of rules 
and legal provisions are 
evaluated in a domain 
still considered as over-
regulated.

Legal forestry expert
eng. Gafiţa-Chiruţă 
Gheorghe

Multe sunt 
cazurile 

când, prin 
modificarea 

unor articole 
din legile 

silvice, 
legiuitorul 

caută să 
schimbe, 
sau chiar 

să abroge, 
legislaţia 

anterioară.
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1 44.01.0000-total        Lemn de foc Milioane euro 40,800 50,711 21,077 18,335

  Diferenţa % - 19,5           + 14,9

2 44.02.0000-total        Cărbune de lemn Milioane euro 3,562 3,687 7,426      4,144

  Diferenţa   % - 3,4           + 79,2          

3 44.03.0000-total    Lemn brut cojit simplu, fasonat sau chiar cioplit Milioane euro 19,860 11,531 78,013 101,556

 Diferenţa   % + 72,2 - 23,2

4 44.04.0000-total  Lemn despicat, prăjini, ţăruşi Milioane euro 5,284 4,538 1,448 0,940

 Diferenţa   % + 16,4           + 54,0

5 44.05.0000-total  Lână de lemn, făină de lemn Milioane euro 0,558 0,393 0,396 0,213

 Diferenţa   % + 41,9      + 85,9

6 44.06.0000-total  Traverse de cale ferată Milioane euro 4,265 4,213 0,107 0,385

 Diferenţa   % + 1,2 - 72,2

7 44.07.0000-total  Cherestea (lemn tăiat longitudinal, spintecat) Milioane euro 444,574 458,849 87,673 71,654

 Diferenţa   % - 3,2 + 22,4

8 44.08.0000-total  Foi placaj  - furnire Milioane euro 93,047 83,296 31,395 25,257

 Diferenţa   % + 11,7 + 24,3

9 44.09.0000-total     Lemn fasonat Milioane euro 22,133 19,708 21,722 15,444

 Diferenţa   % + 12,3 + 40,7

10 44.10.0000-total     Panouri din particule şi panouri similare (PAL, OSB) Milioane euro 390,667 359,098 62,992 49,715

 Diferenţa   % + 8,8 + 26,7

11 44.11.0000-total   Panouri din fibre de lemn (MDF) Milioane euro 98,444 95,885 136,557 130,194

 Diferenţa   % + 2,7 + 4,9

12 44.12.0000-total Placaje, lemn furniruit Milioane euro 66,293 72,258 42,256 31,628

 Diferenţa   % - 8,3 + 33,6

13 44.13.0000-total Lemn densificat în blocuri Milioane euro 4,540 5,653 1,469 2,694

 Diferenţa   % - 19,7 - 45,5

14 44.14.0000-total  Rame pentru tablouri Milioane euro 0,913 1,596 1,603 1,989

 Diferenţa   % - 42,8 - 19,4

15 44.15.0000-total   Lăzi, lădiţe, coşuri, diverse ambalaje Milioane euro 32,010 31,742 25,927 22,329

Diferenţa % + 0,8 + 16,1

16 44.16.0000-total    Butoaie Milioane euro 4,246 4,923 1,376 0,920

 Diferenţa   % - 13,8 + 49,6

17 44.17.0000-total   Unelte Milioane euro 1,790 1,902 1,352 1,235

 Diferenţa   % - 5,4 + 9,5

18 44.18.0000-total    Binale Milioane euro 176,347 168,297 90,032 83,914

 Diferenţa   % + 4,8 + 7,3

19 44.19.0000-total   Articole de masă sau de bucătărie Milioane euro 13,366 14,013 4,407 3,724

 Diferenţa   % - 4,6 + 18,3

20 44.20.0000-total     Lemn marchetat, încrustat Milioane euro 8,449 9,459 3,067 2,337

 Diferenţa   % - 10,7 + 31,2

21 44.21.0000-total  Alte articole din lemn Milioane euro 110,836 125,975 15,485 14,729

 Diferenţa   % - 12,1 + 5,1

 Total  Prelucrarea lemnului (exclusiv mobila) Milioane euro 1541,984 1593,656 635,793 583,336

Diferenţa   % 96,7 109,0

Cod produs comercializat

Export primele 11 luni Import primele 11 luni

2017 2016 20162017
Unitate
de măsură

Primele 11 luni
ale anului 2017

 Sursa: MEC
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Conducerea Ministerului Apelor şi 
Pădurilor (MAP) s-a întâlnit cu delegaţia 
Comisiei Europene, condusă de către 
comisarul european pentru mediu, 
afaceri maritime şi pescuit, domnul 
Karmenu Vella.

Subiectele abordate pe parcursul 
întâlnirii au făcut referire la aspecte 
legate de politica de mediu în legătură 
cu calitatea vieţii, făcând referire la 
directiva privind epurarea apelor 
uzate urbane şi la noua propunere de 
directivă privind apa potabilă. Domnul 
comisar Karmenu Vella a precizat că 
România a făcut progrese în legătură 
cu conformarea la aceste directive, însă 
întotdeauna este loc pentru îmbunătăţiri 
şi, în acest sens, a mulţumit domnului 

ministru Ioan Deneş pentru respectarea 
termenelor în ceea ce priveşte 
transmiterea datelor solicitate de către 
Comisia Europeană. De asemenea, 
domnul comisar a subliniat necesitatea 
unui plan robust de implementare care 
trebuie să fie pus în practică.

Domnul ministru a înştiinţat delegaţia 
Comisiei Europene de faptul că 
autorităţile Române sunt conştiente 
de necesitatea conformării, iar 
Ministerul Apelor şi Pădurilor “doreşte 
reactualizarea planului de implementare 
pentru această directivă, care să ia în 
considerare situaţia dotării cu sisteme de 
canalizare şi epurare a apelor uzate ale 
aglomerărilor peste 2.000 de locuitori 
echivalenţi, existente la sfârşitul anului 
2017, şi resursele financiare disponibile, 
în paralel cu demersurile pentru 
dezvoltarea infrastructurii”.

În legătură cu noua propunere de 
directivă privind apa potabilă, domnul 
ministru a susţinut că “pentru România, 
asigurarea apei potabile pentru 
populaţie reprezintă o preocupare 
majoră, demonstrată atât de alocările 

din fondurile europene, cât şi de 
investiţiile realizate de la bugetul de 
stat şi din bugetele locale”, menţionând 
că MAP doreşte continuarea discuţiilor 
cu reprezentanţii comisiei, astfel încât 
aceştia să aibă în permanenţă informaţii 
actualizate privind progresele realizate 
de către România.

 
În ceea ce priveşte implementarea 

regulamentului UE de stabilire a 
obligaţiilor care le revin operatorilor care 
introduc pe piaţă lemn şi produse din 
lemn, domnul comisar Vella a transmis 
asigurarea disponibilităţii comisiei de a 
sprijinii România precizând aprecierea 
faţă de eforturile depuse de către 
România pentru ajustarea legislaţiei 

naţionale în vederea conformării la cea 
europeană. Domnul ministru Ioan Deneş 
a asigurat membrii delegaţiei Comisiei 
Europene că “aşa cum este menţionat şi 
în programul de guvernare, prioritatea 
zero a guvernului, în materie de politică 
de mediu, este aceea de protejare a 
fondului forestier naţional”. Mai mult, a 
subliniat că România este singura ţară 
din Europa care a implementat un sistem 
informatic de urmărire a trasabilităţii 
materialelor lemnoase. Astfel, orice 
cantitate de material lemnos descoperită 
cu ocazia controalelor, care nu este 
însoţită de documente legale, este 
confiscată fizic sau valoric, după caz, 
iar agenţii economici sunt sancţionaţi 
conform legislaţiei în vigoare.

 
Ambele părţi au fost de acord că este 

necesară continuarea schimbului de 
informaţii dintre reprezentanţii comisiei 
şi reprezentanţii MAP, acesta fiind cel 
mai bun mod de lucru pentru a clarifica 
problemele şi a identifica soluţiile 
necesare pentru a clasa sau a evita 
posibile încălcări ale legislaţiei.

Întâlnire
cu

comisarul 
european 

pentru
mediu
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Numire
la
Ministerul
Apelor
şi
Pădurilor

Domnul Ilie Covrig, director al 
Direcţiei Silvice Mureş a fost numit în 
funcţia de secretar de stat în cadrul 
Ministerului Apelor şi Pădurilor. 
Totodată, domnul Istrate Şteţco, 
secretar de stat în cadrul aceluiaşi 
minister, a fost eliberat din funcţie.

Deciziile au fost publicate în 
Monitorul oficial nr. 208 din 7 martie 
2018.

Domnul Ilie Covrig s-a născut 
la Reghin, la 26 august 1966. A 
studiat, în perioada 1985-1990, la 
Universitatea din Braşov, Facultatea 
de silvicultură şi exploatări forestiere, 
specializarea “Silvicultură şi exploatări 
forestiere”, obţinând, în 2003, titlul de 
doctor în Silvicultură, la Universitatea 
Transilvania din Braşov. Este expert 
tehnic judiciar în silvicultură.

Îi dorim mult succes în noua sa 
activitate. 

Preliminarii 
pentru
anul economic 
2017

Ministerul Economiei a menţionat 
faptul că deficitul contului curent 
a crescut de la 3,5 miliarde euro, în 
2016, la 6,5 miliarde euro, în 2017, 
deşi volumul exporturilor de servicii 
a crescut cu 2,5 miliarde euro faţă 
de anul 2016, atingând, în 2017, un 
nivel record de 20,6 miliarde euro. În 
acest context, serviciile au temperat 
deteriorarea deficitului de cont curent, 
generând un surplus de cca 8 miliarde 
euro. Concomitent cu evoluţia pozitivă 
a exporturilor, s-a întregistrat şi o 
creştere semnificativă a importului de 
servicii, până la nivelul record de 12,6 

miliarde euro, ceea ce ar putea duce, 
în 2018, la o diminuare a soldului 
pozitiv al balanţei serviciilor. Cel mai 
mare progres se constată la serviciile 
informatice, de transport, alte servicii 
pentru afaceri (cercetare-dezvoltare, 
consultanţă profesională, servicii tehnice 
şi comerciale) şi serviciile de prelucrare a 
bunurilor, care, împreună, realizează circa 
82,5% din exportul total de servicii. S-a 
dezvoltat transportul internaţional rutier 
de mărfuri si transportul internaţional 
aerian şi s-a înregistrat o reducere a 
transportului internaţional maritim şi a 
altor servicii auxiliare de transport.
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S-a creat, recent, o pagina de 
internet a Comisiei Europene, 
referitoare la iniţiativele acesteia care 
ţin de pregătirile interne UE27 în 
context Brexit -”Brexit Preparedness” 
- https://ec.europa.eu/info/brexit/
brexit-preparedness_en.

Obiectivul acesteia este pregătirea 
cetăţenilor şi a mediului de afaceri 
pentru consecinţele juridice 
şi practice ale retragerii 
Regatului Unit din UE, în 
diverse domenii. Se arată 
că dreptul UE (primar şi 
secundar) va înceta să se 
aplice în Regatul Unit de 
la data de 30 martie 2019, 
00:00h (CET), data retragerii, 
cu excepţia situaţiei în care 
acordul de retragere ratificat va stabili 
o altă dată sau Consiliului European, 
în conformitate cu art. 50 (3) TUE şi, 
de comun acord cu Regatul Unit, va 
decide, în unanimitate, că tratatele 
UE vor înceta să se aplice în Regatul 
Unit la o dată ulterioară. După data 
retragerii, Regatul Unit va 
deveni stat terţ. Menţionăm, 
de asemenea, recomandarea 
COM adresată SM, în cadrul 
reuniunii grupului de lucru 
ad-hoc, art. 50, din data 
de 31 ianuarie, cu privire 
la consultarea regulată 
şi utilizarea informaţiilor 
disponibile pe pagina 
de internet respectivă în 
vederea pregătirii adecvate a 
contactelor acestora cu cetăţenii 
şi cu mediul de afaceri. 

Pregătiri 
interne
UE27,
în context
Brexit
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Având în vedere implicaţiile 
deosebite asupra mediului înconjurător, 
ecosistemului şi economiei naţionale, 
asigurarea integrităţii fondului forestier 
a reprezentat, permanent, o prioritate de 
acţiune pentru poliţia română, care, prin 
structurile sale specializate de ordine 
publică, a întreprins numeroase activităţi 
pentru prevenirea şi combaterea 
delictelor silvice.

Activităţile ilegale din domeniul silvic 
pot fi clasificate în tăieri de arbori puşi 
în valoare cu încălcarea dispoziţiilor 
legale, tăieri de arbori nepuşi în valoare 
(fără drept), evaziunea fiscală generată 
de comerţul ilegal cu material lemnos, 
falsul şi uzul de fals pentru înlesnirea 
activităţilor ilegale din domeniul 
forestier (amenajarea pădurilor, 
punerea în valoare, tăierea, transportul, 
prelucrarea şi comercializarea).

La nivel naţional, în primele şase 
luni ale anului 2017, poliţia română a 
efectuat 25.650 de controale, în baza 
a 8.541 de planuri de acţiune, pentru 
prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale 
de arbori din păduri şi a faptelor ilegale 
asociate din circulaţia, depozitarea, 
prelucrarea şi comercializarea 
materialului lemnos.

În cadrul acţiunilor coordonate de 
poliţia română, au fost angrenate 
efective de poliţie din cadrul 
inspectoratelor de poliţie judeţene, 
poliţişti de frontieră, specialişti din 
cadrul gărzilor forestiere, din cadrul 
direcţiilor silvice, ai comisariatelor 
judeţene de mediu, reprezentanţi ai 
inspectoratelor teritoriale de muncă, 
precum şi specialişti ai structurilor silvice 
private.

Astfel, au fost verificate 566 de 
instalaţii de debitat, 954 de exploatări 
forestiere, 811 depozite şi 189 de ocoale 
silvice / structuri subordonate, 1.226 de 
târguri, pieţe şi oboare, precum şi 50.750 
de mijloace de transport de material 
lemnos.

În urma acestor acţiuni, a fost 
confiscată cantitatea totală de 34.231 de 
metri cubi de material lemnos.

Programul
Advice for small businesses

Prin programul “Advice for 
small businesses” (www.ebrd.com/
knowhow/romania), BERD ofera 
sprijin IMM-urilor, pentru a deveni 
mai competitive, atât pe piaţa locală, 
cât şi pe pieţe externe, facilitându-
le accesul la servicii profesionale 
de consultanţă şi expertiză, dar şi 
la finanţare. Una dintre priorităţile 
programului, în 2018, este aceea de a 
promova exportul şi de a ajuta IMM-
urile să acceseze noi pieţe externe, 
prin implementarea proiectelor 
de consultanţă care vizează 
îmbunătăţirea imaginii, dezvoltarea 
strategiilor de promovare, creşterea 
competitivităţii, optimizarea costurilor, 

identificarea partenerilor strategici etc.
Mai mult, pentru prima oară în 

Romania, BERD va organiza cursuri de 
instruire şi evenimente de networking 
dedicate IMM-urilor şi axate pe 
creşterea performanţei la export. Un 
prim curs, “Advanced export practice 
and trade finance”, va avea loc în 
perioada 14-16 mai 2018, la Bucureşti, 
urmând ca, în cel mai scurt timp, să se 
lanseze apelul pentru înscrieri.

Aceste oportunităţi sunt oferite 
IMM-urilor din România, cu sustinerea 
platformei europene de consiliere în 
materie de investiţii, cu finanţare din 
partea Uniunii Europene. 

Fabrică
de prelucrare a lemnului
în Belarus

Holzindustrie Schweighofer 
ar putea începe construcţia unei 
fabrici de prelucrare a lemnului în 
regiunea Grodno, Belarus, a raportat 
administraţia zonei economice libere 
Grodnoinvest (FEZ). Zona economică 
liberă Grodnoinvest a semnat, recent, 
un protocol de intenţie cu compania 
spaniolă SPB Industrieinvest GmbH, 
care, potrivit sursei, reprezintă 
interesele Holzindustrie Schweighofer. 
“Compania va lua în considerare 
posibilitatea de a se înregistra în 

calitate de companie rezidentă a 
FEZ Grodnoinvest în 2018, pentru 
a înfiinţa o fabrică de prelucrare a 
lemnului în regiunea Grodno”, a spus 
administraţia FEZ. Locul construcţiei 
nu a fost indicat, însă se pare că 
instalaţia va acoperi întregul ciclu de 
procesare, producţia fiind destinată, 
în principal, exportului. Holzindustrie 
Schweighofer operează cu şase fabrici 
de prelucrare a lemnului în Europa, cu 
o producţie totală de peste 4 milioane 
de metri cubi de lemn prelucrat pe an.

Poliţia
şi infracţiunile
silvice
în semestrul I 2017
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Poliţia
şi infracţiunile
silvice
în semestrul I 2017

În perioada analizată, au 
fost aplicate 8.541 de sancţiuni 
contravenţionale, în valoare totală de 
15.940.340 de lei.

Dintre acestea, 8.473 au fost 
aplicate pentru încălcări ale Legii 
171/2010, privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice, 
44 de încălcări ale Legii nr. 211/2011, 
privind deşeurile rezultate din 
prelucrarea materialelor lemnoase, 
iar 24, la H.G. nr. 470/2014, pentru 
aprobarea normelor referitoare 
la provenienţa, circulaţia şi 
comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaţiilor de 
depozitare a materialelor lemnoase 
şi al instalaţiilor de prelucrat lemn 
rotund.

Dintre cele 3.540 de infracţiuni 
silvice sesizate în primele 6 luni ale 
anului 2017, 1.462 de infracţiuni 
silvice au fost sesizate din oficiu, 
ca urmare a intensificării acţiunilor 
poliţiştilor în teren.

De comiterea acestora sunt 
suspectate şi au fost cercetate 
1.819 persoane, împotriva a 98 
dintre acestea fiind dispuse măsuri 
preventive.

Totodată, în această perioadă, 
structurile de ordine publică au 
verificat 1.436 de cazuri privind 
transportul ilegal de materiale 
lemnoase, semnalate prin apelurile 
SNUAU 112. Dintre acestea, 
158 au fost confirmate, astfel, 
au fost aplicate 223 de amenzi 
contravenţionale, în valoare totală de 
516.000 de lei.

Ca măsură suplimentară, a fost 
dispusă indisponibilizarea a 314 
autovehicule şi a 678 de atelaje. 
De asemenea, au fost ridicate, în 
vederea confiscării, 352 de ferăstraie 
mecanice,suspectate a fi fost folosite 
la comiterea de ilegalităţi.
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Legislaţie Contravenţii
sub incidenţa

Legii
prevenirii
nr. 270/2017

Legea prevenirii nr. 270/2017, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 1.037 din 28 decembrie 2017, a intrat 
în vigoare.

Legea prevenirii, potrivit căreia 
inspectorii de stat nu vor mai aplica 
amenzi firmelor la prima abatere, ci doar 
un avertisment, cu condiţia ca societăţile 
să remedieze problemele într-un anumit 
interval de timp, a intrat în vigoare. 

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

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

Impactul legii prevenirii nu este major, 
important este spiritul legii: instituţiile 
cu rol de control vor fi obligate să ofere 
îndrumare şi informare, sa expliciteze 
greşelile frecvente, iar pentru sancţiunile 
menţionate în regulamentul de aplicare, 
să aplice iniţial un avertisment şi să 
stabilească un plan de conformare.

În HG 33/2018, sunt stabilite 
contravenţiile care intră sub incidenţa 
Legii prevenirii 270/2017.

Pentru aceste contravenţii, legea 
prevede, la prima constatare a abaterii, 
aplicarea sancţiunii avertismentului şi 
stabilirea unui plan de conformare.

Între contravenţiile din legislaţia 
silvică, intră sub incidenţa legii prevenţiei

• 39. Art. 3 alin. (2), alin. (3) lit. a) şi b), 
art. 4, art. 6 lit. a) şi c), art. 7 alin. (1) lit. 
d) şi f), art. 9 lit. f), art. 10 lit. a), art. 12 
lit. a) -c) şi d), g) şi h), art. 13 alin. (1) lit. 
e) şi f) şi alin. (2), art. 15 alin. (1) lit. c) şi 
e), art. 16 alin. (3), art. 17 lit. a) şi e), art. 
19 alin. (4) lit. g) -i), m) şi o), art. 21 lit. 
a) şi b) din Legea nr. 171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 

silvice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 
2010, cu modificările şi completările 
ulterioare;

• 40. Art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
56/2010 privind accesibilizarea fondului 
forestier naţional, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 183 
din 23 martie 2010, cu modificările 
ulterioare;

• 41. Art. 48 alin. (1) lit. a), pentru 
încălcarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. 
m), art. 48 alin. (1) lit. c1) şi art. 48 alin. 
(1) lit. d), pentru încălcarea prevederilor 
art. 17 alin. (1) din Legea vânătorii 
şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 
407/2006, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 
22 noiembrie 2006, cu modificările şi 
completările ulterioare;

Exemple de contravenţii silvice care 
intră sub incidenţa legii prevenirii 
sunt contravenţiile silvice care se 
sancţionează cu amendă de la 1.000 lei 
până la 2.000 lei:

• neasigurarea de către administratorii 
drumurilor şi ai căilor ferate forestiere a 
întreţinerii şi reparării acestora, conform 
normelor legale în vigoare;

• accesul oricărui autovehicul în fondul 
forestier naţional, fără acordul scris al 
proprietarului sau administratorului, cu 
excepţia autovehiculelor din dotarea 
personalului cu atribuţii de control, 
atunci când personalul se găseşte în 
misiune, a autovehiculelor destinate 
transportului masei lemnoase din 
exploatările autorizate, a celor din 
dotarea administratorilor de fond 
forestier şi a gestionarilor fondurilor 
de vânătoare, a specialiştilor care 
elaborează studiile de includere în 
catalogul naţional al pădurilor virgine 
şi cvasivirgine, personalului custozilor 
şi administratorilor ariilor naturale 
protejate.
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Reglementări
în aşteptare

1. Proiect de Hotărâre a Guvernului 
pentru modificarea art. 6 alin. (1) şi 
alin. (3) din Hotărârea Guvernului 
nr. 834/1991, privind stabilirea şi 
evaluarea unor terenuri deţinute de 
societăţile comerciale cu capital de 
stat, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi art.143 din Hotărârea 
Guvernului nr. 577/2002, privind 
aprobarea normelor metodologice 
de aplicare a ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 88/1997, privind 
privatizarea societăţilor comerciale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
şi a Legii nr. 137/2002, privind unele 
măsuri pentru accelerarea privatizării 
(termen de avizare: 13.03.2018, conform 
prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 
248/2013, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare), iniţiator: 
Ministerul Energiei.

 
2. Proiect de Hotărâre a Guvernului 

pentru aprobarea listei terenurilor 
agricole situate în extravilan, pentru 
proiectul de interes comun în domeniul 
gazelor naturale: “Dezvoltarea pe 
teritoriul României a sistemului naţional 
de transport a gazului pe coridorul de 
transport Bulgaria - România - Ungaria 
- Austria- gazoduct Podişor - Horia 
GMS şi trei noi staţii de comprimare 
(Jupa, Bibeşti şi Podişor ), etapa 1”,  
termen de avizare: 13.03.2018, conform 
prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 
248/2013, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, iniţiator: 
Ministerul Energiei.

3. Propunere legislativă pentru 
completarea art. 33 din Legea-cadru 
nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice 
(b11/5.02.2018), termen de avizare: 
5.03.2018, conform prevederilor art. 
7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, iniţiatori: 
senatori PSD şi PNL.

4. Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale 
(plx29/2017), termen de avizare: 
6.03.2018, conform prevederilor art. 
7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, iniţiator: deputat 
PNL.

5. Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.8/2016 privind înfiinţarea 
mecanismelor prevăzute de convenţia 
privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi (plx30/19.02.20182017), 
termen de avizare: 6.03.2018, conform 
prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 
248/2013, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, iniţiator: senatori 
PSD.

6. Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea art. 77 
din Legea nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale (plx31/19.02.20182017), 
termen de avizare: 6.03.2018, conform 
prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 
248/2013, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, iniţiator: deputat 
USR.
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Legea

175
/2017,

pentru 
modificarea

şi completarea 
Legii 46/2008

Legea nr. 46/2008, 

Codul 
Silvic, 

republicată
în Monitorul Oficial 

al României,
Partea I, nr. 611,

din 12 august 2015, 
cu modificările 
şi completările 

ulterioare,
se modifică

şi se completează, 
inclusiv prin Legea 

nr. 175/ 2017.
Pentru

domeniul forestier, 
prezentăm, selectiv, 

câteva prevederi
de interes general:

Text publicat în Monitorul 
Oficial al României. În vigoare 

de la 21 iulie 2017
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17. La art. 59, alin. (3), după litera 
b), se introduce o nouă literă, litera c), 
cu următorul cuprins: “c) recoltarea 
produselor accidentale, cu aprobarea 
structurii teritoriale de specialitate 
a autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură.”

18. La art. 59, după alin. (5), se 
introduc nouă noi alineate, alineatele 
(51)-(59), cu următorul cuprins:

Lucrările de îngrijire şi 
conducere a arboretelor, 
tăierile de igienă, precum 
şi tăierile de produse 

accidentale dispersate sau realizate pe 
suprafeţe compacte de maximum 3 ha, 
executate în fondul forestier proprietate 
publică a statului, se realizează de 
către administratorii prevăzuţi de lege, 
prin exploatare în regie proprie, cu 
forţe proprii sau prin prestări servicii 
cu operatori economici atestaţi pentru 
lucrări de exploatare forestieră.

Volumul disponibil 
rezultat ca lemn de lucru 
cu diametrul la capătul 
gros de maximum 24 cm 

şi ca lemn de foc din lucrările de îngrijire 
şi conducere a arboretelor, din tăierile de 
igienă, precum şi din tăierile de produse 
accidentale dispersate sau realizate pe 
suprafeţe compacte de maximum 3 ha, 
din fondul forestier proprietate publică 
a statului, se valorifică în următoarea 
ordine de priorităţi:

a) pentru necesarul de lemn 
al populaţiei, în baza solicitărilor 
centralizate de unităţile administrativ-
teritoriale pe suprafaţa cărora este 
amplasat fondul forestier administrat 
de ocolul silvic de stat; această cantitate 
se valorifică prin vânzare directă, iar 
cumpărătorul acesteia nu are dreptul de 
comercializare; centralizarea solicitărilor 
se va face până la data de 1 august, iar 
transmiterea acestora către ocolul silvic 
se face până la data de 15 august;

b) pentru consumul propriu al 
unităţilor de interes local finanţate, 
integral sau parţial, de la bugetul de stat 
sau bugetul local, care nu desfăşoară 
activitate economică în sensul 
reglementărilor comunitare în domeniul 
ajutorului de stat, în baza solicitărilor 
centralizate de unităţile administrativ-
teritoriale pe suprafaţa cărora este 
amplasat fondul forestier; această 
cantitate se valorifică prin vânzare 
directă, iar cumpărătorul acesteia nu are 
dreptul de comercializare;

c) consumul propriu al 
administratorilor fondului forestier 
proprietate publică a statului.

Volumul disponibil 
rezultat ca lemn de lucru 
cu diametrul la capătul 
gros de maximum 24 

cm şi ca lemn de foc din lucrările de 
îngrijire şi conducere a arboretelor, din 
tăierile de igienă, precum şi din tăierile 
de produse accidentale dispersate sau 
realizate pe suprafeţe compacte de 
maximum 3 ha, executate în fondul 
forestier proprietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale, se valorifică în 
condiţiile regulamentului de valorificare 
a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică în vigoare, în 
următoarea ordine de priorităţi:

a) pentru necesarul de lemn 
populaţiei din raza unităţii administrativ-
teritoriale; această cantitate se 
valorifică prin vânzare directă, iar 
cumpărătorul acesteia nu are dreptul de 
comercializare;

b) pentru consumul propriu al 
unităţilor de interes local de pe raza 
unităţii administrativ-teritoriale finanţate, 
integral sau parţial, de la bugetul de stat 
sau bugetul local, care nu desfăşoară 
activitate economică în sensul 
reglementărilor comunitare în domeniul 
ajutorului de stat; această cantitate 
se valorifică prin vânzare directă, iar 
cumpărătorul acesteia nu are dreptul de 
comercializare;

c) consumul propriu al 
administratorilor fondului forestier 
proprietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale;

d) în situaţia în care nu se poate 
asigura necesarul de lemn de foc din 
resursa prevăzută mai sus, unităţile 
administrativ- teritoriale pot hotărî să se 
asigure necesarul de lemn de foc şi din 
volumul rezultat prin aplicarea celorlalte 
categorii de lucrări silvotehnice.

Volumul de lemn de lucru 
cu diametrul la capătul 
gros de maximum 24 cm 
şi de lemn de foc, rămas 

după acoperirea necesarului de lemn în 
condiţiile alin. (52) sau (53), se valorifică, 
prin vânzare directă, către populaţia 
din unităţile administrativ- teritoriale 
limitrofe unităţii administrativ-teritoriale 
pe suprafaţa căreia este amplasat fondul 
forestier administrat.

Volumul disponibil 
de lemn de lucru cu 
diametrul la capătul 
gros de maximum 24 

cm şi de lemn de foc, rămas după 
acoperirea necesarului de lemn în 
condiţiile alin. (54), se valorifică în 
condiţiile regulamentului de valorificare 
a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, în vigoare.

Volumul de lemn 
prevăzut la alin. (51) se 
adaugă la volumul maxim 
care poate fi valorificat 

ca materiale lemnoase fasonate de 
către administratorii fondului forestier 

proprietate publică a statului, stabilit în 
condiţiile regulamentului de valorificare 
a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică.

Pentru judeţele deficitare 
în păduri, solicitările 
formulate către unităţile 
administrativ-teritoriale 

se centralizează la nivelul prefecturilor şi 
se transmit Regiei Naţionale a Pădurilor 
- Romsilva în vederea comunicării 
către acestea a existenţei în judeţele 
limitrofe a eventualelor volume de lemn 
de lucru cu diametrul la capătul gros 
de maximum 24 cm şi de lemn de foc, 
disponibile spre vânzare.

Persoanele fizice care 
au în proprietate fond 
forestier din care îşi pot 
acoperi cantitatea de 

lemn necesară încălzirii locuinţelor, de 
minimum 10 mc/an, nu pot beneficia de 
lemn de foc pentru încălzirea locuinţelor 
în condiţiile alin. (52)-(54).

Materialele lemnoase 
prevăzute la alin. (52)-
(54), comercializate 
de către cumpărătorii 

acestora, sunt fără provenienţă legală şi 
se confiscă fizic sau valoric, după caz, în 
condiţiile legii.”
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CEN/TC 207 prEN 17214 15.03.2018 4020Visual assessment of furniture surfaces.

CEN/TC 175 FprEN 13756 22.03.2018 5020Wood �ooring and parquet. Terminology.

Nr. TC
internaţional

CEN/TC 142 FprEN 16770 08.03.2018 5020Safety of woodworking machines. Chip and
dust extraction systems for indoor installation.
Safety requirements.

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, având ca 
domeniu de activitate standardizarea 
terminologiei, clasificării, metodelor 
de încercare pentru lemn rotund şi 
cherestea, plăci pe bază de lemn, 
mobilier, precum şi pentru plută şi 
produse de plută, ca şi pentru maşini şi 
scule destinate prelucrării materialelor, 
precum şi utilaje de condiţionare a 
lemnului, se întruneşte periodic în 
şedinte de lucru, având ca principal scop 
îndeplinirea obiectivelor din planul anual 
de activitate.

În ultimul timp, au fost analizate 
proiecte de standard european aflate 
în etapa de vot formal, care, ulterior, au 
fost votate sau urmeaza a fi votate, în 
vederea exprimării poziţiei naţionale, 
prin vot şi observaţii. Proiectele au fost 
elaborate de comitetul tehnic european 
corespondent comitetului naţional CT 
118.

Astfel, pentru observaţii, s-a analizat 
traducerea de specialitate a noii ediţii 
a standardului  european, pe părţi,  EN 
716:2017, “Furniture. Children’s cots 
and folding cots for domestic use. Part 
1: Safety requirements. Part 2: Test 
methods”.

Standardul se afla în programul de 
lucru al CT 118, cu termen de aprobare 
30.03.2018, cu finanţare europeană.

De asemenea, s-a analizat lista 
proiectelor de standarde europene aflate 
în etapa de anchetă publică sau de vot 
formal, votate în cursul lunii martie. Fără 
o justificare tehnică, 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
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EN 848-3:2007+A2:2012 SR EN 848-3:2007+A2:2012 - NCTSecuritatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de
frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. Partea 3: Maşini de frezat şi
maşini de găurit cu comandă numerică.

19

EN 848-2:2007+A2:2012 SR EN 848-2:2007+A2:2012 - NCTSecuritatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de
frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. Partea 2: Maşini de frezat
de sus, cu un arbore cu avans manual/mecanic.

18

EN 848-1:2007+A2:2012 SR EN 848-1:2007+A2:2012 - NCTSecuritatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de
frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. Partea 1: Freză cu un singur
arbore portsculă cu ax vertical.

17

EN 716-2:2017 SR EN 716-2:2017 29.11.2017 NCMobilier de exterior. Scaune şi mese de uz casnic, colectiv
şi pentru camping. Partea 2: Metode de încercare.

16

EN 716-1:2017 SR EN 716-1:2017 29.11.2017 NCMobilier. Paturi �xe şi paturi pliante de uz casnic, pentru
copii. Partea 1: Cerinţe de securitate.

15

EN 599-2:2016 SR EN 599-2:2017 31.03.2017 NCDurabilitatea lemnului şi a materialelor pe bază de lemn.
E�cacitatea produselor de protecţie preventivă a lemnului
stabilită prin încercări biologice. Partea 2: Etichetare.

14

EN 581-3:2017 SR EN 581-3:2017 30.06.2017 NCMobilier de exterior. Scaune şi mese de uz casnic, colectiv
şi pentru camping. Partea 3: Cerinţe de securitate mecanică
pentru mese.

13

EN 581-1:2017 SR EN 581-1:2017 31.05.2017 NCMobilier de exterior. Scaune şi mese de uz casnic, colectiv
şi pentru camping. Partea 1: Cerinţe generale de securitate.

12

EN 527-2:2016 SR EN 527-2:2017 31.05.2017 NCMobilier de birou. Mese de lucru pentru birou. Partea 2:
Cerinţe de securitate, de rezistenţă şi de durabilitate.

11

EN 47:2016 SR EN 47:2017 31.01.2017 NCProduse de protecţie a lemnului. Determinarea pragului
de e�cacitate împotriva larvelor de Hylotrupes bajulus
(Linnaeus), (Metoda de laborator).

10

EN 350:2016 SR EN 350:2017 31.01.2017 NCDurabilitatea lemnului şi a produselor derivate din lemn.
Încercarea şi clasi�carea durabilităţii lemnului şi a
produselor derivate din lemn la agenţi biologici.

9

EN 1807-1:2013 SR EN 1807- 1:2013 - NCTSecuritatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului.
Ferăstraie panglică. Partea 1: Ferăstraie panglică cu masă
şi ferăstraie panglică de spintecat.

8

EN 16955:2017 SR EN 16955:2017 31.07.2017 NCAccesorii metalice pentru mobilier. Tuburi conice sub
presiune pentru amortizoare cu gaz autoportante pentru
reglarea înălţimii scaunului. Metode de încercare şi cerinţe
pentru rezistenţă şi durabilitate.

7

EN 16890:2017 SR EN 16890:2017 31.07.2017 NCMobilier pentru copii. Saltele pentru pătuţuri şi coşuri
pentru bebeluşi. Cerinţe de securitate şi metode
de încercare.

6

EN 15372:2016 SR EN 15372:2017 28.04.2017 NCMobilier. Rezistenţă, durabilitate şi securitate. Cerinţe
pentru mese cu alte utilizări decât cele casnice.

EN 14915:2013+A1:2017 SR EN 14915+A1:2017 31.07.2017 NCLambriuri şi placări de lemn masiv. Caracteristici, cerinţe
şi marcare.

EN 14323:2017 SR EN 14323:2017 31.08.2017 NCPlăci pe bază de lemn. Plăci melaminate pentru utilizări
interioare. Metode de încercare.

EN 14322:2017 SR EN 14322:2017 31.08.2017 NCPlăci pe bază de lemn. Plăci melaminate pentru utilizări
interioare. De�niţie, cerinţe şi clasi�care.

Titlu
standard

EN 12727:2016

5

4

3

2

1 SR EN 12727:2017 28.04.2017 NCMobilier. Scaune dispuse în rânduri. Cerinţe de securitate,
rezistenţă şi durabilitate.

Data
aprobării

Metodă
de adoptare

Nr. TC
internaţional

Nr. 
crt.

Nr. CT
european

Legendă: • NCT - notă de con�rmare tradusă • NC – notă de con�rmare

CT118 • Standarde adoptate în 2017
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Aşa cum prezentam în numărul anterior 
al revistei “Meridiane Forestiere”, la 
concluzii, modalitatea de implementare 
a transferului contribuţiilor sociale de 
la angajator la angajat va crea mari 
probleme în mediul privat. Revin, însă, cu 
unele completări, în vederea clarificării 
nedumeririlor, nu numai a patronilor, dar 
şi a multor sindicalişti, legate de apariţia 
OUG nr. 79/2017, OUG nr. 82/2017, pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi HG nr. 846/29.11.2017 
privind modificarea salariului minim 
garantat în plată pe economie la 1.900 lei, 
în consens cu Legea 62/2011 a dialogului 
social, şi de întâlniri avute cu ministrul 
Consultării Publice şi Dialogului Social, cu 
prim-ministrul Mihai Tudose, în decembrie 
2017, şi cu ministrul Muncii şi Justiţiei 
Sociale, în ianuarie 2018.

În urma discuţiilor purtate, ni s-a garantat 
că pentru trecerea contribuţiilor sociale 
(CAS şi CASS) de la angajator la angajat, nu 
se vor diminua salariile nete ale angajaţilor, 
nici din sectorul bugetar, nici din cel privat, 
mai mult, prin aplicarea HG 846/29.11.2017, 
privind modificarea salariului minim, sunt 
creşteri uşoare la o parte din salariaţi.

În vederea respectării celor asumate de 
guvernul Mihai Tudose, privind revoluţia 
fiscală, prin modificarea şi completarea 
Legii 227/2015, privind Codul Fiscal, şi 
prin prevederile OUG 82/2017 şi ale Legii 
62/2011, a dialogului social, s-a stabilit, 
între guvern şi confederaţia CNSLR 
Frăţia, printr-un protocol, un mecanism 
de monitorizare a aplicării unitare a 
prevederilor OUG 79/2017.

Astfel a fost stabilit, la nivel central, de 
către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
(MMJS), în condiţiile legii, înfiinţarea unui 
comitet de monitorizare format din patru 
persoane, două de la cele două ministere, 
MMJS şi MCPDS, şi două desemnate de 
preşedintele CNSLR Frăţia.

La nivel judeţean, s-a creat, în cadrul 
fiecărei prefecturi de judeţ, câte un comitet 
de monitorizare, format tot din patru 
persoane, două nominalizate de către 
prefectul judeţului şi două desemnate de 
către preşedintele CNSLR Frăţia.

Acest comitet de monitorizare, organizat 
la nivel central, a transmis comitetelor de 
monitorizare la nivel judeţean protocolul 
semnat şi regulamentul de organizare şi 
funcţionare a mecanismului de monitorizare 
care a cuprins termene, direcţia de acţiune 
şi realizarea schimbului de informaţii cu 
privire la aplicarea OUG 79/2017 şi a OUG 
82/2017.

Toate aceste măsuri suplimentare luate 
de guvern, împreună cu confederaţia 
CNSLR Frăţia, au fost necesare pentru a 
garanta tuturor salariaţilor din sectorul 
privat, şi nu numai, păstrarea salariilor nete 
începând cu 2018.

Transferul 
contribuţiilor 

sociale

nu
a creat
haos

pe piaţa muncii,
în sectorul

industriei
lemnului
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Recent, la întâlnirea cu sindicaliştii 
CNSLR Frăţia, în cadrul consiliului 
naţional din 26.02.2018, ministrul 
Muncii şi Justiţiei Sociale a punctat că 
după întâlnirea avută cu angajatorii din 
mediul privat, aceştia au recunoscut 
că nu au fost probleme cu transferul 
contribuţiilor, în sensul că nu au scăzut 
salariile nete. În continuare, a menţionat 
faptul că OUG nr. 79/2017, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, este încă 
în discuţie la comisiile de specialitate 
din ambele camere ale parlamentului 
şi a afirmat că aceia care se aşteaptă ca 
această ordonanţă să pice în parlament 
se înşeală amarnic. “Nu poate să pice, nu 
se mai pune problema să ne întoarcem 
la ce a fost anul trecut”, a declarat 
ministrul, şi s-a bucurat să constate 
că reprezentanţii din mediul privat şi 
sindicaliştii au recunoscut, în cursul 
aceleiaşi zile, că nu au fost probleme 
cu transferul contribuţiilor, în sensul 
aşteptărilor la diminuările, aşa cum se 
spunea, ale salariilor a două milioane de 
angajaţi.

Pe de altă parte, ministrul Muncii 
a precizat că agenţii economici şi 
companiile din mediul privat mai 
pot apela la varianta acordării de 
compensaţii bonus (bonificaţii), în loc 
de mărirea salarială, până la data de 
31.03.2018, ulterior, acestea trebuie să 
înregistreze obligatoriu la “revisal” noile 
contracte de muncă şi actele adiţionale 
care să prevadă cheltuiala totală a 
angajatorului de anul trecut în noul brut.

Ministrul a mai afirmat că ştie că 
se preferă bonusuri şi că, din punct 
de vedere fiscal, este mai bine pentru 
ei, dar pot să facă acest lucru pâna la 
31.03.2018, apoi va trebui să respecte 
noul Cod fiscal.

Prin măsurile luate în baza OUG 
79/2017 şi OUG 82/2017, guvernul 
de ieri şi cel de azi, 2018, au dorit 
să demonstreze că obligativitatea 
angajatorilor privaţi de a iniţia încheierea 
negocierilor colective nu a condus 
la haos şi nu au periclitat drepturile 
salariale pe piaţa muncii, aşa cum 
susţineau alte trei centrale sindicale 
(Cartel Alfa, Cartel BNS şi CSDR), că, în 

perspectivă, aceste măsuri de transfer 
de contribuţii prin modificarea Codului 
fiscal şi a Legii 62/2011 a dialogului 
social, vor aduce unele nemulţumiri în 
rândul salariaţilor din sectorul privat şi 
din cel bugetar.

În mod sigur, vor fi dezechilibre majore 
pe piaţa muncii, prin aşa zisa “revoluţie 
fiscală”, măsuri care, probabil, în timp, 
vor fi remediate prin noi OUG-uri, cum 
ar fi: PFA-urile obligate să plătească 
contribuţii la sănătate şi pensii calculate 
la salariul minim brut pe economie de 
1.900 lei, concediile medicale în care toţi 
bolnavii, mamele care intră în prenatal, 
sunt afectaţi, în sensul că sunt obligaţi 
să plătească 25% din ceea ce li s-ar 
cuveni, convenţiile civile cu contract 
part-time şi a celor angajaţi IT; firmele 
de tip SRL-D (societaţile debutante 
cu răspundere limitată) nu vor mai 
beneficia de facilităţile fiscale începând 
cu 01.01.2018, etc.

 
Dan Anghel,

Preşedinte FSLIL

Activul sindical, în vizită
la unităţile de producţie ale sectorului
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A apărut numărul 2/2017
al revistei

Bucovina 
forestieră

Din cuprins: • Editorial: “Cu 
bicicleta pe Calea Victoriei: 
despre regulamentele impuse 
de Codul silvic”, Marian Dragoi • 
Articole de cercetare: “Vârste ale 
exploatabilităţii tehnice pentru 
principalele specii forestiere din 
România”, Aurel Cotos, Gabriel 
Duduman, “Impactul modului de 
gospodărire a pădurilor private 
asupra structurii fondului de 
producţie şi a valorii economice 
actuale: un studiu de caz în nord-
estul României”, Andreia Andrici, 
Gabriel Duduman, Liviu Nichiforel, 
“Utilizarea metodei evaluării 
condiţionate în amenajarea 
pădurilor urbane: o aplicaţie pentru 
Parcul Dendrologic Şipote”, Gianina 
Giorgiana Danea, Liviu Nichiforel, 
Ramona Scriban • Comentarii: “Din 
istoricul cercetărilor forestiere în 
România: colectivul forestier al 
Academiei Române (1949-1957)”, 
Nicolae Doniţă • Restituiri: Scurtă 
privire asupra învăţământului silvic 
superior în România între anii 
1906 şi 1933 - Şcoala politehnică 
“Regele Carol II” • Informaţii: 
Târgul forestier “Forest România”, 
28-30 septembrie 2017, Zizin, jud. 
Braşov, Georgiana Arsene, Andrei 
Dragu, Sabin Sîrbu, “Dezvoltarea 
cantitativă şi calitativă a colecţiei 
dendrologice a Universităţii “Ştefan 
cel Mare” Suceava (Decadendro)”, 
Cezar Tomescu • Recenzii de 
Marian Dragoi, Marius Teodosiu.

Programul-nucleu

Desfor
2016-2017

Programul de cercetare 
“Dezvoltarea durabilă a sectorului 
forestier, creşterea competitivităţii 
acestuia şi a calităţii vieţii - Desfor 
(www.icas.ro)”, derulat de către 
Institutul Naţional de Cercetare - 
Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) 
“Marin Drăcea”, în perioada 2016-
2017, a avut drept scop creşterea 
competitivităţii economice a 
sectorului forestier şi a calităţii 
vieţii de a contribui esenţial la 
dezvoltarea de produse noi şi 
servicii de înaltă calitate pentru 
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o cerere diversificată şi o creştere a 
nevoilor societăţii bazată pe o sursă 
de materie primă regenerabilă. În 
acest context, cercetarea românească 
în domeniul forestier va contribui în 
mod hotărâtor la asigurarea stabilităţii, 
biodiversităţii şi creşterii funcţionalităţii 
pădurilor pentru generarea de resurse şi 
servicii.

Programul a avut un caracter multi- şi 
transdisciplinar integrator şi a cuprins 
activităţi de cercetare fundamentală, 
industrială şi de dezvoltare 
experimentală, neabordate până în 
prezent în programe sectoriale.

Obiectivul fundamental al programului 
a constat în “creşterea capacităţii şi 
competitivităţii cercetării - dezvoltării în 
silvicultură, pentru gestionarea durabilă 
a pădurilor şi creşterea calităţii vieţii”.

 

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

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

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

Revista de mediu 4/2017

O comoară 
sub picioarele 
noastre
2017, 64 pagini  
Oficiul Federal pentru Mediu 
FOEN

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

Peter Wohlleben

Viaţa ascunsă
a arborilor
carte, 260 pagini

În această carte plină de har, aclamată 
la nivel mondial, Peter Wohlleben ne 
învaţă cum arborii îşi organizează viaţa. 
Pădurile seamănă cu comunităţile 
umane. Părinţii locuiesc cu copiii lor şi 

îi ajută să crească. Arborii răspund cu 
ingeniozitate la pericole. Sistemul lor 
radicular, similar unui creier, permite să 
dirijeze nutrienţi spre arborii bolnavi, şi, 
de asemenea, comunicarea. Rădăcinile 
arborilor pot dura mai mult de zece mii 
de ani .

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

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

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

 

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

Se pune accent pe specii de talie 
mică şi deşeuri de prelucrare. Manualul 
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pune la dispoziţie procedee şi soluţii de 
identificare şi evaluare a resursei cu această 
destinaţie.

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

Pădurea îndeplineşte numeroase funcţii 
esenţiale, vitale, care fac din aceasta o 
resursă naturală extrem de preţioasă. 
Pădurea furnizează cu precădere lemnul 
necesar construcţiilor, încălzirii domestice, 
industriei de mobilă şi celulozei. Pădurile 
au rolul de a purifica aerul, de a adăposti 

specii animale şi vegetale diverse, 
protejând solurile împotriva eroziunii. 
Astfel, ele joacă un rol major în atenuarea 
schimbărilor climatice actuale.

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

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

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

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 întimplare”. Cu 
ocazia întrunirii organizate de către WSL, 
“Forumul de cunoştinţe”, pe 29 noiembrie 

2016 , în Uitikon (ZH), oamenii de ştiinţă, 
mai mult de 240 de specialişti forestieri, 
şi-au prezentat constatările pe această 
tematică.

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

Conferinţa ştiinţifică internaţională

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

Evenimentul va avea loc la Bucureşti, 
în perioada 18-21 septembrie 2018, în 
coordonarea Institutului Naţional de 
Cercetare - -Dezvoltare în Silvicultură 
“Marin Drăcea”.
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Proiectul “Creşterea 
competitivităţii economice 
a sectorului forestier şi a 
calităţii vieţii, prin transfer de 
tehnologie şi competenţe CDI - 
Cresforlife” este cofinanţat prin 
fondul european de dezvoltare 
Regională - programul 
operaţional “Competitivitate” 
2014-2020, în baza contractului 
de finanţare nr. 15/01.09.2016, 
încheiat cu autoritatea naţională 
pentru cercetare ştiinţifică şi 
inovare, în calitate de organism 
intermediar (OI), în numele şi 
pentru ministerul Fondurilor 
Europene (MFE), în calitate de 
autoritate de management (AM) 
pentru programul operaţional 
“Competitivitate” (POC). 
Valoarea totală a proiectului 
este de 17.931.250 lei. Asistenţa 
financiară nerambursabilă 
este de 13.216.250 lei, din 
care 11.064.644,50 lei sunt 
finanţaţi din fondul european 
de dezvoltare regională, iar 
2.151.605,50 lei, din bugetul 
naţional.

Proiectul se implementează 
pe o durată de 60 luni.

Obiectivul major al 
proiectului: creşterea capacităţii 
şi competitivităţii economice 
a întreprinderilor din sectorul 
forestier pe baza furnizării 
serviciilor şi beneficiilor multiple 
pe care pădurea şi silvicultura 
durabilă le asigură societăţii 
româneşti.

Prin implementarea 
proiectului, se anticipează 
obţinerea următoarelor 
rezultate:

• creşterea competitivităţii 
intreprinderilor prin furnizarea 

de lemn certificat, de calitate 
superioară, o stare fitosanitară 
bună a pădurilor administrate, 
exploatarea planurilor de 
management (amenajamente 
silvice) în sistem informatic 
unitar şi utilizarea unui 
instrumentar modern, de 
precizie, creşterea suprafeţei 
împădurite cu specii valoroase, 
adaptate schimbărilor climatice;

• cunoaşterea rolului 
multifuncţional al pădurilor, 
a resurselor forestiere şi a 
pădurilor cu valoare ridicată de 
conservare; asigurarea protejării 
pădurilor, utilizării eficiente 
şi raţionale a resurselor, 
optimizării contribuţiei pădurilor 
şi a sectorului forestier la 
dezvoltarea rurală, creşterii 
economice şi creării de 
locuri de muncă; echilibrarea 
diferitor funcţii ale pădurii, 
satisfacerea cererii şi asigurarea 
serviciilor ecosistemice 
vitale; evaluarea serviciilor 
ecosistemice şi a beneficiilor 
oferite de ecosistemele 
forestiere în vederea asigurării 
bunăstării umane, crearea de 
nuclee de cercetare în cadrul 
intreprinderilor, creşterea 
competitivităţii şi vizibilităţii 
acestora pe plan naţional şi 
internaţional şi posibilitatea 
de a accesa fonduri externe 
prin participarea, alături de 
INCDS, în consorţii naţionale şi 
internaţionale.

16 ianuarie
Birmensdorf, Elveţia
Seceta în Europa
conferinţă de Anne F. Van Loon,
Univ. Birmingham

16-20 ianuarie
Bâle, Elveţia
Swissbau,
târgul elveţian al construcţiilor

23 ianuarie
Zollikofen, Belgia
Informaţii asupra studiilor la 
Şcoala superioară de ştiinţe 
agronomice, forestiere şi 
alimentare

6 februarie
Birmensdorf, Elveţia
Limitele cercetărilor asupra 
perturbărilor întâlnite în 
pădure, într-o lume care 
evoluează continuu
Rupert Seidl, Boku, Viena

6-9 februarie
Lyon, Franţa
Eurobois,
târgul filierei lemnului

15-18 februarie
Berna, Elveţia
Vânătoare, pescuit, tir
târgul activităţilor în aer liber

8 martie
Birmensdorf, Elveţia
Microevoluţiile stejarului
Antoine Kremer,
Univ. Bordeaux

15-18 martie
Grenoble, Franţa
Lemnul energetic
expoziţia filierei lemn-energie

15 martie
Aarau, Elveţia
Formarea continuă “Noi directive 
pentru estimarea valorilor 
pădurii”

21 martie
Ziua Internaţională a Pădurii

Cresforlife

Creşterea
competitivităţii economice 
a sectorului forestier
şi a calităţii vieţii,
prin transfer de tehnologie 
şi competenţe CDI
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Ediţia anului 2018 a târgului 
Expowood va avea loc în 
perioada 19-21 aprilie, în acelaşi 
spaţiu ca şi cel al ediţiei trecute, 
adică centrul de evenimente 
şi conferinţe “Lux Divina”, din 
Braşov. Situat pe fosta platformă 
“Rulmentul”, complexul este 
foarte modern, reînnoit, 
multifuncţional şi include 
săli generoase de expunere, 
conferinţe, hotel, restaurant 
şi parcare organizată. Locaţia 

este situată la 500 de metri de 
centura Bucureşti-Târgu Mureş, 
în apropiere de shoping center-ul 
“Coresi” şi de mall-ul “Auchan”.

Expowood 2018 va fi organizat 
în sala “Dacia”, într-un spaţiu 
expoziţional generos, de 2000 
mp la interior, sala “Parc” de 500 
mp şi 1.000 mp la exterior. Hala 
este dotată cu podea industrială, 
curent electric industrial şi o 
intrare de mari dimensiuni, 
potrivită pentru amenajarea şi 

punerea în funcţiune a utilajelor şi 
maşinilor cu scop demonstrativ.

Accesul se poate face direct de 
pe artera principală a străzii 13 
decembrie in curtea complexului 
pe o şosea lată care permite 
intrarea TIR-lor până la uşa 
sălii. Suprafaţa de expunere 
exterioară se va amenaja în curtea 
complexului.
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Pe portalul Interforst, târgul 
internaţional pentru silvicultură şi 
tehnologie forestieră, cu conferinţe 
ştiinţifice şi expoziţii speciale, expozanţii 
din mai multe ţări prezintă cele mai 
recente echipamente şi servicii forestiere 
în domeniul pădurii şi lemnului. Sunt 
prezentate cele mai recente maşini, 
echipamente şi sisteme tehnice pentru 
utilizarea în următoarele domenii: 
regenerarea pădurilor şi gestionarea 
pădurilor, protecţia pădurilor, recoltarea, 
manipularea şi depozitarea lemnului. 
În plus, vizitatorii pot învăţa despre 
încălzirea cu lemn, utilizarea vehiculelor 
pentru transportul lemnului, prelucrarea 
lemnului şi a subproduselor, precum şi 
protecţia şi recrearea pădurilor, arborilor 
şi peisajelor, culturii şi ingineriei rurale 
si urbane. Publicul ţintă al Interforst, în 
München, este format în principal din 
administratori de pădure, proprietari 
de păduri, forestieri, personal din 
administrarea pădurilor şi servicii, ferme, 
companii de transport de lemn, maşini 
agricole şi echipamente agricole, şcoli de 
servicii forestiere, universităţi şi colegii, 
şi organizaţii din domeniul forestier, al 
lemnului şi al agriculturii şi al instituţiilor 
publice din ţară şi din străinătate. Târgul 
a fost înfiinţat în 1970,  şi se desfăşoară 
cu o periodicitate de patru ani.

18-22iulie 2018, München 

Târg
internaţional 
de comerţ 
cu produse 
forestiere
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29 august -
1 septembrie 2018,
Klagenfurt, Austria

Internationale 
Holzmesse
Industrie forestieră, tâmplărie, 
cherestea, transport material lemnos, 
bio-energie.
Messeplatz 1 A-9021 Klagenfurt am 
Wörthersee Tel: +43 463 56800-0 
Fax: +43 463 56800-28 Email: office@
kaerntnermessen.at 
Web: www.kaerntnermessen.at 

Holz & Bau
Construcţii din lemn.
Messeplatz 1 A-9021 Klagenfurt am 
Wörthersee Tel: +43 463 56800-0 
Fax: +43 463 56800-28 Email: office@
kaerntnermessen.at 
Web: www.kaerntnermessen.at

19-21 iunie 2018,
Viena. Austria
Târgul internaţional

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

Ca urmare a bunelor relaţii cu 
organizatorii evenimentului, BPCE 
Haga, s-a obţinut un spaţiu dedicat 
României, la un tarif avantajos (cca. 
100 euro/firmă).

Firmele selectate au fost incluse 
într-un program de match-making 
pre-configurat.

Având în vedere nivelul ridicat al 
acestei manifestări, printre criteriile de 
selecţie a companiilor participante se 
numără gradul de inovare şi gradul de 

tehnologie înglobate, creativitatea şi 
eficienţa în utilizare.

După parcurgerea etapei de 
selecţie, au urmat proceduri în 
vederea finalizării formatului de 
match-making.

Au participat, ca expozanţi, peste 
200 de firme din: China, Japonia, 
Germania, Belgia, Franţa, România 
şi Maroc, şi se aşteaptă ca numărul 
companiilor interesate în formatul de 
match-making să depăşească 400.

Informare
In perioada 28-29 martie 2018, la Maastricht, s-a organizat 
evenimentul de match-making internaţional “Limburg 
Unlimited”, http://www.limburg-unlimited.com/.

În cadrul evenimentului, firmele româneşti 
selectate de organizatori (având în vedere 
contingentul de maximum 7 companii 
româneşti) au avut  posibilitatea să îşi promoveze 
produsele şi serviciile din următoarele 
categorii: maşini unelte, echipament industrial 
şi tehnologic, automatizări, IT&C, automotive, 
aeronautică, construcţii industriale, materiale de 
construcţii, piese turnate, organe de asamblare, 
electrotehnică/electronică, mijloace de transport 
şi piese componente, logistică.
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08-09 mai 2018,
Viena, Austria

Forum 
economic
Future
of building
Evenimentul  se adresează, 
ȋn principal, companiilor care 
activează ȋn domenii precum: 
• servicii de inginerie şi 
planificare pentru construcţii, 
servicii de arhitectură, servicii 
de construcţie; • lucrări de 
construcţii prin contractare 
directă sau ȋn sub-antrepriză; 
• materiale şi subansamble 
de construcţie; • energii 
regenerabile, aer condiţionat, 
tehnologii de construcţie; • 
agenţii de business, clustere, 
asociaţii profesionale, 
decidenţi din domeniul 
public.
Structura evenimentului este 
următoarea:
08 mai - paneluri de discuţii: 
• dialoguri cu privire la 
tendinţele viitoare, • pieţe 
internaţionale şi tendinţe 
globale, • smart city & 
smart home, • oraşe verzi şi 
protecţie climatică, • inovaţii 
austriece, • construcţii 
eficiente energetic, • 
digitalizarea ȋn construcţii 
şi optimizarea proceselor, • 
noi materiale şi tehnologii, 
• construcţii de lemn,  • 
sesiune B2B ȋntre firmele 
participante (pe tot parcursul 
zilei),  • mini-expoziţie ȋn 
care expun circa 60 firme 
austriece ce activează ȋn 
domeniul construcţiilor,  • 
recepţie de networking.
09 mai - vizită de lucru 
la un obiectiv la alegere: 
• eficienţă energetică, • 
materiale de construcţii noi 
şi hibride, • infrastructură de 
trafic, infrastructură rutieră 
şi tuneluri, • construcţii de 
lemn, • clădiri inovative ȋn 
Viena.
Participarea la eveniment 
este gratuită, dar este 
obligatorie ȋnregistrarea 
până cel târziu ȋn data de 30 
aprilie.

16 -18 mai 
2018
Astana, 
Kazakhstan

Astana 
2018
Expoziţie 
Internaţională 
de construcţii 
specializată pe 
• construcţii şi 
amenajări interioare 
• sisteme de 
încălzire şi ventilaţie 
• geamuri şi uşi 
• construcţii de 
drumuri • ceramică 
şi piatră.

15-18 mai 2018 
Kiev, Ucraina 

WorldBuild Kiev
• materiale de construcţii şi echipamente 
• acoperişuri • uşi, ferestre şi faţade 
• amenajări, arhitectură, design • 
hardware, unelte & DYI
BuildTECH - tehnologii în construcţii
• confecţii metalice, lemn şi produse din 
lemn, arhitectură & planning  
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G & J Mosbach, Germania
• parchet masiv şi stratificat
• caiet de sarcini
Alsenzstrasse 35 D-67808 Imsweiler Germany
Tel.: +49 (0) 636.145.83.90

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

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

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

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

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

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

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

Bundesbeschaffung GmbH Austria
• scaune
• produse conexe şi piese ale acestora
• caiet de sarcini (prin licitaţie)
Lassalestrasse 9B, Wien • tel. +431.245.70
ausschreibung@BBG.gv.at

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

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

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

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

Pentru informaţii referitoare
la ediţia 2018 a târgului

INTERFORST
München,
se pot obţine informaţii direct,
prin telefon, fax sau e-mail:
Tel.: +49 89 949 11548
Fax: +49 89 949 11549
e-mail:  info@interforst.com
sau pe adresa poştală:
Fairgrounds, 81823 München

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

Cereri

Oferte

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

62 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro






