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editorial

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR

Precizări

Fac, la acest moment, obiectul 
observaţiilor noastre modul 
de stabilire a preţului de 

pornire, facturarea masei lemnoase 
pe picior sau ca lemn fasonat, 
facilităţile asigurate pentru aplicarea 
tehnologiilor prietenoase cu mediul, 
aplicarea dreptului de preemţiune 
pentru operatorii economici din 
industria mobilei, eliminarea 
concurenţei neloaiale exercitată 
de RNP Romsilva în cazul în care 
desfăşoară activităţi de operator 
economic.

• Preţul de pornire se stabileşte 
în lei/mc volum brut pentru 
partizile de masă lemnoasă pe 
picior şi în lei/mc volum net 
pentru lemnul fasonat de lucru 
şi, separat, pentru volumul de 
coajă.
Ofertele se depun în lei/
mc volum brut pentru masa 
lemnoasă pe picior şi în lei/mc 
volum net pentru lemnul fasonat 
(Art. 20, pct. 4).
Propunerea noastră este ca 
preţul de pornire al masei 
lemnoase pe picior să fie preţul 
de APV, piaţa fiind aceea care 
prin concurenţa între agenţii 

economici să conducă la preţul 
de adjudecare, aceştia fiind cei 
care pot aprecia în mod obiectiv 
calitatea masei lemnoase 
respective, dar şi costurile 
procesului de exploatare.

• În cazul utilizării tehnologiilor 
bazate pe funiculare, preţul de 
pornire la licitaţie al partizilor 
prevăzute a se exploata prin 
astfel de tehnologii este la 
nivelul preţului de APV (Art. 53).

• În contractul de vânzare 
masă lemnoasă pe picior sau 
lemn fasonat adjudecate, se 
explicitează cantitativ şi valoric 
şi se facturează corespunzător, 
astfel (Art. 54, pct. 8):
a) în cazul masei lemnoase, 

facturarea se realizează prin 
înscrierea volumului brut;

b) în cazul loturilor şi pieselor 
de lemn fasonat, facturarea 
se realizează prin înscrierea 
volumului net de lemn 
de lucru şi prin înscrierea 
volumului de coajă şi a valorii 
acesteia.

Regulamentul de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin HG 715, din 05.10.2017,
a fost modificat, recent, prin HG 55/2019.
Deşi a intrat de puţin timp în aplicare,
am constatat că o parte dintre organizatorii 
de licitaţii fac interpretări proprii ale acestui 
Regulament, motiv pentru care considerăm 
că se impun câteva precizări care să vină 
în sprijinul agenţilor economici participanţi 
la licitaţii. Ne referim la doar câteva dintre 
numeroasele prevederi din Regulament, iar 
pe măsură ce vom observa şi alte interpretări, 
vom interveni, astfel încât să ajungem ca 
Regulamentul să fie aplicat în conformitate 
cu prevederile sale şi într-un mod unitar de 
către toţi organizatorii de licitaţii.
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• Operatorii economici care deţin 
certificat de atestare ca producător 
din industria mobilei sunt declaraţi 
adjudecatari, dacă oferă ultimul preţ 
ofertat în cazul licitaţiei cu strigare. 
În cazul licitaţiei în plic închis, dacă 
există operatori economici mobilişti 
care oferă acelaşi preţ ca în oferta 
cea mai mare din disputa celorlalţi 
operatori economici, licitaţia se 
transformă în licitaţie cu strigare, 
numai cu participarea celor care 
au ofertat preţul cel mai mare, iar 
strigările se vor face fără paşi de 
licitare până la momentul când 
rămâne un singur ofertant (Art. 47, 
pct. 2).

• Lemnul fasonat achiziţionat 
de operatorii economici care 
posedă certificat de atestare de 
producător din industria mobilei, 
prin exercitarea dreptului de 
preemţiune, şi cherestelele rezultate 
din prelucrarea acestuia nu pot face 
obiectul comercializării, iar în caz de 
comercializare, acesta se consideră 
fără provenienţă legală (Art. 60,
pct. 2).

• Administratorii de fond forestier 
proprietate publică a Statului, 
care desfăşoară şi activităţi de 
operator economic, care au ca 
obiect de activitate exploatarea şi/
sau procesarea de masă lemnoasă 
provenită din fondul forestier pe 
care îl administrează, au obligaţia 
să ţină evidenţe în mod distinct 
pentru cele două activităţi, conform 
reglementărilor financiar-contabile 
în vigoare (Art. 62).
Analiza obiectivă a acestor rezultate 
financiare poate arăta foarte 
clar ce este mai eficient pentru 
administrator: vânzarea masei 
lemnoase pe picior şi exercitarea, 
în primul rând, a misiunii de 
administrator, ori exploatarea în 
regie proprie sau cu prestări servicii 
şi vânzarea ulterioară ca lemn 
fasonat. 
Activitatea de administrator, de 
organizator de licitaţii, dar şi de 
operator economic pe aceeaşi piaţă 
cu alţi agenţi economici specializaţi, 
este contraproductivă pentru că 
generează concurenţă neloaială şi 
distorsionează piaţa.

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR
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Pădurile, 
patrimoniu
al viitorului

Anual, dispar prin defrişări,
la nivel global, circa 17 milioane
de hectare
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Rezumat
Pădurea suscită interes, dar şi 
nelinişte, în întreaga lume şi, 
niciodată, nevoia  unei cooperări 
internaţionale nu a fost atât 
de stringentă şi de actuală.  
Contradicţiile dintre dezvol-
tarea economică şi protecţia 
mediului nu pot fi rezolvate 
decât la scară globală şi prin 
coordonare. Această reflecţie 
trebuie să ne conducă la regân-
direa proceselor de dezvoltare 
economică şi socială, în strânsă 
legătură cu necesităţile şi obiec-
tivele de protecţie a mediului 
înconjurător. 

Forests,
a patrimony
of future

Synopsis
Forest has been registering a 
wide interest, as well as a sort 
of preoccupation worldwide, 
while it has never lead to an 
international cooperation which 
has become more stringent than 
ever. Contradictions betweeen 
economical development 
and environmental  protec-
tion require a global solution 
through a better coordination. 
This thought should lead us to a 
reevaluation of economical and 
social development processes 
closely linked to the necessities 
and objectives of environmental 
protection.

prof. dr. eng. Romulus Târziu,
Faculty of Silviculture
and Forest Engineering,
“Transilvania” University,
Braşov

Pădurea, cel mai complex ecosistem 
terestru, atât ca alcătuire, structură, 
cât şi ca organizare şi funcţionare, 
ocupă, la nivelul planetei, circa 4 
miliarde de hectare, dintre care 1,2 
miliarde hectare sunt păduri boreale 
de răşinoase, 702 milioane hectare, 
păduri temperate amestecate de 
răşinoase şi foioase, 217 milioane 
hectare, păduri subtropicale şi circa 
2 miliarde hectare, păduri tropicale şi 
ecuatoriale. Anual, dispar prin defrişări, 
la nivel global, circa 17 milioane de 
hectare, adică aproape echivalentul 
suprafeţei pădurilor din Franţa şi 
Elveţia la un loc. Cele mai multe 
defrişări au loc în America latină, 
urmată, în “clasament”, de Africa şi 
Asia, astfel încât rata despăduririlor 
ajunge la aproape 1% per deceniu.
Regresul luxuriantelor păduri 
tropicale se adaugă extinderii sărăciei, 
deşertificării zonelor aride, incendiilor, 
dăunătorilor, biotici şi abiotici, şi 
poluării. Niciodată pădurea nu a 
suscitat atâta interes şi atâta nelinişte 
în întreaga lume şi niciodată nevoia 
unei cooperări internaţionale nu a fost 
atât de stringentă şi de actuală.

Toate aceste ameninţări care planează asupra pădurilor 
globului privesc întreaga comunitate internaţională, 
pentru că efectele devastatoare ale despăduririlor şi 

ale degradării pădurilor nu ţin seama de frontiere.
De aceea, responsabilităţile noastre, ale silvicultorilor, ale 

celor chemaţi să gospodărească aurul verde al planetei, sunt 
deosebite şi nu se reduc numai la generaţiile actuale, ci se 
extind, cu deosebire, asupra generaţiilor viitoare.

Anglo-saxonii obişnuiesc să spună că noi nu am moştenit 
pamântul cu toate podoabele sale de la părinţii noştri, ci 
l-am împrumutat de la copii, fapt pentru care trebuie să 
reflectăm asupra mijloacelor prin care vom putea rambursa 
capitalul împrumutat de la generaţiile viitoare.

Această reflecţie trebuie să ne conducă la regândirea 
proceselor de dezvoltare economică şi socială, în strânsă 
legătură cu necesităţile şi obiectivele de protecţie a mediului 
înconjurător, adică a mediului geografic al Terrei.

Pădurea trebuie să stea în centrul atenţiei acestei gândiri 
politice, economice şi ecologice.

Pădurile globului constituie un patrimoniu al viitorului, 
prin rolul lor economic, ca sursă de materii prime lemnoase 
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şi nelemnoase, atât ca factor de 
protecţie a climei, a solurilor, a apelor, 
a căilor de comunicaţie şi a aşezărilor 
omeneşti, cât şi prin rolul lor estetic, 
igienic şi sanitar. 

De aceea, se impune stringent 
asigurarea protecţiei acestui patrimoniu, 
pentru a-l păstra într-o stare cât mai 
bună şi a-l preda generaţiilor viitoare.

Rolul nostru, al silvicultorilor, nu 
trebuie să se limiteze numai la oprirea 
proceselor de degradare a pădurilor, ci, 

în special, la promovarea unei politici de 
extindere a suprafeţelor împădurite, în 
vederea asigurării exercitării în condiţii 
optime a funcţiilor de producţie şi 
protecţie.

Noi, silvicultorii, suntem chemaţi să 
contribuim la elaborarea politicii în 
domeniul forestier şi la buna funcţionare 
a instituţiilor administrative, de cercetare 
şi învăţământ din acest domeniu, 
la gestionarea durabilă a acestui 
patrimoniu naţional şi universal, cu 

rol major în dezvoltarea economică şi 
socială şi în protecţia mediului geografic 
al Terrei.

Noi suntem cei care trebuie să 
prezentăm opiniei publice din ţările 
noastre rolul pe care pădurile îl au 
în protecţia climatului şi solurilor, în 
minimizarea eroziunii, a deşertificării şi a 
combaterii secetelor, în protecţia resurselor 
de apă, în reducerea nivelului poluării, în 
amenajarea şi organizarea teritoriului şi 
a spaţiului rural şi urban, în amenajarea 

Pădure tropicală,
constant ameninţată de defrişări
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bazinelor hidrografice, în gospodărirea 
faunei cinegetice şi salmonicole, în 
menţinerea biodiversităţii etc.

Pădurea, ca patrimoniu economic şi 
social, contribuie, prin produsele sale 
lemnoase şi nelemnoase, la dezvoltarea 
economică a societăţii.

Cele patru miliarde de hectare de 
păduri ale globului, prin exploatare 
anuală, asigură circa 3,5 miliarde metri 
cubi de lemn, din care circa 50% este 
destinat prelucrării ca lemn de lucru, şi 

50%, ca lemn de foc (sursă de energie).
Din totalul biomasei terestre, care se 

cifrează la circa 1.855 miliarde de tone, 
pădurile deţin circa 1.680 miliarde de 
tone, ceea ce reprezintă aproape 90%.

Pădurile tropicale deţin în jur de 900 
miliarde de tone, cele temperate, 540 
miliarde tone, şi cele boreale, cca 240 
miliarde tone de biomasă.

Circa trei sferturi din producţia totală 
de lemn de pe glob este concentrată în 
ţările din emisfera nordică.

Din cantităţile totale de lemn 
exploatate anual din pădurile globului, 
care se cifrează la 3,5 miliarde de metri 
cubi, circa 1,6 miliarde mc se află în 
ţările dezvoltate, şi circa 1,9 miliarde de 
mc, în ţările în curs de dezvoltare. Din 
cei 1,6 miliarde mc consumaţi în ţările 
dezvoltate, 1,3 miliarde mc îl reprezintă 
lemnul de lucru, şi numai 300 milioane 
mc, lemn de foc, în timp ce în ţările în 
curs de dezvoltare, din cele 1,9 miliarde 
mc, 1,5 miliarde mc se consumă ca lemn 



Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 12

actualitate / in the news

Padurea înseamnă viaţă şi frumos,
dar şi o mare responsabilitate
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de foc, şi numai 400 milioane mc, ca 
lemn de lucru.

Piaţa lemnului, pe plan mondial, este 
dominată de ţările din Europa (ţările 
scandinave, Franţa, Germania, Rusia) 
şi America de Nord (Canada şi Statele 
Unite ale Americii).

Din totalul valorii exportului de lemn 
de pe glob, care se cifrează la circa 92 
miliarde de dolari, ţările din Europa şi 
America de Nord contribuie cu circa 70 
miliarde de dolari.

Canada exploatează anual circa 170 
milioane mc, dintre care răşinoasele 
reprezintă 154 milioane mc, şi foioasele, 
14 milioane mc.

SUA exploatează anual circa 466 
milioane mc, dintre care răşinoase, 322 
milioane mc, şi foioase, 144 milioane mc.

Rolul de producţie şi protecţie al 
pădurilor este grav afectat prin defrişări, 
circa 17 milioane hectare anual, prin 
aplicarea agriculturii itinerante, a 
păşunatului excesiv, a exploatărilor 
neraţionale şi prin poluare.

În acelaşi timp, în silvicultura 
mondială, apar o serie de contradicţii 
generate, pe de o parte, de dezvoltarea 
economică şi socială, iar pe de altă parte, 
de exercitarea funcţiilor de producţie şi 
de protecţie ale pădurilor.

Explozia demografică umană 
reprezintă una dintre cauzele principale 
ale conflictului dintre dezvoltarea 
economică şi protecţia mediului 
geografic.

Populaţia globului a crescut, de-a 
lungul timpului, în progresie geometrică, 
iar resursele materiale necesare 
dezvoltării economice, în progresie 
aritmetică.

De la 1,1 miliarde de locuitori, cât 
număra populaţia globului în anul 1930, 
s-a ajuns la 2,5 miliarde în anul 1950, la 
4 miliarde în anul 1975 şi la 6 miliarde în 
anul 2000. În ultimii 25 ani, populaţia a 
crescut cu circa 2 miliarde de locuitori.

Consecinţele exploziei demografice 
umane sunt suprapopularea, care atrage 
după sine foamete, sărăcie, nevoia 
de pământ pentru agricultură, deci 
defrişarea pădurilor. Spectrul epuizării 
resurselor apare la orizont, întrucât într-
un spaţiu finit, limitat, resursele sunt şi 
ele limitate (finite).

Datorită exploziei demografice umane, 
suprafaţa agricolă nu va putea creşte, ci 
va scădea continuu, iar solurile cultivate 
vor fi supuse procesului de degradare.

Suprafaţa agricolă pe cap de locuitor 
este deja prea mică pentru satisfacerea 
nevoilor de hrană.

Numărul maxim de locuitori pe care 
Pământul îi poate hrăni variază, după 
unele calcule, între 15 miliarde şi 45 
miliarde. După altele, însă, se pare că 

deja această cifră limita a fost atinsă şi 
Pământul este deja suprapopulat.

Creşterea producţiei agricole prin 
practicarea unei agriculturi intensive 
va necesita îngrăşăminte şi irigaţii a 
căror producere are multiple implicaţii 
ecologice.

Problema nu este, deci, aceea de a şti 
câţi oameni va putea hrăni şi suporta 
Pământul, ci care este densitatea 
optimă suportabilă de locuitori care 
pot să-şi asigure o existenţă decentă. 
Acest lucru nu se va putea realiza decât 
atunci când omenirea îşi va planifica nu 
numai dezvoltarea economică ci şi cea 
demografică.

Explozia demografică umană, mai 
ales din ţările nedezvoltate, dar şi în 
cele în curs de dezvoltare, a determinat 
defrişarea pădurilor pentru extinderea 
terenurilor agricole, pentru păşunat şi 
aşezări omeneşti şi apariţia spectrului 
foametei şi al sărăciei, concomitent 
cu tendinţa reducerii şi a epuizării şi a 
altor resurse materiale neregenerabile 
(combustibili fosili, minereuri metalifere 
şi nemetalifere, resurse de apă, hrană 
etc).

Toate acestea au efecte importante 
asupra exercitării funcţiilor de protecţie 
pe care le au pădurile asupra factorilor 
de mediu.

De aceea, rezolvarea contradicţiilor 
dintre dezvoltarea economică şi 
protecţia mediului nu pot fi rezolvate 
decât la scară globală şi prin coordonare. 
Abordarea globală şi interdependentă 
a acestor  contradicţii  este absolut 
necesară în cazul pădurilor.

Sărăcia este şi a fost dintotdeauna 
unul din cei mai mari duşmani ai 
pădurilor. Împins de sărăcie, omul sărac 
defrişează pădurea pentru a-şi scoate 
din foame gurile de hrănit, împins de 
sărăcie, ţăranul ciolpăneşte arborii 
pentru a asigura furaje caprelor costelive 
pe timpul iernii, împins de sărăcie omul 
taie în delict arborii pentru nevoile 
curente ale zilei de azi şi de mâine. Şi, 
din nefericire, sărăcia nu numai că nu 
poate fi eradicată, ci se extinde, pe 
măsură ce timpul trece. Sărăcia apare la 
nivelul statelor şi al locuitorilor care iau 
cu asalt masivele forestiere tropicale, 
astfel încât acestea îşi refac suprafaţa 
sau se degradează.

Sunt supuse acestui flagel tot mai 
multe state, tot mai multe persoane.

Cum i se poate pretinde unei ţări 
sărace, posesoare a unei importante 
rezerve forestiere, să-şi protejeze 
pădurile în numele unei idei generoase 
ca, de exemplu, efectul despăduririlor 
asupra climatului la nivel global, când ea 
are nevoie urgentă de alimente pentru 
populaţie şi de fonduri  pentru a-şi plăti 

datoriile. Ce altceva pot face aceste ţări 
decât să-şi vândă pădurea şi lemnul, 
dacă această vânzare le este necesară 
pentru supravieţuire.

De fapt, ţările sărace, în curs de 
dezvoltare, merg pe aceeaşi cale pe care 
au mers actualele state industrializate 
acum câteva sute de ani.

Căile de conciliere şi armonizare 
a contradicţiilor dintre dezvoltarea 
economică şi consecinţele ei ecologice 
nu pot fi decât dezvoltarea durabilă, care 
presupune o durabilitate economică, 
printr-o gestiune durabilă a resurselor, 
o durabilitate ecologică, concretizată 
prin menţinerea echilibrului şi stabilităţii 
ecosistemelor şi a ecosferei, în ansamblu, 
şi o durabilitate socială, materializată 
printr-o mai justă repartiţie a bogăţiilor.

În concepţia silviculturii, gestionarea 
durabilă a pădurilor presupune 
cunoaşterea detaliată a acestor 
ecosisteme sub aspectul alcătuirii, 
organizării şi funcţionării lor şi stabilirea 
celor mai adecvate intervenţii pentru 
asigurarea regenerării şi exploatării 
lor, a îngrijirii şi conducerii în vederea 
continuităţii funcţiilor lor de producţie şi 
protecţie.

Despre pădurile României ca 
patrimoniu naţional, într-o intervenţie 
viitoare.

                                                                 
prof. univ. dr. ing.

Dumitru Romulus Târziu,
Facultatea de Silvicultură

şi Exploatări Forestiere,
Universitatea “Transilvania”,

Braşov
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Exigenţe
crescute

pentru sistemele 
de tracţiune

cu cabluri
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Rezumat
Organele flexibile servesc la legarea, suspendarea şi ridicarea sarcinilor. 
Ele trebuie sa fie suficient de rezistente, durabile şi flexibile. În activitatea 
de exploatare a lemnului, se utilizeaza frecvent ca organe flexibile 
bretelele, lanţurile şi cablurile. Din considerente de siguranţă, aceste 
echipamente sunt supuse unor reglementari stricte.

Increased safety requirements
for cable traction systems

Synopsis
Flexible bodies support the binding, suspension and lifting of loads. 
They must be sufficiently resistant, durable and flexible. During the 
activity of wood exploitation, belts, chains and cables are often used as 
flexible bodies. For safety reasons these equipments are bound by strict 
regulations.

Source: La Forêt, no.2/2019 
Adapted by Lavinia Marcu

Criteriile de securitate referitoare la 
elementele de manipulare şi transport 
forestier rămân mereu în actualitate prin 
valorile, normele şi coeficienţii diferiţi 
de securitate, în funcţie de cablurile de 
tracţiune utilizate. Începând cu anul 
2018, directiva 2134 a comisiei federale 
de coordonare pentru securitatea muncii 
(Elveţia, CFST) ţine cont strict de acest 
aspect. Pentru prima dată, s-au definit 
norme, în funcţie de materialele disponibile.

Utilizarea scripeţilor şi a 
accesoriilor de manipulare 
a lemnului este supusă unor 
reglementări stricte (coeficient 
de siguranţă, norme, sarcini 
admisibile etc.). 
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Norma CFST 5.2.8 reia coeficientul 
de sigurană 4, deja aplicat, 
de multă vreme, de către 

producătorii şi distribuitorii de cabluri 
textile. Doar coeficientul de siguranţă 2, 
aplicabil cablurilor pentru tracţiune, se 
îndepărtează de vechea valoare uzuală 
în branşă, adică cea de 1,5; antreprenorii 
vor fi obligaţi să îşi adapteze 
echipamentele în consecinţă. 

Cablurile pentru tracţiune-macara 
funcţionează sub norma CFST 5.3.8 cu 
un coeficient de securitate 3, valabil şi 

pentru cablurile auxiliare utilizate după 
montajul liniilor. Dacă posturile de lucru 
permanente se află, însă, sub cablul 
purtător, este necesar un coeficient de 5. 
Pentru celelalte materiale de tracţiune, 
efortul sau ancorarea unei instalaţii cu 
cablu (tracţiune macara), se impune un 
coeficient 4. Pentru şenilele standard şi 
cele de tip choker, rămâne valabil acelaşi 
coeficient de 3.

În scopul prevenirii accidentelor, 
accesoriile de tracţiune forestieră trebuie 
să fie corect dimensionate. Din ce în 

ce mai frecvent, se utilizează cablurile 
din materiale textile, cu diverse forme 
şi culori. Acestea se supun normei 
europene EN 1492 şi corespund 
capacităţilor de tracţiune (galbenă 
= 3t; roşie = 5 t; albastră = 8 t etc). 
Coeficientul de securitate este, aici, 
de 7. Sarcina limită este indicată prin 
abrevierea WLL (din eng. working load 
limit - limită sarcină de lucru), tradusă 
uneori prin sarcină maximă de utilizare 
(SMU).

Sisteme uzuale
de legare şi manipulare 
a lemnului
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Sarcinile de tracţiune la sol WLL-B*
pentru cabluri rotunde şi centuri de protecţie a trunchiurilor
conform directivei CFST nr. 2134 şi a listei de control SUVA nr. 671118
“Transportul lemnului cu ajutorul unui troliu cu cabluri
şi a unui grup de antrenare forestier”

* WLL-B: sarcină maximă de utilizare

Tip Barare

Factori de sarcină

1,0 0,8 2,0 1,4

direct în buclă dublu 0° dublu 45°

Tabel 1.
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1, 7 t

3,5 t

5,2 t

7,0 t

8,7 t

10,5 t

14,0 t

17,5 t

26,2 t

35,0 t

1,4 t

2,8 t

4,2 t

5,6 t

7,0 t

8,4 t

11,2 t

14,0 t

21,0 t

28,0 t

3,5 t

7,0 t

10,5 t

14,0 t

17,5 t

21,0 t

28,0 t

35,0 t

52,5 t

70,0 t

2,4 t

4,9 t

7,3 t

9,8 t

12,2 t

14,7 t

19,6 t

24,5 t

36,7 t

49,0 t

Utilizarea scripeţilor şi a unghiurilor de înfăşurare

Sursă: Câblerie Kuert, Langenthal [BE]

Forţa
de tracţiune
a troliului

0°

Factori de sarcină

2,0 1,8 1,7 1,01,4 0,8

45° 60° 120° 135°

Tabel 2.

3 t

4 t

5 t

6 t

7 t

8 t

9 t

10 t

12 t

14 t

16 t

5,4 t

7,2 t

9,0 t

10,8 t

12,6 t

14,4 t

16,2 t

18,0 t

21,6 t

25,2 t

28,8 t

6,0 t

8,0 t

10,0 t

12,0 t

14,0 t

16,0 t

18,0 t

20,0 t

24,0 t

28,0 t

32,0 t

5,1 t

6,8 t

8,5 t

10,2 t

11,9 t

13,6 t

15,3 t

17,0 t

20,4 t

23,8 t

27,2 t

4,2 t

5,6 t

7,0 t

8,4 t

9,8 t

11,2 t

12,6 t

14,0 t

16,8 t

19,6 t

22,4 t

3,0 t

4,0 t

5,0 t

6,0 t

7,0 t

8,0 t

9,0 t

10,0 t

12,0 t

14,0 t

16,0 t

2,4 t

3,2 t

4,0 t

4,8 t

5,6 t

6,4 t

7,2 t

8,0 t

9.6 t

11,2 t

12,8 t

Pentru operaţiunile de tracţiune la sol, 
valoarea limită nu figurează, în general, 
pe eticheta materialelor, exceptând 
articolele noii clase FTF (forest tractive 
force - forţa de tractare în mediu 
forestier) şi anumite materiale unde 
valoarea este indicată prin abrevierea 
WLL-B (working load limit-base).

În alte cazuri, utilizatorul trebuie să 
determine singur sarcina maximă care 
poate fi impusă asupra materialului 
folosit. Acest calcul nu este foarte 
complicat; este suficient să se multiplice 
cu 7 valoarea WLL (sau SMU) indicată pe 
cablu, apoi să se împartă rezultatul la 4. 
Exemple:

pentru un cablu galben 3 t,
WLL-B este de: 3x7 / 4 = 5,25 t;

pentru un cablu roşu 5 t,
WLL-B este de: 5x7 / 4 = 8,75 t;

 
pentru un cablu albastru 8 t,
WLL-B este de: 8x7 / 4 = 14 t etc.

Un alt criteriu determinant este dat de 
modalitatea în care este fixat cablul de 
stâlpul de ancorare şi ralierea la scripete 
- direct, în buclă, în “U”, etc. Factorul 
de sarcină este propriu fiecărui mod de 
ataşare (vezi tabelul 1), cu o influenţă 
importantă asupra sarcinii maxime (care 
se poate dubla pentru un ataş în formă 
de “U”).

Dimensionarea unei instalaţii de 
transport forestier depinde, cu excepţia 
limitelor de sarcină a materialului de 
ancorare şi fixare, de forţele de tracţiune 
exercitate, în primul rând de forţa de 
tracţiune a troliului. În tracţiune directă, 
materialul suferă un efort maximal egal 
cu forţa de tracţiune pe care acesta din 
urmă o poate exercita. Cu toate acestea, 
utilizarea scripeţilor de descărcare 
sau de deviere poate provoca efect 
de demultiplicare; factorul de sarcină 
depinde, în acest, caz de unghiul format 
de către cablu (vezi tabelul 2).

Utilizarea scripeţilor
şi a unghiurilor
de înfăşurare 
Utilizaţi mereu scripeţi şi accesorii ale 

căror rezistenţe corespund solicitărilor 
forţei de tracţiune. Unghiul pe care îl 
face cablul exercită o influenţă decisivă 
asupra efortului care ridică scripetele.

În cazul troliului cu tambur, forţa 
de tracţiune evoluează în funcţie 
de numărul straturilor de cablu de 
înfăşurare. Forţa este maximă pentru 
primul strat, după care se diminuează 
pe măsură ce tamburul se goleşte. 

Forţa maximă este cea care reglează 
dimensionarea cablurilor şi a accesoriilor. 
Tractoarele dotate cu trolii puternice cer 
materiale grele, mai ales dacă aplicăm 
scripeţi în buclă, întrucât factorul de 
sarcină este de 0,8 (vezi tabelul 1). Cablul 
roşu nu poate suporta, prin urmare, 
decât 7 t în tracţiune la sol. Este mai 
utilă, astfel, montarea cablurilor în “U”; în 
această configuraţie, cablul roşu poate 
suporta până la 17,5 t şi este suficient 
pentru un troliu de 8 t. În principiu, 
trebuie analizată construcţia scripetelui, 
pentru a permite un asemenea tip de 
ancorare.

Un alt element fundamental este 
dat de faptul că dispozitivele textile 
de ancorare utilizate în tracţiune la sol 

nu trebuie folosite pentru ridicarea 
greutăţilor (norma CFST 5.2.8). Şenilele 
pentru transportarea lemnului şi cele de 
tip choker care suferă şocuri frecvente 
îşi văd diminuată rezistenţa la rupere 
(până la - 20%), conform observaţiilor 
furnizorului de la Langenthal (BE),.

Sursa: La Forêt, nr. 2/2019 
Traducere şi adaptare:

Lavinia Marcu



ASFOR 
2019

Adunările
Generale

anuale
la sucursale

Premergător Adunărilor Generale, 
în 22 februarie 2019, a fost 

convocată şedinţa Consiliului 
Director, a cărui obiectiv principal 
l-a constituit aprobarea acţiunilor 

care urmează a fi întreprinse şi 
întocmirea listei problemelor 
care urmează a fi analizate şi 

discutate în Adunarea Generală. 
Cu acest prilej, s-a pus în discuţie 
modul propriu-zis de desfăşurare 

a Adunarii Generale, cu accent 
pe latura organizatorică. De 

asemenea, s-au analizat 
condiţiile şi candidaturile la 

funcţia de preşedinte şi la cea de 
membru în Consiliul Director.

La şedinţa menţionată, au participat dl. 
Ciprian Muscă, invitat din partea MAP, 
şi consilierii ASFOR de la sucursale şi 

din centrală.

Obiectivele şi chestiunile anticipate şi 
dezbătute, inclusiv în şedinţa de Consiliu 
Director, se referă la:

• rezultatele licitaţiilor de masă lemnoasă 
din posibilitatea anului 2019, ţinute în 
luna decembrie 2018 şi ianuarie 2019;

• adoptarea HG privind regulamentul de 
valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică a statului;

• analiza statistică privind operatorii 
economici care au depus fie adeziuni 
pentru a deveni membri, fie cereri 
de excludere, a stadiului cotizaţiilor, 
precum şi a altor atribuţii care le revin 
consilierilor teritoriali.

Încă de la această şedintă de consiliu, s-au 
făcut precizari generale cu privire la 

• programul de desfăşurare a Adunărilor 
Generale anuale şi de alegeri la 
sucursalele ASFOR;

• pregătirea Adunării Generale anuale şi a 
alegerilor ASFOR.

În conformitate cu programul şi măsurile 
stabilite de Consiliul Director al ASFOR, 
în şedinţa din 22 februarie 2019, în baza 
consultării consilierilor şi preşedinţilor de 
sucursale, s-a întocmit graficul Adunărilor 
Generale la nivel de sucursale, după 
calendarul din tabelul 1.

La fiecare dintre aceste adunări, din 
partea executivului au participat secretarul 
general, consilieri, inclusiv preşedintele, 
acordând sprijin şi consultanţă pentru buna 
desfăşurare a acestora.

Deşi se confruntă cu aceleaşi situaţii 
generale, sucursalele, fiind structurate pe 
2-6 judeţe, întâmpină forme specifice de 
manifestare a anumitor aspecte, necesitând 
şi moduri specifice de soluţionare.

Ordinea de zi, în cazul tuturor sucursalelor, 
a inclus un raport de activitate pentru anul 
2018 şi programul de acţiuni pentru 2019. 

În urma încheierii şedinţelor, s-au extras 
o serie de concluzii şi s-au făcut sugestii, 
ale căror forme sintetice le redăm mai jos, 
convinşi de utilitatea analizei şi reţinerii lor 
pentru bilanţul general, care credem că se va 
cristaliza inclusiv după Adunarea Generală a 
asociaţiei din 21 mai 2019, dar, mai ales, în 
demersurile generale ulterioare. 

Cu mici excepţii, rundele de discuţii 
şi consultări cu participanţii la adunările 
generale de sucursală au abordat probleme 
actuale, obiective şi motivate: 

Pe marginea materialelor şi informaţiilor 
prezentate, în special în legătură cu situaţia 
sectorului forestier în general, la început 

actualitate / in the news
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Rezumat
ASFOR are 14 sucursale, la care 
sunt arondate toate judeţele 
ţării, astfel încât este acoperit 
teritorial întregul fond forestier 
naţional. În Adunarile Generale 
anuale, la aceste sucursale, 
premergător Adunării Generale 
pe asociaţie, s-au dezbătut 
probleme generale şi specifice, 
a căror sinteză este prezentată 
în articol.

ASFOR 2019
Branches general 
meetings

Synopsis
All the Romanian counties are 
assigned to 14 ASFOR branches, 
so that the entire national 
forestry fund can be covered. 
During the annual General 
Meetings of these branches, 
previously to the General 
Meeting of the association, a set 
of common and specific issues 
have been debated. They were 
summarised in this article and 
presented to our readers.de an 2019, au luat cuvântul mai mulţi 

participanţi, ale căror intervenţii au 
acoperit urmatoarele subiecte:

• preţ de referinţă, preţ de APV, preţ de 
pornire la licitaţie;

• tipuri de licitaţie;
• licitaţii şi control pe volum brut / 

volum net.
• alegerea partizilor care vor fi 

exploatate în regie proprie / prestaţii 
de exploatare;

• asigurarea accesibilităţii masei 
lemnoase licitate.

Cu multă insistenţă şi justificată 
îngrijorare, s-a exprimat o categorie 
majoră de probleme, cu trimitere 
spre:

• necorelarea care se instalează tot mai 
evident între preţurile de cumpărare 
a resursei şi, ulterior, preţurile pieţei 
de desfacere a produselor rezultate şi 
vândute; 

• suportabilitate din ce in ce mai 
scazută, la nivelul agenţilor economici, 
a preţului masei lemnoase, datorată 
unei capacităţi financiare în continuă 
deteriorare;

• creşterea alarmantă a stocurilor de 
lemn, inclusiv a celui destinat arderii, 
cauzată de suprasaturarea pieţei şi 
de concurenţa neloială practicată de 
Romsilva;

• restrângerea numărului de beneficiari-
cumpărători ai lemnului, în special 
în zona marilor consumatori, sau a 
înrăutăţirii condiţiilor contractuale de 
comercializare;

• lipsa unor reglementări precise 
sau practici corecte care să rezolve 
chestiunea diferenţelor de masă 

Bistriţa 

Bacău 

Neamţ 

Suceava 

Brașov 

Hunedoara 

Vâlcea 

Prahova 

Bucureşti 

Buzău 

Cluj 

Baia Mare 

Caraş 

Arad

* Reprogramată pentru 05.04.2019

14.03.2019 

18.03.2019 

19.03.2019 

22.03.2019 

26.03.2019 

27.03.2019 

29.03.2019 

03.04.2019 

03.04.2019 

05.04.2019 

10.04.2019 

11.04.2019 

16.04.2019 

17.04.2019

*

Adunări
generale
ale sucursalelor
ASFOR în 2019 Data

Tabel 1. lemnoasă din depozite (contrageri, 
toleranţe etc.);

• accesibilizarea partizilor unde se 
execută exploatarea lemnului, 
inclusiv a depozitelor primare, în 
condiţiile în care această activitate se 
desfăşoară în zone cu forme diferite 
de proprietate a terenurilor;

• cuantumul mare al taxei de peaj, 
care poate face greu suportabilă sau 
ineficientă faza de transport, sau chiar 
valorificarea, în ansamblu, a lemnului.

Câteva amendamente semnalate : 
• reducedrea numărului de documente 

necesare înscrierii la licitaţii, tariful 
de participare la licitaţii să fie unic, 
pe întreaga RNP, din moment ce 
documentele necesare pentru 
participarea la licitaţii sunt unice;

• existenţa unui sistem informaţional 
(site) la nivelul fiecarei direcţii silvice, 
UAT, unde să fie expus caietul de 
sarcini şi formularele necesare 
participării la licitaţii, precum şi 
rezultatele licitaţiilor.

Pentru participarea la Adunarea 
Generală şi la alegerile ASFOR, care 
se vor desfăşura în luna mai 2019, la 
Braşov, s-au desemnat şi votat delegaţi 
corespunzător normelor de reprezentare 
prestabilite.

S-au supus aprobării şi s-au votat în 
unanimitate documentele prezentate în 
prima parte a şedinţelor, documente care 
au facut obiectul ordinii de zi, inclusiv 
completările aduse programului de 
măsuri.

Au fost aleşi preşedinţi, acolo unde 
acest post era ocupat prin delegare 
(Prahova, Hunedoara, Baia Mare) şi, de 
asemenea, au fost aleşi preşedinţi noi la 
sucursale unde reprezentanţii prezenţi au 
avut alte opţiuni (Bacău, Vâlcea, Buzău).

Trecând peste nemulţumiri şi greutăţi, 
sintetizate, aceste acţiuni şi, mai ales, 
opiniile şi dezbaterile reţinute la nivel de 
sucursale dezvăluie faptul că viziunile 
dominante, sustenabilitatea, eficienţa 
energetică, protejarea mediului etc. 
reprezintă linii de dezvoltare, fiind, uneori, 
în centrul atenţiei, la foarte multe dintre 
societăţile în al căror profil de activitate 
se regaseşte exploatarea şi prelucrarea 
primară a lemnului.
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Exploatarea 
produselor 

accidentale
greu şi foarte greu 

accesibile
O bună şi durabilă 

gestionare a pădurii 
şi a resurselor sale 

trebuie să reprezinte 
un punct de consens, 

care să facă posibilă 
preocuparea pentru 

atragerea în circuitul de 
valorificare a lemnului, 

indiferent de teren, 
arboret sau orice alt 

factor care constrânge 
indicatorii de eficienţă. 
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Exploatare lemnului, în special în zona de 
munte, datorită reliefului cu teren foarte 
accidentat, unde inclusiv reţeaua de drumuri 

forestiere este deficitară, devine o chestiune nu 
doar tehnică. Problematic poate fi considerat şi 
faptul că după exploatărea masei lemnoase, în 
special dacă sunt întârziate lucrările de replantare, 
pot apărea alunecările de teren. În aceste 
amplasamente, cauzele naturale şi de starea de 
moment a arboretului destinat exploatării afectează 
şi caracteristicile calitativ-dimensionale ale lemnului 
extras.

În condiţiile dificile de teren, referindu-ne 
strict la momentul exploatării lemnului, atunci 
când mijloacele mecanice de colectare nu pot fi 
transportate în parchet sau nu se justifică economic 
acest lucru, ca şi în situaţia unor arborete cu un 
număr mare de arbori la hectar, se utilizează frecvent 
atelajele (pentru adunat sau scos materialul lemnos). 
Tracţiunea animală rămâne, mai departe, principalul 
mijloc pentru adunatul lemnului, dar numai al celui 
de dimensiuni reduse. 

În contextul unei probabilităţi relativ ridicate de 
apariţie a doborâturilor produse de vânt, intensitatea 
acestora constituie principalul parametru direct 
perceptibil în activitatea de producţie şi consfinţeşte 
caracterul de greu sau foarte greu accesibil, inclusiv 
pentru activitatea de exploatare. Doborâturile 
produse de vânt, prin intensitatea lor, determină 
amploarea dereglărilor produse atât la nivel 
economic, cât şi la nivel ecologic. 

Gestionarea pe baze durabile a ecosistemelor 
forestiere impune o cunoaştere aprofundată şi 
realistă a structurii şi funcţionării acestora, în directă 
corelaţie cu factorii de mediu. Ecologia factorilor 
perturbatori constituie, oarecum, un domeniu nou, 
cu valenţe majore în cunoaşterea interfeţei de 
interacţiune dintre ecosisteme forestiere şi factorii de 
mediu perturbatori (zăpadă, vânt, incendii, insecte, 
ciuperci etc.). Doborâturile produse de vânt, prin 
efectele negative de ordin economic şi ecologic, au 
constituit şi reprezintă, în continuare, o problemă 
stringentă, inclusiv de punere în valoare a lemnului, 
actualitatea lor accentuându-se în noile condiţii 
generate de necesitatea elaborării de sisteme 
silvotehnice de gestionare durabilă a pădurilor. 
Pierderile economice provocate de aceste calamităţi 
sunt, anual, atât în plan national, cât şi european, 
foarte mari. În ultimele decenii, în ecosistemele 
montane sunt semnalate, tot mai frecvent, 
dezechilibre ecologice cu profunde implicaţii asupra 
productivităţii lor, asupra capacităţii de satisfacere 

Rezumat
Masa lemnoasă pe 
picior neatractivă, 
situată în zone izolate, 
cu accesibilitate dificilă, 
este deseori o cauză a 
nerealizării programului 
de recoltare, în condiţiile 
în care, din punct de 
vedere silvicultural, 
tăierile respective sunt 
mai mult decât necesare.

Exploitation 
of timber from 
incidental felling 
in difficult and 
very difficult 
access areas
Synopsis
Unattractive standing 
timber, located in 
isolated, remote and 
difficult to access areas, 
represents a frequent 
cause of incomplete 
harvesting programme, 
subject to the condition 
that this type of tree 
fellings are more than 
necesary from a forestry 
point of view.

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

Ca, de altfel, în orice industrie 
legată de resursele naturale, 
există o latură economică, 
din perspectiva căreia toate 
activităţile prestate în vederea 
realizării ţintelor de gestionare 
se supun criteriilor de eficienţă, 
cerinţă uşor controlabilă, mai ales 
în activităţile de tip industrial.
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eficientă a funcţiilor multiple atribuite. 
Trecerea la o silvicultura raţională, pe 
baze ecologice, conservarea, protejarea 
şi dezvoltarea pe baze durabile a acestor 
ecosisteme complexe constituie, în 
prezent, una dintre marile probleme 
ale momentului. Realizarea acestor 
obiective strategice ale silviculturii 
româneşti, de dezvoltare şi gestionare 
durabilă a fondului forestier naţional, 
impune cunoaşterea principalilor factori 
care provoacă dezechilibre ecologice, 
cauzele apariţiei acestora, caracteristicile, 
amploarea, modul cum acţionează şi se 
localizează, precum şi măsurile care se 
impun pentru prevenirea şi diminuarea 
efectului lor. 

În acest context general, mai ales, 
tăierile de produse accidentale şi de 
igienă, unde, indirect, se instaleaza 
condiţia de greu accesibil, se execută 
pentru extragerea arborilor rupţi sau 
doborâţi de vânt sau de zăpadă, uscaţi 
sau atacaţi de diverşi dăunători. Aceste 
tăieri se caracterizează, în primul rând, 
prin faptul că momentul şi durata 
intervenţiilor nu pot fi prestabilite, 
dar şi prin condiţii de lucru deosebit 
de periculoase (arbori aninaţi, aflaţi în 
echilibru instabil, arbori putregăioşi 
etc.), volum redus de biomasă lemnoasă 
de exploatat pentru tăierile de igienă, 
calitate inferioară a materialului lemnos, 
necesitatea intervenţiei şi extragerii 

rapide pentru a se evita deprecierea 
lemnului.

Scopul acestor lucrări (tăieri selective 
de arbori necorspunzători, tăieri de 
arborete calamitate, conversiune, 
îngrijire etc.) este de a păstra, de 
fapt (regim codru sau crâng), o stare 
corespunzătoare de igienă şi de a 
valorifica, în termen scurt, materialul 
lemnos rezultat.

În silvicultură, tăierile au ajuns să fie 
considerate operaţiuni silvotehnice de 
primă importanţă culturală prin rolul 
lor complex, direct şi indirect asupra 
arboretelor componente. 

Diversitatea tăierilor, însă, este 
condiţionată de natura şi starea 
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pădurilor, de natura şi intensitatea 
tratatmentelor şi a altor măsuri 
silvotehnice adoptate şi aplicate, de rolul 
funcţional al pădurilor în spaţiu şi în 
timp, de starea economică a sectorului 
forestier, de progresul ştiinţific şi tehnic 
cu care se operează.

Pentru acest gen de intervenţii, în 
general, sunt cunoscute, practicate şi 
s-au definitivat un număr de scheme 
tehnologice cadru, la elaborarea 
cărora, principial, s-au avut în vedere 
următoarele:

• protejarea mediului ambiant şi 
aplicarea prevederilor amenajamentelor 
silviculturale;

• corelarea exploatării lemnului cu 
regenerarea şi întreţinerea pădurii;

• valorificarea superioară a masei 
lemnoase; 

• reducerea consumurilor tehnologice 
şi a pierderilor de exploatare;

• creşterea productivităţii fizice şi 
valorice a activităţii propriu-zise de 
exploatare;

• reducerea cheltuielilor de producţie;
• respectarea normelor de tehnica 

securităţii şi protecţiei muncii.

Pentru produsele accidentale greu 
accesibile şi foarte greu accesibile, s-au 
creat, aşadar, indiferent de mărimea 
parchetului, mai multe scheme 

tehnologice cadru, care, în principal, 
raportat la utilajul folosit la colectare, 
s-au concretizat astfel:

• adunat: atelaje, apropiat: atelaje;
• adunat: atelaje, apropiat: funicular;
• adunat: atelaje, apropiat: tractor.
Cu formaţii de lucru de circa 20 

de oameni şi un timp de lichidare a 
parchetului de 5 luni, productivitatea 
fizică s-a apropiat de 1 mc/om/zi.

Schemele s-au elaborat, în principiu, 
pe baza unor parametri specifici: specia, 
felul tăierii şi utilajul de bază folosit la 
colectare (apropiat).

 
Operaţiile prevăzute în scheme 

cuprind soluţia maximală în ceea ce 

Produse accidentale,
cu lemn exploatat în condiţii

greu accesibile
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Flux tehnologic de colectare a lemnului,
având tractorul ca utilaj conducător

Grafic 2.

Suprafaţa parchetului: 200 ha
• adunat cu atelaje • apropiat cu tractor
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Grafic 1.

Volum arbore mediu: 0,701 - 1,000 mc/fir

Procesul de producţie şi operaţiile acestuia %

priveşte numărul lor. Acolo unde unele operaţii nu 
se execută real pe teren, nefiind necesare, acestea 
nu vor fi prevăzute în proiectele de execuţie a 
lucrărilor de exploatare.

Pentru încadrarea corectă (produse accidentale 
greu şi foarte greu accesibile - p.ac.g.a.) - 
doborâturi de vânt, tăieri de igienă, defrişări < 
racordări în doborâturi de vânt < alte produse 
accidentale) a unor parchete ca “produse 
accidentale”, se are în vedere ca pentru acele 
partizi, în a.p.v., să fie indicată această natură 
de produse şi să se încadreze în prevederile 
instrucţiunilor tehnice în vigoare.

În practica efectivă a exploatării lemnului, direcţia 
de tras trebuie aleasă în funcţie de natura terenului 
şi de panta acestuia: vara, pe teren uscat, şi iarna, 
pe teren îngheţat, poate ajunge la 35÷40%, dar 
iarna, pe zăpadă, nu va depăşi 25%. Cantitatea de 
material lemnos care poate fi colectată cu animale 
într-o anumită perioadă de timp depinde de mai 
mulţi factori, şi anume: distanţa pe care se face 
deplasarea lemnului, volumul mediu al arborelui, 
panta şi natura terenului, starea fizică a animalelor. 

Deplasarea sarcinilor se poate face prin 
târâre (legare directă de atelaj), semitârâre 
(semisuspendarea sarcinii cu ajutorul unor scuturi, 
cărucioare sau sanciuri), sau prin suspendare (în 
căruţe sau sănii).

Pentru aceste partizi, tehnologia de exploatare 
este, în mod excepţional, de catarge, la răşinoase, 
trunchiuri lungi, la foioase, având in vedere 
distanţele lungi de la colectat şi densitatea mică la 
hectar.

Analiza acestui tip de exploatare forestieră 
vine în sprijinul firmelor prestatoare de servicii 
din activitatea de exploatare a lemnului, stabilind 
nivelul orientativ al tarifului pe care îl pot angaja cu 
beneficiarul.

Exemplificăm, în graficul 1, cu schema pentru 
un volum al arborelui mediu cuprins între 0,750 
- 1,000 mc/fir, considerat, oarecum, reprezentativ 
în stabilirea unui tarif mediu de pornire, pe care 
fiecare societate îl poate majora pentru lemn 
subţire sau, micşora pentru lemn gros cu maxim 
10%, în funcţie de distanţa de scos-apropiat şi de 
mărimea volumului arborelui mediu.

Normele de timp utilizate, sunt, în general, 
elaborate pentru lucrări care se execută la 
temperaturi peste 0°C. În situaţia în care unele 
lucrări de exploatare forestieră se execută la 
temperaturi sub 0°C, normele de timp şi tarifele 
pot fi majorate.

Pentru gospodărirea cât mai eficientă şi corectă 
a resurselor financiare, este necesar ca tarifarea 
serviciului de exploatare a lemnului să ţină seama 
de toţi factorii care au influenţă, astfel încât 
încadrarea în caracteristicile tehnico-economice ale 
activităţii să nu dezavantajeze niciuna dintre părţi. 

Majorarea normelor de timp şi muncă în condiţii 
speciale de temperatură se face de comun acord cu 
beneficiarul şi pe durate precis stabilite.

Aplicarea tarifelor este limitată în timp, fiind 
supuse efectului de majorare a unor categorii de 
cheltuieli.
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 Colectarea lemnului
din produse accidentale
greu şi foarte greu
accesibile
Stabilirea soluţiei tehnologice 

finale pentru exploatarea lemnului 
într-un amplasament greu accesibil 
presupune, aşadar, studiul terenului, 
delimitarea zonelor de colectare, 
alegerea mijloacelor de colectare, 
stabilirea amplasamentelor căilor 
de colectare pentru fiecare variantă 
posibilă, adoptarea variantei tehnologice 
optime. Studiul terenului în vederea 
stabilirii soluţiilor tehnologice posibile 
de aplicat poate fi realizat în mai multe 

moduri, inclusiv prin ridicare în plan a 
parchetului (vezi grafic 2). Practic, după 
o recunoaştere prealabilă a parchetului, 
care se face pe un itinerar care include 
obligatoriu limitele acestuia şi talvegurile 
interioare, se stabileşte varianta 
optimă, care asigură un cost minim şi o 
productivitate maximă a muncii, ceea ce 
echivalează cu un consum de timp de 
muncă minim pe unitatea de volum de 
lemn exploatat. În principiu, optimizarea 
soluţiilor constă în determinarea valorii 
minime totale de colectare (lei /mc), 
consumul total de timp (ore/om/mc). 

Ca o concluzie generală, am putea 
spune că exploatarea lemnului, şi, 
deopotrivă, regenerarea naturală a 

zonelor perturbate din pădurile cu 
zone greu accesibile, ca şi modul de 
gestionare a acestora, face să avem o 
diversitate mare de soluţii. Există, totuşi, 
o zonă de optim, în care regenerarea 
naturală “rapidă” duce la refacerea 
gradului de exercitare a funcţiilor 
pădurii, simultan cu punerea în valoare 
a lemnului doborât sau afectat de alţi 
factori, ambele cu consecinţe sociale şi 
ecologice importante.

Petru Boghean,
Consilier ASFOR
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Cerere
în creştere 

pentru lemnul 
verde
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Rezumat
Cererea extrem de 
mare pentru cherestea 
a permis, în 2018, 
prelucrarea unui volum 
mare de lemn afectat 
de dăunatori, îndeosebi 
de gândacul de scoarţă, 
astfel încât fabricile din 
domeniu şi-au atins 
propriile programe şi 
capacităţi.

Growing demand 
for green wood

Synopsis
The extremely high 
demand for timber in 
2018 allowed for a large 
wood mass volume 
affected by parasites and 
insects, especially bark 
beetle, to be processed in 
factories which therefore 
achieved their own 
schedules and production 
capacities.

Source:
La Forêt, no.2/2019 
Adapted by
Lavinia Marcu

CMB, piaţa elveţiană 
a lemnului, rămâne 
sub influenţa efectelor 
dăunătoare ale gândacului 
de scoarţă, dar se anunţă 
o creştere în acelaşi timp 
a cererii de lemn verde. 
Cererile pentru lemnul de 
foioase s-au intensificat 
de asemenea. Se mizează 
din nou pe stabilitatea 
preţurilor.

Comisia pieţei lemnului s-a reunit, 
pentru prima dată în acest an, pe data de 
16 ianuarie, cu reprezentanţii asociaţiilor 
specializate din industria lemnului şi a 
energiei.

La nivel de situaţie economică actuală, 
în 2018, industria cherestelei a putut 
profita de conjunctura favorabilă din 
sectorul construcţiilor, atât în Europa, 
cât şi în Elveţia. Ratele de ocupare au 
fost pozitive pe tot parcursul anului 
trecut. În consecinţă, cererea extrem 
de puternică pentru cherestea a permis 
totodată prelucrarea unui volum mare de 
lemn afectat de dăunatori, îndeosebi de 
gândacii de scoarţă, astfel încât fabricile 
din domeniu şi-au atins propriile capacităţi.

Din contră, proprietarii forestieri au 
fost nevoiţi să îşi asume, în parte, pierderi 
importante din profiturile legate de 
procentajul ridicat de lemn deteriorat. 
Posibilităţile de export limitate cauzate 
de oferta excedentară existentă şi în 
ţările vecine au agravat situaţia. Dacă 
lemnul afectat de acţiunea dăunătorilor 
pe parcursul anului 2018 a fost în cea mai 
mare parte transportat mai departe, nu a 
fost şi vândut până în prezent.

Previziunile pentru anul 2019 sunt 
pozitive, în ciuda faptului că situaţia 
nu mai este la fel de favorabilă precum 
în anul trecut. Se estimează că cererea 
economiei elveţiene pentru anul în curs, 
în sectorul construcţiilor din lemn, va 
fi comparabil de solidă cu cea din anii 
trecuţi. Datorită stocurilor pline în mod 
constant, industria lemnului nu va putea 
prelua lemnul afectat de dăunatori decât 
într-o foarte mică măsură şi la preţuri 
cu tendinţe descendente. Numeroase 
fabrici de cherestea au nevoie, în perioada 
actuală, de o cantitate mai mare de 
lemn verde. Cererea de lemn provenit 
din foioase rămâne tot crescută, la fel 
ca în cazul cherestelei din stejar şi frasin. 
Aceeaşi tendinţă se remarcă şi în cazul 
cererii generale de lemn pentru sectorul 
energetic.
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Molid L1 2b B

Molid L1 4 B

Molid L1 3 C

Molid L1 5 C

Molid L3 3 B

Molid L3 3 C

Decotare pentru brad
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Tabel 1.

Preţuri recomandate de CMB
• CHF/mc • la drum auto

ForêtSuisseIndustria Lemnului ElveţiaForêtSuisseIndustria Lemnului Elveţia

Ianuarie & Septembrie 2018 16 Ianuarie 2019

Arbore infestat (gândacul european de scoarţă) într-o pădure de răşinoase
şi efectele asupra trunchiului
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Pe cât posibil, este necesară luarea în 
evidenţă a cererilor industriale de lemn 
verde de bună calitate, dar numai pentru 
cantităţile clar stipulate prin contract sau 
comenzi concrete.

Asociaţia proprietarilor forestieri din 
Elveţia, ForêtSuisse, recomandă reducerea 
stocurilor vechi din pădure şi o recoltare 
limitată, în condiţii precise, a lemnului 
verde. Conform evoluţiei condiţiilor 
meteorologice, sunt de aşteptat cantităţi 
mai mari de lemn deteriorat suplimentar 
începând cu sezonul de primăvară. Ar 
putea fi din nou posibilă livrarea lemnului 
verde şi de calitate direct către fabricile de 
cherestea.

Pentru limitarea progresiei 
dăunătorilor, îndeosebi a gândacului de 

scoarţă, va fi continuată supravegherea 
lemnului de răşinoase din pădure. 
Elementele infestate trebuie să fie 
eliminate din arboretele existente, în 
scopul protejării eficiente a pădurii. 
Astfel, lemnul provenit din pădurile de 
protecţie nu ar trebui plasat pe piaţă, pe 
cât este posibil (intervenţii de întreţinere 
a pădurii tinere, respectiv lemnul distrus 
din arborete).

Cele două părţi au convenit asupra 
faptului că în vederea situaţiilor diferite 
din regiuni variate şi din pricina evoluţiei 
nesigure a lemnului parazitat, nu este 
pertinentă recomandarea unor noi 
preţuri pentru fiecare sortiment lemnos.

În cazul lemnului verde, se recomandă 
preţuri stabile în continuare, legate de 

încheierea unor contracte cu precizarea 
unui volum concret de lemn, cu scopul 
asigurării faptului că doar cantităţile şi 
sortimentele de care este realmente 
nevoie ajung pe piaţă.

CMB mizează pe o stabilitate a 
preţurilor şi nu recomandă tăieri noi de 
răşinoase decât în cazul cererilor pentru 
lemn de calitate şi pentru un volum de 
lemn specificat clar în contracte sau sub 
comenzi concrete.

Sursa: La Forêt, nr.2/2019 
Traducere şi adaptare:

Lavinia Marcu

Arbore infestat (gândacul european de scoarţă) într-o pădure de răşinoase
şi efectele asupra trunchiului
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Preţul unitar al anumitor 
sortimente de răşinoase este în 
scădere, în raport cu semestrul 
precedent. Diminuarea sensibilă 
a preţurilor se resimte şi în 
comparaţie cu începutul anului 
2019. Agristat, serviciul statistic 
al Uniunii Elveţiene a Ţăranilor, 
în colaborare cu ForêtSuisse şi 
Oficiul Federal de Statistică (OFS), 
efectuează un bilanţ al preţurilor 
pentru lemnul rotund la fiecare 
două luni, pe baza unui eşantion 
de tranzacţii efective. 

Sursa: La Forêt, nr.2/2019 
Traducere şi adaptare: Lavinia Marcu

Preţuri 

stabile
la lemnul
de răşinoase

Rezumat
Preţurile medii, în ultimii 3 ani, la lemnul rotund rămân 

relativ stabile (OFS  efectuează un bilanţ al preţurilor pentru 
lemnul rotund la fiecare două luni, pe baza unui eşantion 

de tranzacţii efective). În ciuda unei uşoare crize economice, 
preţurile la cherestea nu au scăzut, cu efect inclusiv în 

stabilitatea preţurilor la lemnul rotund (răşinoase).

Stable prices for softwood

Synopsis
The average roundwood prices have remained relatively 
stable for the past 3 years (OFS carries out an account of 

prices for roundwood every two months, based on a sample 
of effective transactions). Despite a slight economical crisis, 

timber prices were not dropping, resulting in a stability of 
prices for roundwood (softwood).

Source: La Forêt, no.2/2019 
Adapted by Lavinia Marcu
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L1 2b B

L1 2b C

L1 3 B

L1 3 C

L1 2-4 B-C

L1 4 B

L1 4 C

L1 5-6 B

L1 5-6 C

L3 2-4 B

L3 2-4 C

L1 2+ D

Tabel 1.

Lemn rotund de molid
• preţuri de piaţă • la drum auto • CHF/mc • fără coajă • fără TVA

sept.-oct.

2016 2017 2018

Sortiment sept.-oct. ian.-feb. mar.-apr. mai-iun. iul.-aug. sept.-oct. Variaţie*

* între ultimele două date furnizate Sursă: ForêtSuisse, Agristat
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71,82

98,80

79,03

   56,53

98,64

71,87

95,64

73,06

81,73

101,82

  74,45

111,51

73,49

93,71

84,11

54,11

-0,4%

 0,7%

2,4%

0,8%

-4,0%

1,5%

2,4%

0,7%

2,3%

-5,4%

6,0%

-4,5%
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OUG  85/2006,
aprobată prin

Legea 84/2007
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Astfel, în baza celor două acte 
normative de mai sus, prin pagubă 
se înţelege modificarea aspectului, 
a integrităţii fizice, a caracteristicilor 
fiziologice ale arborilor, plantaţiei, 
regenerării naturale, după caz, care 
rezultă prin tăierea, degradarea, 
distrugerea, scoaterea din rădăcini 
a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, 
tăierea crăcilor la arborii în picioare, 
urmate ori nu de însuşirea acestora în 
condiţii ilegale.

Arborii, puieţii, lăstarii, pomii de 
Crăciun sunt bunuri gestionate 
de persoane îndreptăţite. Potrivit 
Ordinului MFP 2861/2009, pentru 
aprobarea “Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii”, 
art. 40, alin. 2, în cazul constatării 
unor lipsuri imputabile din gestiune, 
administratorii trebuie să impute 
persoanelor vinovate bunurile lipsă la 
valoarea lor de înlocuire.

Prin valoarea de înlocuire se 
înţelege costul de achiziţie a 
unui bun cu caracteristici şi grad 
de uzură similare celui lipsă din 
gestiune la data constatării pagubei 
şi cuprinde preţul de cumpărare 
practicat pe piaţă, la care se adaugă 
taxele nerecuperabile, cheltuieli 
de transport, aprovizionare şi alte 
cheltuieli accesorii necesare pentru 
punerea în stare de utilitate sau 
pentru intrarea în gestiune a bunului 
respectiv.

Valoarea de înlocuire a unui arbore, 
în temeiul celor două acte normative, 
se stabileşte prin înmulţirea unui 
factor “k”, corespunzător categoriei 
de diametre în care se încadrează 
diametrul măsurat la cioată conform 
metodologiei din ordonanţă, cu 
preţul mediu al masei lemnoase pe 
picior stabilit prin lege aprobată de 
Parlamentul României, preţ la data 
constatării faptei.

În baza Legii 84/2007, art. 1, lit. 
c, pomii de Crăciun sunt arbori 
din speciile brad, molid sau alte 
răşinoase, cu diametrul la colet 
cuprins între 2,1-12 cm.

Mai jos, vom exemplifica, în baza 
OUG 85/2006, aprobată prin Legea 
84/2007, comparativ, calculul valorii 
de înlocuire pentru un pom de 
Crăciun din specia brad şi a unui 

arbore din categoria de diametre 
la cioată pentru aproximativ acelaşi 
factor “k”:

Pom de Crăciun, specia brad
k = 6,125
(Anexa 3 din OUG 85/2006)
Punct mediu al masei lemnoase
pe picior = 164 lei/mc
(Legea 265/2017)
Valoare de înlocuire :
6,125x164 lei/ mc= 1.004, 5 lei

Arbore din specia brad
Aceeaşi valoare de înlocuire -
1004,5 lei
Acelaşi factor k = 6,125.
Rezultă, în baza Anexei 1 la OUG 

85/2006, prin interpolare, pentru 
k = 6,125, un diametru la cioată al 
arborelui de brad de 66 cm.

Analizând cele două aspecte 
prezentate mai sus, rezultă că un pom 
de Crăciun din specia brad al cărui 
diametru la colet este de maximum 
12 cm are valoarea de înlocuire egală 
cu cea a unui arbore de brad de 66 
cm la cioată, adică 1.004,5 lei.

Considerăm că este o eroare a 
legiuitorului, deoarece noţiunea 
de valoare de înlocuire definită de 
Ordinul MFP 2861/2001 nu se mai 
respectă.

Mai mult, Codul Silvic, art. 107, 
lit. a, şi art. 109, lit. a, sancţionează 
tăierea ilegală a unui pom de Crăciun 
cu pedeapsa maximă cu închisoare 
de 3 ani.

Dar în perioada noiembrie-
decembrie 2018, preţul pe piaţă 
maxim al unui pom de Crăciun din 
specia brad a fost de 100-150 lei. În 
funcţie de acest preţ, de tariful masei 
lemnoase pe picior de 164 lei/mc 
(Legea 265/2017) rezultă un factor de 
k = 0,914.

În calitate de expert, apreciez că 
un factor k = 1,0 pentru un pom de 
Crăciun din specia brad cu diametru 
maxim la colet de 12 cm este absolut 
acoperitor pentru realizarea valorii de 
înlocuire a acestuia.

Expert judiciar silvic,
ing. Gafiţă Chiruţă Gh.

Rezumat
Sunt tot mai numeroase 
neconformităţile privind 
măsurarea lemnului 
şi a interpretărilor 
procedurale legate 
de aceasta. Disputele 
potenţiale, care uneori 
au drept cauză însuşi 
actul normativ, justifică şi 
motivează autorul pentru 
o analiză a factorului 
“k”, utilizat la calculul 
valorii de înlocuire a 
prejudiciilor.

Emergency 
ordinance 
no. 85/2006, 
approved by Law 
no. 84/2007
The “k” factor

Synopsis
Non-conformities 
regarding wood 
measurement 
and its procedural 
interpretations were 
constantly increasing. 
Potential disputes related 
to the legislation itself 
justify and motivate 
the author’s attempt to 
present us an analysis of 
the „k” factor used in the 
calculation of damage 
replacement value.

Legal forestry expert,
eng. Gafiţă Chiruţă Gh.

OUG 85/2006, aprobată prin Legea 84/2007, 
se referă la stabilirea modalităţilor de 
evaluare a pagubelor produse vegetaţiei 
forestiere din păduri şi din afara acestora..
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1 44.01.0000-total        Lemn de foc Mil. euro

  Diferenţa %

2 44.02.0000-total        Cărbune de lemn Mil. euro

  Diferenţa   %

3 44.03.0000-total    Lemn brut cojit simplu, fasonat sau chiar cioplit Mil. euro

 Diferenţa   %

4 44.04.0000-total  Lemn despicat, prăjini, ţăruşi Mil. euro

 Diferenţa   %

5 44.05.0000-total  Lână de lemn, făină de lemn Mil. euro

 Diferenţa   %

6 44.06.0000-total  Traverse de cale ferată Mil. euro

 Diferenţa   %

7 44.07.0000-total  Cherestea (lemn tăiat longitudinal, spintecat) Mil. euro

 Diferenţa   %

8 44.08.0000-total  Foi placaj  - furnire Mil. euro

 Diferenţa   %

9 44.09.0000-total     Lemn fasonat Mil. euro

 Diferenţa   %

10 44.10.0000-total     Panouri din particule şi panouri similare (PAL, OSB) Mil. euro

 Diferenţa   %

11 44.11.0000-total   Panouri din fibre de lemn (MDF) Mil. euro

 Diferenţa   %

12 44.12.0000-total Placaje, lemn furniruit Mil. euro

 Diferenţa   %

13 44.13.0000-total Lemn densificat în blocuri Mil. euro

 Diferenţa   %

14 44.14.0000-total  Rame pentru tablouri Mil. euro

 Diferenţa   %

15 44.15.0000-total   Lăzi, lădiţe, coşuri, diverse ambalaje Mil. euro

Diferenţa %

16 44.16.0000-total    Butoaie Mil. euro

 Diferenţa   %

17 44.17.0000-total   Unelte Mil. euro

 Diferenţa   %

18 44.18.0000-total    Binale Mil. euro

 Diferenţa   %

19 44.19.0000-total   Articole de masă sau de bucătărie Mil. euro

 Diferenţa   %

20 44.20.0000-total     Lemn marchetat, încrustat Mil. euro

 Diferenţa   %

21 44.21.0000-total  Alte articole din lemn Mil. euro

 Diferenţa   %

 Total  Prelucrarea lemnului (exclusiv mobila) Mil. euro

40,697

3,544

20,413

5,261

0,557

4,264

444,967

92,907

22,302

390,164

98,428

66,240

4,514

0,929

32,134

4,238

1,826

176,059

13,721

8,580

110,848

1542,593

21,095

7,415

77,960

1,444

0,392

0,105

87,018

31,301

21,674

62,762

136,104

42,031

1,474

1,658

25,880

1,349

1,346

90,479

4,476

3,549

15,446

634,958

Diferenţa   %

32,977

-19,0

1,326

-62,6

13,188

-35,4

5,277

+0,3

0,459

-17,6

4,026

-5,6

433,653

-2,5

101,155

+8,9

18,794

-15,8

392,894

+0,7

87,495

-11,2

90,153

+36,1

4,975

+10,2

0,617

-33,6

35,164

+9,4

4,050

-4,5

1,969

+7,8

166,787

-5,3

12,631

-8,0

10,308

+20,1

101,703

-8,3

1519,601

98,5-1,5

26,954

+27,8

      10,235

+38,0

82,265

+5,5

1,008

-30,2

0,249

-36,5

0,268

+2,5ori

115,879

+33,2

32,841

+4,9

29,276

+35,0

60,874

-3,0

141,072

+3,6

50,607

+20,4

1,316

 -10,7

1,591

-4,0

31,126

+20,3

0,868

-35,7

1,477

+9,7

94,152

+4,1

6,656

+48,7

4,316

+21,6

16,794

+9,7

709,464

111,7+11,7

Cod produs comercializat

Export
primele  11 luni

Import
primele 11 luni

2018 2017 20172018
Unitate
de măsură

 Sursa: MEC

Realizările
comerţului cu produse lemnoase
în primele 11 luni 2018/2017
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Global Entrepreneurial Summit 2019, 
co-organizat la Haga, în perioada 4-5 
iunie 2019, de către ministerele de 
externe ale SUA şi Olandei, are ca focus 
match-making-ul între investitori şi 
antreprenori/start-up-uri din domenii 
tehnologice de vârf, inovatoare şi 
vizionare, în sectoarele agrifood, 
sănătate, energie, apă şi conectivitate. 
Se aşteaptă participarea a cca. 1.500 de 
companii din întreaga lume, dintre care 
cca. 350-400 investitori.

Precedentele ediţii au avut loc la 
Washington, Istanbul, Dubai, Kuala 
Lumpur, Marrakech, Nairobi, Silicon 
Valley si Hyderabad (sub patronajul 
Ivankăi Trump), iar în urma facilitării 
contactelor de afaceri, au rezultate 
afaceri în valoare totală de zeci de 
miliarde de euro. Se aşteaptă ca 
la ediţia din acest an să participe 
secretarul de stat Mike Pompeo. 

Evenimentele de promovare 
economica (side events) organizate 

la Haga de alte entităţi în aceeaşi 
perioadă, nu vor fi incluse în programul 
oficial al GES, dar vor fi promovate 
pe platformele media, drept urmare, 
aceasta ar fi o oportunitate de 
organizare a unei misiuni economice de 
succes.

Participarea firmelor selectate va fi 
gratuită, organizatorii acoperind atât 
cheltuielile de participare la seminarii, 
match-making şi reuniuni de afaceri, 
cât şi cazarea şi masa.

Eveniment economic de prestigiu
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La nivelul Comisiei Europene, 
a fost asumată integrarea 
obiectivelor de dezvoltare 
durabilă în politicile şi 
iniţiativele Uniunii Europene, 
având dezvoltarea durabilă ca 
principiu călăuzitor al tuturor 
politicilor sale. Prin urmare, 
România, ca ţară membră a 
Uniunii Europene, şi-a asumat 
politicile de dezvoltare, 
inclusiv cele promovate de 
Ministerul Dezvoltării. Astfel, 
avem în vedere cei trei piloni ai 
dezvoltării durabile: preocupările 
sociale, economice şi cele privind 
mediul înconjurător. 

S-a dat, astfel, startul revizuirii 
strategiei de dezvoltare durabilă 
din 2008. S-au programat 
întâlniri, fiind necesară o 

dezbatere publică foarte largă, 
pentru a fi ascultaţi toţi cei 
care pot contribui la finalizarea 
strategiei.

Acest cadru instituţional, 
încă în construcţie, va trebui 
finalizat prin cuantificarea acelor 
indicatori statistici care trebuie 
să stea la baza unor decizii 
politice. Pentru a implementa 
agenda 2030, trebuie, întâi, să o 
cuantificăm. Sunt 17 obiective 
mari şi 169 de obiective mici. 
Sunt indentificaţi 244 de 
indicatori statistici care pot 
fi folosiţi pentru a cuantifica 
implementarea. Nu vom putea 
avea 244 de indicatori. Suedia, 
lider al dezvoltării durabile, are 
83. Dar va trebui să ne stabilim 
priorităţile. 

Revizuirea 
strategiei pentru 
dezvoltarea 
durabilă
a României

Prin rapoartele reuniunilor Comitetului 
Consultativ pentru Accesul pe Pieţe (MAAC), 
în vederea atingerii obiectivului final privind 
crearea platformei one stop shop (un calculator 
la dispoziţia exportatorilor europeni pentru 
calculul regulilor de origine-RoO aferente 
fiecărui produs exportat, conform acordurilor 
comerciale încheiate de UE cu state terţe), COM 
a decis efectuarea unui studiu de fezabilitate 
privind instrumentul (RoO), sub forma unui mini 
chestionar adresat companiilor exportatoare din 
SM UE.

 Chestionarul primit de la COM a fost diseminat 
către reprezentanţii mediului de afaceri din 
România, asociaţiile de profil, precum şi către 
Camerele de Comerţ teritoriale. Opiniile 
operatorilor economici interesaţi ar ajuta la 
obţinerea unui diagnostic cât mai aproape de 
realitate pentru calibrarea instrumentului RoO pe 
nevoile exacte ale IMM-urilor şi exportatorilor 
europeni.

Reguli
de origine 
pentru 
produsele 
exportate
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A fost adoptată, la iniţiativa 
Ministerului Apelor şi Pădurilor, 
hotărârea pentru modificarea şi 
completarea regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică, 
aprobat prin HG 715/2017. 

 (în 21.02.2019, a fost publicată, 
în MO 140/2019, HG 55/2019 
pentru modificarea şi completarea 
regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobată prin HG 
715/2017).

Hotărârea de guvern implementează 
principiile prevăzute în Legea nr. 
46/2008, Codul Silvic, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la valorificarea superioară 
a masei lemnoase, la sprijinirea 
dezvoltării rurale prin prelucrarea 
locală a masei lemnoase şi la prioritatea 
alocării resurselor de materiale 
lemnoase din pădurile proprietate 
publică, necesare încălzirii populaţiei.

În mod special, s-a acţionat pentru 
asigurarea cu lemn de foc necesar 
populaţiei în vederea încălzirii 
locuinţelor, instituindu-se obligaţia 
alocării cu prioritate a resurselor 
de materiale lemnoase din pădurile 
proprietate publică, respectiv un volum 
minim de lemn de foc de 1 milion metri 
cubi/an.

De asemenea, s-au îmbunătăţit 
mecanismele şi procedurile de punere 
în aplicare a prevederilor Codului 
Silvic privind valorificarea superioară a 
masei lemnoase provenită din fondul 
forestier proprietate publică a statului 

prin alocarea, cu prioritate către 
producătorii din industria mobilei, de 
masă lemnoasă sub formă de material 
lemnos fasonat, pe baza necesarului 
anual estimat.

Au fost prevăzute, de asemenea, o 
serie de reglementări din care amintim:

• exploatarea în regim de urgenţă 
a arborilor care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei; • simplificarea şi 
eficientizarea procesului de valorificare 
a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale;

• asigurarea transparenţei amplasării 
şi valorificării masei lemnoase, distinct 
pentru proprietatea publică a statului şi 
a unităţilor administrativ-teritoriale;

• definirea mai clară a modului în 
care se constituie rezerva de masă 
lemnoasă pentru precomptarea 
(înlocuirea) produselor accidentale 
tip I; rezerva se constituie pentru ca 
eventualele arborete afectate de factori 
biotici şi abiotici, în cursul unui an 
(accidentale l), să poată fi extrase, iar 
corespunzător volumului afectat, să fie 
retrase de la exploatare alte arborete 
neafectate;

• îmbunătăţirea modului în care 
se desfăşoară licitaţia şi negocierea 
preţului lemnului fasonat;

• reglementarea modului în care 
sunt încheiate parteneriate între 
autorităţile locale şi ocoalele silvice în 
vederea punerii la dispoziţia populaţiei 
a lemnului de foc din proprietatea 
publică; a fost clarificată situaţia 
lemnului oferit spre vânzare populaţiei 
şi care nu a fost achiziţionat de către 
aceasta;

• reglementarea dreptului de 
preempţiune al operatorilor economici 
care deţin certificat de atestare ca 
producător din industria mobilei admişi 
la licitaţiile publice;

• instituirea interdicţiei comercializării 
lemnul fasonat care a fost cumpărat 
prin procedura de vânzare directă şi 
a lemnului fasonat achiziţionat de 
operatorii economici care posedă 
certificat de atestare de producător 
din industria mobilei precum şi a 
cherestelelor rezultate din prelucrarea 
acestora. Aceste materiale lemnoase, 
dacă sunt comercializate, sunt 
considerate fără provenienţă legală;

• operaţionalizarea domeniului 
web produselepădurii.ro, unde vor 
fi publicate toate licitaţiile de masă 
lemnoasă aferente fondului forestier 
proprietate publică a statului.

Modificarea şi 
completarea 

regulamentului
de valorificare

a masei lemnoase 
din fondul forestier 
proprietate publică, 

aprobat prin
HG 715/2017
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Legislaţie

Bugetul
pentru 2019
al Ministerului Apelor 
şi Pădurilor

Ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan 
Deneş, în cadrul audierilor din comisiile 
reunite, a declarat:

• s-au  prevăzut 100 de milioane de 
lei pentru achiziţia de echipamente noi, 
pentru că SUMAL are nevoie de acest 
lucru;

• în ceea ce priveşte perdelele 
forestiere, este prevăzută plantarea a 88 
de hectare de-a lungul autostrăzii A2 
(32 km); mai sunt două HG-uri prin care 
vom ajunge la 560 de hectare de perdele 
forestiere plantate în anii următori; 

• valoarea creditelor de angajament 
anunţată pentru anul în curs creşte de 
aproape nouă ori (+878,29%), până la 
4,653 miliarde de lei.

• cheltuielile curente estimate pentru 
anul acesta sunt în cuantum de 313,164 
milioane de lei (credite bugetare), mai 
mari cu 40,65% comparativ cu execuţia 
preliminată din anul precedent; creditele 

de angajament prevăzute la acelaşi 
capitol se ridică la 4,194 miliarde de lei, 
de aproape 14 ori mai mari decât cele 
prevăzute în execuţia din anul 2018;

• cheltuielile de personal sunt 
estimate, pentru anul în curs, la 69 de 
milioane de lei, în creştere cu 8,60% în 
comparaţie cu 2018;

• bugetul alocat pentru 2019 la bunuri 
şi servicii ar urma să fie de 30,814 
milioane de lei, cu 14% peste valoarea 
din anul anterior, în timp ce proiectele 
cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile (FEN) aferente cadrului 
financiar 2014-2020 vor avea o alocare 
de 87,081 milioane de lei din credite 
bugetare (+772%), respectiv 3,870 
miliarde de lei credite de angajament.

Ministerul Apelor şi Pădurilor beneficiază, anul 
acesta, de 530,86 de milioane de lei, cu 29,49% 
mai mult decât anul trecut. Bugetul pentru 
2019 al Ministerului Apelor şi Pădurilor (MAP) 
a fost avizat favorabil în comisiile reunite de 
specialitate din parlament.
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Selecţii
Articol unic
Regulamentul de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 715/2017, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 
13 octombrie 2017, se modifică şi se 
completează după cum urmează:

1. La articolul 1, literele a), c), 
d), i), q), r), t), ţ), v) şi y), se 

modifică şi vor avea următorul cuprins:

[…]
c) arboret inaccesibil - arboret situat în 

anumite condiţii de teren, precum pantă, 
orografie, cursuri de apă, diguri, căi de 
comunicaţii, clădiri şi alte construcţii 
care fac imposibile exploatarea şi/sau 
transportul masei lemnoase care s-ar 
exploata din respectivul arboret;

d) consum propriu al administratorului 
fondului forestier proprietate publică 
a statului - volumul de lemn fasonat 
destinat pentru realizarea diverselor lucrări 
necesare administrării fondului forestier 
proprietate publică a statului - lucrări 
de investiţii şi reparaţii pentru lucrări 
de reconstrucţie ecologică, lucrări de 
regenerare, lucrări de protecţie a pădurilor, 
amenajări cinegetice şi piscicole, lucrări 
de investiţii, de reparaţii ale amenajărilor 
de tipul împrejmuirilor, construcţiilor 
administrative, a drumurilor şi căilor de 
acces, încălzirea spaţiilor şi clădirilor, 
amenajări pentru prevenirea şi stingerea 
incendiilor de pădure, amenajări pentru 

administrarea ariilor naturale protejate, 
precum şi volumul de lemn fasonat 
necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor 
prevăzute în contractele colective de 
muncă; volumul de lemn fasonat destinat 
consumului propriu al administratorului 
fondului forestier proprietate publică a 
statului nu face obiectul comercializării; 
volumul necesar se estimează de 
administrator şi se publică pe site-ul 
administratorului, anterior licitaţiei 
principale;

[…]
i) grupaj de partizi - două sau mai 

multe partizi a căror masă lemnoasă s-a 
stabilit a se valorifica «pe picior», partizi 
grupate în funcţie de: bazinet, instalaţii 
de scos-apropiat, calea de transport cu 
caracter permanent care le deserveşte şi 
care se pot exploata de un singur operator 
economic; în cadrul grupajului ordinea de 
autorizare la exploatare a partizilor este: 
accidentale, igienă, secundare, conservare 
şi principale;

[…]
q) preţ de pornire la licitaţie/negociere, 

denumit în continuare preţ de pornire - 
preţul stabilit de organizatorul licitaţiei/
negocierii, în conformitate cu prevederile 
prezentului regulament; pentru masa 
lemnoasă, stabilirea acestui preţ se face 
pornind de la preţul de APV, exprimat 
în lei/mc, volum brut, fără TVA; preţul 
de pornire la licitaţie/negociere pentru 
grupajele de partizi se stabileşte pe 
grupaj, ca medie a preţurilor de pornire 
ale partizilor componente, ponderate cu 
volumele acestora; preţul de adjudecare 
al grupajului se defalcă pe partizi 

Modificarea
şi completarea 
regulamentului
de valorificare
a masei lemnoase
Hotărârea nr. 55/2019, pentru modificarea şi 
completarea regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin HG nr. 715/2017.
Text publicat în MO 140/2019.
În vigoare de la 21 februarie 2019.
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.



buletin informativ / info bulletin

42 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro

corespunzător creşterii obţinute prin 
licitaţie/negociere; în cazul lemnului 
fasonat, preţul de pornire la licitaţie/
negociere se fundamentează pe principiile 
economiei de piaţă, corelat cu condiţia de 
livrare, iar la sortimentele de lemn de lucru 
acesta se stabileşte distinct, pe fiecare lot/
piesă personalizată, pentru volumul net 
şi pentru coajă; pentru masa lemnoasă 
care nu se adjudecă la o procedură de 
valorificare, organizată potrivit prevederilor 
prezentului regulament, preţul de pornire 
se poate modifica prin scăderea nivelului 
acestuia faţă de nivelul de la procedura 
anterioară, dar nu poate fi mai mic decât 
nivelul preţului de APV; pentru masa 
lemnoasă care nu se adjudecă la două 
sau mai multe proceduri de valorificare, 
organizate potrivit prevederilor prezentului 
regulament, preţul de pornire se poate 
modifica prin scăderea nivelului acestuia 
faţă de nivelul de la procedura anterioară, 
în condiţii de piaţă;

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

[…]
t) produse accidentale dispersate - 

produsele lemnoase rezultate ca urmare 
a afectării unor arborete de către factori 
biotici şi/sau abiotici destabilizatori, al 
căror volum afectat este de cel mult 
60% din volumul arboretului înscris în 
descrierea parcelară a unităţii amenajistice 
diminuat cu volumul recoltat de la intrarea 
în vigoare a amenajamentului, precum şi 
cele rezultate din afectarea unor arborete 
integral pe suprafeţe compacte de 
maximum 0,5 ha;

ţ) produse accidentale realizate pe 
suprafeţe compacte - produsele lemnoase 

rezultate ca urmare a afectării unui 
arboret de către factori biotici şi/sau 
abiotici destabilizatori, al căror volum 
afectat este de peste 60% din volumul 
arboretului înscris în descrierea parcelară 
a unităţii amenajistice, diminuat cu 
volumul recoltat de la intrarea în vigoare a 
amenajamentului sau integral pe suprafeţe 
compacte mai mari de 0,5 ha; în cazul 
arboretelor care prin extragerea arborilor 
afectaţi se vor încadra în urgenţa 1 de 
regenerare, se pun în valoare ca produse 
accidentale toţi arborii;

[…]
v) reprezentant al operatorului economic 

- persoana fizică învestită cu atribuţii de 
administrator sau lichidator ales, numit 
sau desemnat într-un alt mod, al cărui 
nume este înscris în registrul de stat unde 
este înregistrată persoana juridică sau 
împuternicit al acestuia prin înscris semnat 
şi ştampilat în original de reprezentantul 
operatorului economic;

[…]
y) valorificarea superioară a masei 

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

2. La articolul 1, după litera bb) se 
introduce o nouă literă, litera 

cc), cu următorul cuprins:

cc) instrumente bancare decontabile 
- cec, bilet la ordin avalizat de bancă, 
scrisoare de garanţie bancară.

3. La articolul 3 alineatul (1), 
partea introductivă se modifică 

şi va avea următorul cuprins:

Art. 3.
(1) Hotărârea privind modul de 

valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică a statului, ca 
«masă lemnoasă pe picior» sau ca «lemn 
fasonat» se ia, cu respectarea prevederilor 
alin. (2) şi (4), de către:

4. La articolul 3, alineatele (2) - 
(4) şi (8) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins:

(2) La adoptarea hotărârii prevăzute la 
alin. (1), se au în vedere următoarele:

a) partizile de produse secundare, de 
igienă, de produse accidentale dispersate 
şi de produse accidentale pe suprafeţe 
compacte de maximum 3 ha, la care 
exploatarea se realizează în ordinea 
prevăzută la art. 59 alin. (51) din Legea 
nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;
b) partizile de produse principale, din 

lucrări de conservare, precum şi cele de 
produse accidentale din tăieri realizate pe 
suprafeţe compacte mai mari de 3 hectare, 
constituite în fondul forestier proprietate 
publică a statului;

c) necesarul anual estimat de lemn de 
foc destinat încălzirii populaţiei. Volumul 
minim ce va fi oferit spre vânzare către 
populaţie şi ceilalţi beneficiari prevăzuţi 
de lege, ca lemn de foc şi lemn de lucru 
rotund cu diametrul la capătul gros de 
maximum 24 cm, este de 1 milion mc/
an de producţie. La adoptarea hotărârii, 
pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la 
art. 60 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 46/2008, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind asigurarea cu prioritate 
a lemnului de foc pentru populaţie, se vor 
avea în vedere, cu prioritate, partizile cu 
procentul cel mai mare de lemn de foc;

d) necesarul anual estimat de lemn 
rotund de lucru pentru producătorii din 
industria mobilei;

e) necesitatea efectuării lucrărilor 
de îngrijire şi conducere a arboretelor 
tinere, precum şi a celor de extragere a 
produselor accidentale şi de igienă;

f) capacitatea anuală efectivă de 
exploatare a ocoalelor silvice/bazelor 
experimentale.

(3) Hotărârea prevăzută la alin. (1) 
se publică pe site-ul administratorilor 
fondului forestier proprietate publică a 
statului.

(4) Volumul maxim prevăzut a fi 
recoltat constituit din partizile de produse 
principale, de lucrări de conservare şi de 
produse accidentale din tăieri realizate pe 
suprafeţe compacte mai mari de 3 hectare, 
constituite în fondul forestier proprietate 
publică a statului, care se exploatează de 
către administratorul acestuia în regie 
proprie, cu forţe proprii sau prin prestări 
servicii cu operatori economici atestaţi 
pentru lucrări de exploatare forestieră, 
se stabileşte prin hotărâre a entităţilor 
prevăzute la alin. (1). Pentru îndeplinirea 
obligaţiei prevăzute la art. 60 alin. (5) lit. 
d) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
privind asigurarea cu prioritate a lemnului 
de foc pentru populaţie, se vor avea în 
vedere, cu prioritate, partizile cu procentul 
cel mai mare de lemn de foc.

[…]
(8) Produsele extraordinare, astfel cum 

sunt definite de Legea nr. 171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice, cu modificările şi completările 
ulterioare, se valorifică de administratorii 
fondului forestier proprietate publică, 
de regulă, ca lemn fasonat. Exploatarea 
masei lemnoase care constituie aceste 
produse se face de către operatori 
economici atestaţi pentru activitatea de 
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exploatare forestieră şi care concomitent 
îndeplinesc, după caz, exigenţele prevăzute 
de legislaţia specifică domeniilor: energie 
electrică, gaze naturale, petrol, căi de 
transport, inclusiv forestiere. În cazul 
reţelelor de transport şi distribuţie a 
energiei electrice, exploatarea produselor 
extraordinare se realizează de către 
operatorii economici atestaţi pentru lucrări 
de exploatări forestiere care au încheiat 
contracte de prestări servicii cu titularii de 
autorizaţii şi licenţe, conform legislaţiei în 
vigoare.

5. La articolul 3, alineatele (5) şi 
(6) se abrogă.

6. La articolul 3, după alineatul 
(11) se introduce un nou 

alineat, alineatul (12), cu următorul 
cuprins:

(12) Produsele extraordinare care 
necesită exploatarea în regim de urgenţă 
pentru asigurarea siguranţei circulaţiei 
publice, a siguranţei în funcţionare a liniilor 
electrice aeriene de transport şi distribuţie 
a energiei electrice, precum şi produsele 
accidentale I care fac obiectul defrişărilor 
legal aprobate apărute în fondul forestier 
proprietate publică vor fi exploatate 
cu prioritate de către administratori/
prestatori servicii silvice prin modalităţile 
prevăzute de lege, cu forţe proprii, în limita 
capacităţilor de exploatare existente.

7. Articolul 4 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

Art. 4. 
(1) Hotărârea privind modul de 

valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică a unei 
unităţi administrativ-teritoriale, ca «masă 
lemnoasă pe picior» sau ca «lemn fasonat» 
se ia în conformitate cu prevederile art. 6 
alin. (2) de către consiliul local sau, după 
caz, de către consiliul de administraţie 
al regiei publice locale, cu aprobarea 
consiliului local.

(2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) 
se publică pe site-ul administratorului 
fondului forestier proprietate publică a 
unităţii administrativ-teritoriale şi/sau al 
organizatorului licitaţiei.

8. La articolul 9, alineatele (1) 
şi (2) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins:

Art. 9.
(1) În vederea asigurării transparenţei 

amplasării şi valorificării masei lemnoase 
care se recoltează din fondul forestier 
proprietate publică a statului şi a lemnului 
fasonat, administratorii fondului forestier 
au obligaţia de a asigura publicarea 

licitaţiilor/negocierilor de vânzare a 
masei lemnoase şi a lemnului fasonat 
provenite din acest fond forestier, pe 
site-ul organizatorului, cu minimum 
30 de zile calendaristice înainte de 
desfăşurarea licitaţiei principale, în cazul 
masei lemnoase, şi cu minimum 10 zile 
calendaristice înainte de desfăşurarea 
licitaţiilor intermediare/negocierilor de 
vânzare a masei lemnoase şi a licitaţiilor/
negocierilor de vânzare a lemnului fasonat; 
publicarea anunţului se face şi pe site-ul 
www.produselepadurii.ro, administrat de 
autoritatea publică centrală care răspunde 
de silvicultură, iar publicarea este gratuită.

(2) În vederea asigurării transparenţei 
amplasării şi valorificării masei lemnoase 
din fondul forestier proprietate publică 
a unităţilor administrativ-teritoriale, 
precum şi a comercializării acesteia şi a 
lemnului fasonat care se supun valorificării 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 
46/2008, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, administratorii/
prestatorii de servicii silvice au obligaţia să 
publice cu minimum 10 zile calendaristice 
înainte de desfăşurarea licitaţiilor pe site-
ul organizatorilor licitaţiile/negocierile 
de masă lemnoasă/lemn fasonat care 
provine din acest fond forestier. Publicarea 
anunţului se face şi pe site-ul www.
produselepadurii.ro. 

[…]

10. La articolul 10, după 
alineatul (2) se introduce un 

nou alineat, alineatul (21), cu următorul 
cuprins:

(21) Clauze minimale ale contractului 
de vânzare a masei lemnoase prevăzute la 
alin. (2) lit. g) se referă la:

a) predarea masei lemnoase spre 
exploatare se va face pe postaţe, după 
efectuarea plăţii contravalorii acesteia 
sau, dacă părţile convin, după depunerea 
de instrumente de plată cu scadenţă la 
maximum 30 de zile calendaristice;

b) valabilitatea contractelor de vânzare-
cumpărare, cu posibilitatea prelungirii 
în situaţii de forţă majoră, de calamităţi 
naturale sau fenomene climatice care 
împiedică desfăşurarea normală a 
procesului de exploatare forestieră, 
constatate în condiţiile reglementărilor 
legale în vigoare;

c) cazurile de forţă majoră, de 
calamităţi naturale şi fenomene 
climatice care împiedică desfăşurarea 
normală a procesului de exploatare 
forestieră, înregistrate în SUMAL potrivit 
reglementărilor legale şi care exonerează 
părţile, în condiţiile legii, de obligaţii 
contractuale care rezidă din efectele 
înregistrate pe durata de acţiune a 
acestora;

d) regulile ce trebuie respectate, 

conform exigenţelor cerute de protecţia 
mediului, precum şi de certificarea 
managementului forestier, în cazul 
pădurilor certificate;

e) condiţiile de reziliere;
f) reglementările în baza cărora se 

derulează contractul de vânzare;
g) asigurarea condiţiilor de acces la 

masa lemnoasă/lemnul fasonat care 
se oferă spre vânzare, cu respectarea 
prevederilor art. 67 alin. (2) din Legea nr. 
46/2008, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

11. La articolul 10 alineatul (4), 
litera b) se modifică şi va 

avea următorul cuprins:

b) modificarea/casarea unor partizi sau 
constituirea pe parcursul anului a unor 
partizi.

12. La articolul 11, alineatele (1) 
şi (2) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins:

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

(1), din partizile de produse principale 
care urmează a fi exploatate în anul 
calendaristic următor, entităţile prevăzute 
la art. 10 alin. (1) pot stabili partizile al 
căror volum însumează cel mult 20% 
din volumul produselor principale 
cumulat cu cel al produselor accidentale 
precomptabile cuprinse în această listă; 
volumul astfel stabilit constituie rezerva 
de masă lemnoasă pentru precomptarea 
produselor accidentale I în scopul 
încadrării în volumul maxim ce se poate 
recolta anual ca produse principale 
conform prevederilor art. 59 alin. (2) şi 
(3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru fondul forestier proprietate 
publică a unei unităţi administrativ-
teritoriale se poate constitui ca rezervă 
pentru precomptarea produselor 
accidentale şi pentru încadrarea în 
posibilitatea anuală un procent de cel 
mult 20% din posibilitatea anuală stabilită 
potrivit art. 59 alin. (2), (3) şi (10) din Legea 
nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care urmează a se 
recolta anual.

13. La articolul 14, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:

(2) La licitaţia principală prevăzută la 
alin. (1) administratorul fondului forestier 
proprietate publică a statului oferă spre 
vânzare masă lemnoasă în procent cuprins 
între minimum 60% şi maximum 80% din 
volumul de masă lemnoasă stabilit a fi 
valorificat ca masă lemnoasă. Volumul din 
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partizile care constituie rezerva şi volumul 
de masă lemnoasă stabilit a fi valorificat în 
ocoalele silvice în care se execută lucrări 
de reamenajare - faza teren nu va fi oferit 
la licitaţia principală.

[…]

19. La articolul 21, după 
alineatul (5) se introduce un 

nou alineat, alineatul (51), cu următorul 
cuprins:

23. La articolul 25, după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alineatul (11), cu 
următorul cuprins:

(11) Operatorul economic înscris la 
licitaţie/negociere poate să constituie 
garanţia de contractare şi prin instrumente 
de garantare emise de o instituţie de credit 
din România, în condiţiile legii.

[…]

24. La articolul 28, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:

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

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

25. La articolul 29, alineatul 
(4) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:

(4) Este declarat adjudecatar licitantul 
care a oferit preţul cel mai mare, după 3 
strigări succesive ale preşedintelui comisiei 
de licitaţie ale respectivei oferte sau, după 
caz, producătorul din industria mobilei 
care îşi exercită dreptul de preempţiune 
la cumpărarea masei lemnoase fasonate, 
potrivit prevederilor art. 47 din prezentul 
regulament.

26. La articolul 30 alineatul 
(1), literele a), b), d) şi e) se 

modifică şi vor avea următorul cuprins:

a) oferta se depune, în plic închis, 
anterior începerii şedinţei de licitaţie, la 
registratura organizatorului; un operator 
economic, la o licitaţie, poate depune 
numai o ofertă şi numai un plic închis; 
oferta trebuie să fie în original, să fie 
semnată şi ştampilată de reprezentantul 
operatorului economic;

b) în situaţia în care un operator 
economic depune oferte pentru mai 
multe partizi/grupaje de partizi/loturi/
piese, acestea se centralizează de ofertant 
într-o singură listă care se depune într-
un plic închis, în ordinea de prioritate 
de adjudecare preferată de acesta; lista 

trebuie să fie în original, să fie semnată şi 
ştampilată de reprezentantul operatorului 
economic;

[…]
d) comisia de licitaţie face publice 

ofertele pentru fiecare partidă/grupaj 
de partizi/lot/piesă şi le înregistrează în 
fişele de desfăşurare a licitaţiei, fişe care 
vor constitui anexe la procesul- verbal de 
licitaţie; comisia declară invalidă oferta 
care nu este în original, nu este semnată şi 
ştampilată de reprezentatul operatorului 
economic, precum şi oferta care este sub 
preţul de pornire la licitaţie;

e) este declarat adjudecatar, pentru 
fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă, 
operatorul economic care a oferit preţul 
cel mai mare, dacă acesta este cel puţin 
egal cu preţul de pornire sau, după caz, 
producătorul din industria mobilei care 
îşi exercită dreptul de preempţiune la 
cumpărarea masei lemnoase fasonate, în 
condiţiile art. 47 din prezentul regulament.”

[…]

28. La articolul 42, alineatele 
(2), (3) şi (5) se modifică şi 

vor avea următorul cuprins:

(2) Negocierea prevăzută la alin. (1) se 
poate face cu orice operator economic 
admis la licitaţie care îndeplineşte criteriile 
pentru a face ofertă şi care solicită în scris 
aceasta. Preţul rezultat din negociere nu 
poate să fie:

a) mai mic decât preţul de APV stabilit 
pentru partida/grupajul de partizi la care 
nu au existat oferte la licitaţie;

b) mai mic decât preţul oferit de 
ofertantul unic pentru partida/grupajul de 
partizi la care a existat o ofertă la licitaţie.

(3) Prin excepţie de la prevederile 
alin. (1), partida constituită din produse 
accidentale, rămasă neadjudecată după 
o licitaţie, se poate supune negocierii, 
organizată la data prevăzută în anunţul de 
licitaţie.

[…]
(5) Negocierea prevăzută la alin. (4) se 

poate face cu orice operator economic 
admis la licitaţie care îndeplineşte criteriile 
pentru a face ofertă şi care solicită în scris 
aceasta. Preţul rezultat din negociere 
nu poate să fie mai mic decât preţul de 
pornire la licitaţie pentru loturile/piesele 
de lemn fasonat pentru care nu au existat 
oferte la licitaţie sau decât preţul oferit de 
ofertantul unic.

[…]

31. Articolul 47 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

Art. 47. 
(1) Operatorii economici care deţin 

certificat de atestare ca producător din 
industria mobilei, ofertanţi la licitaţiile 

publice prevăzute la art. 12 organizate 
de administratorii fondului forestier 
proprietate publică a statului pentru 
vânzarea lotului/piesei de lemn fasonat, 
sunt declaraţi adjudecatari pentru 
respectivul/respectiva lot/piesă, dacă oferă 
ultimul preţ ofertat în cazul licitaţiei cu 
strigare, potrivit art. 29 alin. (4), sau un preţ 
egal cu cel mai mare preţ ofertat în cazul 
licitaţiei în plic închis, potrivit art. 30 alin. 
(1) lit. e); în cazul licitaţiei în plic închis, 
dreptul de preempţiune al operatorilor 
economici care deţin certificat de atestare 
ca producător din industria mobilei poate 
fi exercitat imediat după deschiderea 
plicurilor.

(2) În situaţia în care doi sau mai mulţi 
operatori economici, prevăzuţi la alin. (1), 
oferă acelaşi preţ, licitaţia se transformă 
în licitaţie publică cu strigare, numai cu 
participarea acestora, adjudecatar este 
declarat operatorul economic care oferă 
preţul cel mai mare, iar strigările se vor 
face fără paşi de licitare. În cazul licitaţiei 
publice în plic închis, pentru departajarea 
operatorilor economici care oferă acelaşi 
preţ, licitările se vor face, cu strigare, fără 
paşi de licitare.

32. La articolul 50, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:

(3) Lemnul rotund şi despicat de lucru, 
provenit din fondul forestier proprietate 
publică a unei unităţi administrativ- 
teritoriale, poate face obiectul procesării în 
instalaţiile proprii ale proprietarului sau ale 
administratorului acestui fond forestier, cu 
aprobarea consiliului local.

33. La articolul 54, alineatul 
(5) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:

(5) Adjudecatarii masei lemnoase şi 
cei ai lemnului fasonat au dreptul de a 
cesiona contractele de vânzare-cumpărare 
încheiate în urma licitaţiilor/negocierilor 
desfăşurate potrivit prezentului 
regulament doar dacă această posibilitate 
este prevăzută expres în caietul de 
sarcini, respectiv în contractul de vânzare. 
Contractul de vânzare poate fi cesionat 
numai operatorilor economici pentru care 
este acordul scris al organizatorului.

[…]

36. Anexa se modifică şi se 
înlocuieşte cu anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre.

37. După anexa nr. 1, se 
introduc două noi anexe, 

anexele nr. 2 şi 3, având cuprinsul 
prevăzut în anexele nr. 2 şi 3 la prezenta 
hotărâre.
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Comitetul tehnic de standardizare CT 
118 - lemn şi produse finite şi semifinite 
de lemn, maşini şi utilaje pentru 
prelucrarea lemnului, având ca obiect 
standardizarea terminologiei, clasificării, 
metodelor de încercare pentru lemn 
rotund şi cherestea, plăci pe bază de 
lemn, mobilier, precum şi pentru plută şi 
produse de plută, ca şi pentru maşini şi 
scule destinate prelucrării materialelor, 
precum şi utilaje de condiţionare a 
lemnului, se întruneşte periodic în 
şedinţe de lucru având ca principal scop 
îndeplinirea obiectivelor din planul anual 
de activitate.

Convocarea pentru reuniunea 
membrilor CT 118, în data de 18.03.2019, 
a avut ca scop şi obiectiv principal 
prezentarea raportului de activitate pe 
anul 2018 şi stabilirea programului de 
lucru pe 2019.

De asemenea, s-a analizat lista cu 
proiectele de standard european aflate 
în etapa de vot formal care trebuie 
votate în cursul lunii martie şi aprilie, 
pentru exprimarea poziţiei naţionale 
prin vot şi observaţii. Proiectele au fost 
elaborate de comitetul tehnic european 
corespondent.

Din
activitatatea

curentă
a comitetului

CT 118

CEN/TC 142 prEN ISO 19085-14 26.04.2019 4020Woodworking machines. Safety.
Part 14: Four-sided moulding machines
(ISO/DIS 19085-14:2019)

CEN/TC 207

ISO/TC 39

FprEN 17124 25.04.2019 5020Visual assessment of furniture surfaces.

CEN/TC 364 EN 14988:2017/
prA1:2019

11.04.2019 4020Children’s high chairs.
Safety requirements and testing methods.

Nr. TC
internaţional

CEN/TC 207 FprEN 1130 14.03.2019 5020Children’s furniture.
Requirements and testing methods.

Nr. CT
european Indicativ

Data
limită

Titlu
standard Etapa

Varianta
de vot
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CT 118

Standarde
adoptate în 2018

EN 847-1:2017 SR EN 847-1:2018 30.04.2018 NCScule pentru prelucrarea lemnului. Cerinţe de securitate.
Partea 1: Scule pentru frezare, pânze pentru
ferăstraie circulare.

EN 716-2:2017 SR EN 716-2:2017 30.03.2018 NCTMobilier. Paturi �xe şi paturi pliante de uz casnic,
pentru copii. Partea 1: Metode de încercare.

EN 716-1:2017 SR EN 716-1:2017 30.03.2018 NCTMobilier. Paturi �xe şi paturi pliante de uz casnic,
pentru copii. Partea 1: Cerinţe de securitate.

EN 1870-6:2017 SR EN 1870-6:2018 30.04.2018 NCSecuritatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului.
Ferăstraie circulare. Partea 6: Ferăstraie circulare
cu suport şi/sau masă pentru tăierea lemnului de foc.

EN 16890:2107 SR EN 16890:2107 31.05.2018 NCTMobilier pentru copii. Saltelepentru pătuţuri
şi coşuri pentru bebeluşi. Cerinţe de securitate
şi metode de încercare.

EN 16755:2107/
AC:2018

SR EN 16755:2108/
AC:2018

31.08.2018 ERDurabilitatea performanţelor reacţiei la foc.
Clasi�carea produselor pe bază de lemn, ignifugate,
pentru utilizare �nală în interior şi în exterior.

EN 16755:2017 SR EN 16755:2018 30.03.2018 NCDurabilitatea performanţelor reacţiei la foc.
Clasi�carea produselor pe bază de lemn, ignifugate,
pentru utilizare �nală în interior şi în exterior.

EN 16121:2013+
A1:2017

SR EN 16121+
A1:2017

28.02.2018 NCMobilier pentru depozitare, de uz colectiv. Cerinţe
de securitate, rezistenţă, durabilitate şi stabilitate.

EN 14988:2017 SR EN 14988:2017 31.05.2018 NCTScaune înalte pentru copii.
Cerinţe şi metode de încercare.

EN 14915:2013+
A1:2017

SR EN 14915+
A1:2017

21.12.2018 NCTLambriuri şi placări de lemn masiv.
Caracteristici, cerinţe şi marcare.

EN 14323:2017 SR EN 14323:2017 30.03.2018 NCTPlăci pe bază de lemn. Plăci melaminate pentru
utilizări interioare. Metode de încercare.

EN 14354:2017 SR EN 14354:2017 30.04.2018 NCTPlăci pe bază de lemn. Îmbrăcăminţi
pentru pardoseală cu placare din lemn.

EN 14322:2017 SR EN 14322:2017 30.03.2018 NCTPlăci pe bază de lemn. Plăci melaminate pentru
utilizări interioare. De�niţie, cerinţe şi clasi�care.

EN 142998:2017 SR EN 142998:2018 30.03.2018 NCCherestea. Evaluarea calităţii uscării.

EN 13986:2004+
A1:2015

SR EN 13986+
A1:2015

31.05.2018 NCTPlăci pe bază de lemn, destinate construcţiei.
Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare.

EN 13489:2017 SR EN 13489:2018 28.02.2018 NCPardoseli din lemn şi parchet.
Elemente de parchet multistrat.

EN 13227:2017 SR EN 13227:2018 30.04.2018 NCPardoseli din lemn.
Produse de parchet lamelar masiv.

EN 1309-3:2018 SR EN 1309-3:2018 29.06.2018 NCLemn rotund şi cherestea. Metode de măsurare.
Partea 3: caracteristici şi degradări biologice.

EN 1116:2018 SR EN 1116:2018 29.06.2018 NCMobilier. Mobilier de bucătărie. Dimensiuni
de coordonare pentru mobilierul de bucătărie
şi aparatele pentru menaj.

CEN/TS 14966:2005

Indicativ
standard

SR CEN/TS 14966:2018 30.04.2018 TRPlăci pe bazăde lemn. Metode indicative de încercare
pe epruvete de dimensiuni mici, pentru anumite
proprietăţi mecanice.

Indicativ
standard român

Data
de aprobare

Titlu
standard

Metodă
de aprobare
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Total standarde adoptate   29
Adoptare prin metoda notei de confirmare 19
Adoptare prin traducere   10
Legendă: • NCT - notă de confirmare tradusă • NC - notă de confirmare

EN ISO 19085-8:2018 SR EN ISO 19085-8:2018 31.07.2018 NCMaşini pentru prelucrarea lemnului. Securitate.
Partea 8: Maşini de şlefuit şi de calibrat cu bandă
pentru piese drepte.

EN ISO 19085-6:2017 SR EN ISO 19085-6:2018 31.05.2018 NCMaşini pentru prelucrarea lemnului. Securitate.
Partea 6: Freze cu un singur arbore portsculă
cu ax vertical.

EN ISO 19085-5:2017 SR EN ISO 19085-5:2018 31.01.2018 NCMaşini pentru prelucrarea lemnului. Securitate.
Partea 5: Ferăstraie pentru formatizare.

EN ISO 19085-4:2018 SR EN ISO 19085-4:2018 31.10.2018 NCMaşini pentru prelucrarea lemnului. Securitate.
Partea 4: Ferăstraie circulare cu panouri verticale.

EN ISO 19085-3:2017 SR EN ISO 19085-3:2018 31.05.2018 NCMaşini pentru prelucrarea lemnului. Securitate.
Partea 3: Maşini de găurit şi maşini de frezat
cu comandă numerică.

EN ISO 19085-2:2017 SR EN ISO 19085-2:2018 31.01.2018 NCMaşini pentru prelucrarea lemnului. Securitate.
Partea 2: Ferăstraie circulare cu panouri orizontale
cu dispozitiv de presare.

EN ISO 19085-1:2017/
AC:2018

SR EN ISO 19085-1:2017/
AC:2018

31.05.2018 ERMaşini pentru prelucrarea lemnului. Securitate.
Partea 1: Cerinţe comune.

EN ISO 19085-1:2017 SR EN ISO 19085-1:2018 31.01.2018 NCMaşini pentru prelucrarea lemnului. Securitate.
Partea 1: Cerinţe comune.

EN 847-2:2017 SR EN 847-2:2018 30.04.2018 NCScule pentru prelucrarea lemnului. Cerinţe de securitate.
Partea 2: Cernţe pentru cozile frezelor cu coadă.

EN ISO 19085-8:2018 SR EN ISO 19085-8:2018 31.07.2018 NCMaşini pentru prelucrarea lemnului. Securitate.
Partea 8: Maşini de şlefuit şi de calibrat cu bandă
pentru piese drepte.

EN ISO 19085-6:2017 SR EN ISO 19085-6:2018 31.05.2018 NCMaşini pentru prelucrarea lemnului. Securitate.
Partea 6: Freze cu un singur arbore portsculă
cu ax vertical.

EN ISO 19085-5:2017 SR EN ISO 19085-5:2018 31.01.2018 NCMaşini pentru prelucrarea lemnului. Securitate.
Partea 5: Ferăstraie pentru formatizare.

EN ISO 19085-4:2018 SR EN ISO 19085-4:2018 31.10.2018 NCMaşini pentru prelucrarea lemnului. Securitate.
Partea 4: Ferăstraie circulare cu panouri verticale.

EN ISO 19085-3:2017 SR EN ISO 19085-3:2018 31.05.2018 NCMaşini pentru prelucrarea lemnului. Securitate.
Partea 3: Maşini de găurit şi maşini de frezat
cu comandă numerică.

EN ISO 19085-2:2017 SR EN ISO 19085-2:2018 31.01.2018 NCMaşini pentru prelucrarea lemnului. Securitate.
Partea 2: Ferăstraie circulare cu panouri orizontale
cu dispozitiv de presare.

EN ISO 19085-1:2017/
AC:2018

SR EN ISO 19085-1:2017/
AC:2018

31.05.2018 ERMaşini pentru prelucrarea lemnului. Securitate.
Partea 1: Cerinţe comune.

EN ISO 19085-1:2017 SR EN ISO 19085-1:2018 31.01.2018 NCMaşini pentru prelucrarea lemnului. Securitate.
Partea 1: Cerinţe comune.

EN 847-2:2017 SR EN 847-2:2018 30.04.2018 NCScule pentru prelucrarea lemnului. Cerinţe de securitate.
Partea 2: Cernţe pentru cozile frezelor cu coadă.

EN 847-1:2017 SR EN 847-1:2018 30.04.2018 NCScule pentru prelucrarea lemnului. Cerinţe de securitate.
Partea 1: Scule pentru frezare, pânze pentru
ferăstraie circulare.

EN 716-2:2017 SR EN 716-2:2017 30.03.2018 NCTMobilier. Paturi �xe şi paturi pliante de uz casnic,
pentru copii. Partea 1: Metode de încercare.

EN 716-1:2017 SR EN 716-1:2017 30.03.2018 NCTMobilier. Paturi �xe şi paturi pliante de uz casnic,
pentru copii. Partea 1: Cerinţe de securitate.

EN 1870-6:2017 SR EN 1870-6:2018 30.04.2018 NCSecuritatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului.
Ferăstraie circulare. Partea 6: Ferăstraie circulare
cu suport şi/sau masă pentru tăierea lemnului de foc.

EN 16890:2107 SR EN 16890:2107 31.05.2018 NCTMobilier pentru copii. Saltelepentru pătuţuri
şi coşuri pentru bebeluşi. Cerinţe de securitate
şi metode de încercare.

Indicativ
standard

Indicativ
standard român

Data
de aprobare

Titlu
standard

Metodă
de aprobare
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Alegerile europene din 23-26 mai 
2019 vor fi decisive pentru cei care 
lucrează.

Noul Parlament European poate să 
facă din Uniunea Europeana un loc 
mai bun, sau să submineze cooperarea 
europeană construită de-a lungul multor 
ani.

Rezultatul alegerilor europene din luna 
mai va fi crucial pentru direcţia viitoare 
a Uniunii Europene, iar sindicatele joacă 
un rol activ în campanie.

Programul electoral convenit de cele 
90 de organizaţii sindicale naţionale 
afiliate la Confederaţia Europeană 
a Sindicatelor, reprezentând 45 de 
milioane de lucrători, susţine că “o 
Europă mai echitabilă pentru lucrători 
este posibilă” şi ar trebui să se bazeze 
pe:

• democraţie şi justiţie socială;
• locuri de muncă de calitate şi salarii 

mai mari;
• tranziţii sociale echitabile către o 

economie cu emisii reduse de carbon şi 
către economia digitală.

Propunerile specifice includ:
• noi politici economice pentru 

stimularea creşterii economice care 
să aducă beneficii tuturor, inclusiv 
relansarea investiţiilor publice;

• implementarea integrală a “Pilonului 
european al drepturilor sociale”, inclusiv 
dreptul la educaţie de calitate şi învăţare 
de-a lungul vieţii, sănătate şi siguranţă la 
locul de muncă, locuri de muncă sigure, 
egalitatea de gen şi servicii publice de 
bună calitate;

• legislaţia UE şi legislaţia naţională 
care să permită angajatorilor şi 
sindicatelor să încheie acorduri colective 
de creştere a salariilor şi de obţinere a 
unor standarde mai bune de viaţă şi de 
muncă pentru toţi;

• munca de aceeaşi valoare trebuie 
plătită la fel în întreaga Europă, în toate 
sectoarele de activitate şi, în mod egal, 
pentru femei şi bărbaţi;

• gestionarea tranziţiilor către o 
economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon şi economia digitală, inclusiv o 
nouă politică industrială a UE pentru a 
crea noi locuri de muncă şi oportunităţi.

Schimbarea este posibilă. Europa 
poate fi o forţă de progres social. 
Naţionalismul nu oferă soluţii la 
problemele cu care ne confruntăm 
astăzi - cum ar fi puterea monopolului 
şi evaziunea fiscală a companiilor 
multinaţionale, salariile scăzute şi 
sărăcia, schimbările climatice, poluarea 
sau combaterea terorismului. Împreună, 
UE şi statele membre au puterea de 
a ne asigura că toţi obţinem o parte 
echitabilă din bogăţia la care contribuim 
să o realizăm.

Program 
sindical 
pentru 
alegerile 
europene 
2019
Confederaţia Europenă a 
Sindicatelor, la reuniunea 
Comitetului Director lărgit din 26 
februarie 2019, a lansat programul 
sindical pentru alegerile europene 
din luna mai 2019.
Având în vedere că la nivelul 
Uniunii Europene forţele 
naţionaliste, anti-europene şi de 
extremă dreaptă câştigă teren, ca 
urmare a creşterii inegalităţilor, 
lipsei locurilor de muncă sigure 
şi bine plătite, a globalizării 
nereglementate şi a lipsei unei 
abordări corecte şi coordonate a 
migraţiei, Confederaţia Europeană 
a Sindicatelor a lansat o campanie 
pentru conştientizarea, în rândul 
lucrătorilor, a importanţei de a 
vota, şi de a vota cu partidele 
şi candidaţii care susţin cererile 
noastre sindicale, pentru o Europă 
mai echitabilă pentru lucrători.
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Cu multe eforturi, CES a împins cu 
greu liderii UE să schimbe politicile, dar 
deja vedem unele îmbunătăţiri. După o 
puternică presiune sindicală, UE a creat 
un nou plan de investiţii, a adoptat un 
“pilon european al drepturilor sociale”, 
a prezentat noi iniţiative legislative 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă şi a înregistrat unele progrese 
în ceea ce priveşte politicile economice 
mai durabile. Acestea sunt schimbări 
importante, deşi nu sunt suficiente, iar 
UE trebuie să meargă mult mai departe 
- către un nou “contract social”, care 
oferă tuturor cetăţenilor o societate mai 
echitabilă şi mai dreaptă, cu oportunităţi 
reale pentru toţi.

Democraţia este ameninţată de 
extremişti - în cadrul UE, la graniţele 
noastre şi în afara ei. CES solicită ca UE 
să acţioneze pentru a apăra democraţia 
şi principiile democratice, drepturile 
sindicatelor şi drepturile femeilor, să 
respecte statul de drept, să aplice 
toleranţă zero la discursurile de ură.

Democraţia nu trebuie să rămână o 
formalitate, trebuie să meargă dincolo 
de vot şi să includă implicarea reală 
în deciziile politice, ca şi participarea 
democratică în societate şi la locul de 
muncă.

Dialogul social solid şi negocierile 
colective eficiente, în special la nivel 
de ramură, sunt instrumente esenţiale 
ale democraţiei economice şi sociale. 
Este necesară consolidarea dreptului 
lucrătorilor de a fi informaţi, de a fi 
consultaţi şi de a participa la schimbările 
la locul de muncă, inclusiv prin 
intermediul comitetelor europene de 
întreprindere.

UE trebuie să pună toate eforturile de 
a adăuga un protocol de progres social 
în tratatul UE, pentru a acorda prioritate 
drepturilor sociale faţă de libertăţile 
economice.

UE trebuie să îşi reconstruiască 
modelul social, aplicând în mod real 
“Pilonul european al drepturilor sociale” 
atât la nivel european cât şi naţional. 
Acesta denotă să includă dreptul la 
educaţie de calitate şi învăţare de-a 
lungul vieţii, sănătate şi securitate la 
locul de muncă, condiţii echitabile 
de muncă, salarii echitabile, locuri de 
muncă sigure, servicii publice de bună 
calitate, accesul la sisteme adecvate de 
protecţie socială, pensii corecte, locuinţe 
şi servicii sociale să fie asigurate pentru 
toţi, contribuţiile şi beneficiile să fie 
asigurate în mod egal. Pentru realizarea 
celor menţionate mai sus este necesară 
implicarea lucrătorilor şi a sindicatelor 
acestora la toate nivelurile.

Politicile UE privind comerţul şi 
globalizarea trebuie să fie mai echitabile 

şi să acorde mai multă importanţă 
drepturilor sociale, nu doar să servească 
intereselor companiilor multinaţionale. 

UE trebuie să contribuie la punerea 
în aplicare a obiectivelor ONU 
pentru dezvoltare durabilă - inclusiv 
combaterea sărăciei, condiţii de muncă 
decente, inegalităţile reduse şi egalitatea 
de şanse între femei şi bărbaţi - atât în 
Europa, cât şi în restul lumii, iar acestea 
trebuie să modeleze toate politicile 
UE, “interne” şi internaţionale, şi, de 
asemenea, să consolideze angajamentul 
global faţă de cooperarea internaţională, 
inclusiv pentru menţinerea democraţiei 
în cadrul ONU şi OIM şi de a milita 
pentru mai multă democraţie şi pentru a 
promova justiţia socială.

Pentru a elimina diferenţele salariale 
şi pentru a stimula creşterea durabilă 
şi competitivitatea, toţi lucrătorii din 
Europa merită o creştere a salariilor. 
Este inacceptabil ca profiturile şi 
productivitatea să nu fie redistribuite 
lucrătorilor care le-au generat, în special 
în ţările cu salarii mici, afectate de 
migraţia masivă a creierelor, ceea ce 
creează deziluzii cu privire la Uniunea 
Europeană. Totodată, munca de aceeaşi 
valoare trebuie remunerată la fel în 
întreaga Europă, între sectoare şi pentru 
femei şi bărbaţi.

Soluţia de a creşte salariile şi de a 

Activul sindical FSLIL, în dialog pentru modelarea politicilor sociale

obţine un nivel mai bun de trai şi locuri 
de muncă pentru toţi este negocierea 
colectivă: negocierile dintre angajatori 
şi sindicate pentru salarii echitabile şi 
condiţii de muncă, în special la nivel de 
ramură (sector de activitate) şi la nivel 
naţional.

Preşedinte FSLIL,
Dan Anghel
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Publicaţii
şi evenimente ştiinţifice

de specialitate

Stéphane Krebs

Beneficiile 
magice
ale arborilor

Peisagist şi arborist certificat, Stéphane 
Krebs (foto) îmbină, prin intermediul 
acestui ghid, aspectele practice cu privire 
la îngrijirea, biologia şi virtuţile arborilor 
din domeniul abordat, cu chestiuni 
mai abstracte, care parcurg o serie de 
etape în timp. Autorul se opreşte asupra 
reprezentărilor tradiţionale şi a unor 
dictoane populare, precum “Pomul se 
cunoaşte după roade”, ajungând până 
la prezentarea unor portrete cu caracter 
personalizat pentru unele esenţe 
lemnoase şi la descrierea caracteristicilor 
lor reale sau medicinale.

Autorul propune totodată 
recomandări care permit măsuri de 
depoluare prin crearea unor cortine 
vegetale, selectarea celor mai buni 
arbori pentru amenajări terase sau 
plantarea acestora în grădini urbane.
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www.wsl.ch 

Notificarea 
digitală nr. 60

Această notificare explică diversitatea 
şi funcţiile organismelor vii din solurile 
forestiere, contribuind la formarea şi 
informarea ucenicilor forestieri - tăietori 
de lemne sau laboranţi în domeniul 
biologiei, studenţi şi alte persoane 
interesate de sectorul silvicol sau de 
problemele ecologice actuale.

Solurile reprezintă un habitat pentru 
nenumărate soiuri de organisme 
vii, care joacă un rol important în 
descompunerea şi transformarea 
materiei organice. Un sol sănătos este 
o condiţie esenţială a sustenabilităţii 
în pădure. Notificarea destinată 
practicienilor, specialiştilor şi tuturor 
categoriilor interesate de acest subiect 
poate fi descărcată la adresa www.wsl.ch 
sau vizualizată sub formă tipărită.

Luna
Pădurilor

În luna martie, a debutat “Luna 
Pădurilor”. O tradiţie frumoasă, legată 
de perioada optimă de campanie de 
primăvara pentru plantarea arborilor.

Pe 21 martie, s-a aniversat “Ziua 
Internaţională a pădurilor”, instituită 
de ONU. Pe 25 martie, a fost stabilită 
prin lege, în România, “Ziua Naţională a 
Pădurilor”.

Este o perioadă de sărbătoare, de care 
ne bucurăm, dar şi de dezbateri pentru 
domeniul pădurilor: pe plan european 
se discută despre o strategie forestieră 
comună, pe plan global exista un 

Forum ONU despre păduri şi o strategie 
globală. Este un cadru potrivit în care 
se aduce în atenţie necesitatea unei 
strategii pentru domeniul forestier şi in 
România.

Felicitări tuturor celor care au 
organizat acţiuni de plantare de arbori, 
prilej de contact cu administraţia silvică 
şi de educaţie forestieră.

Pentru silvicultori, este perioada 
potrivită pentru a sublinia echilibrul 
dintre funcţiile economice, sociale şi de 
mediu în administrarea pădurilor.

Este un cadru potrivit în care arătăm 
starea pădurilor Romaniei. Avem o 
puternică industrie a lemnului, care dă 
valoare resursei de lemn, industrie pe 
care o preţuim şi o susţinem.

Fuziune
În Germania, două organizaţii din 

sectorul industriei lemnului au fuzionat. 
La data de 1 ianuarie 2019, Federaţia 
Germană a Producătorilor de Cherestea 
şi a Industriei Lemnului (Deutsche Säge 
und Holzindustrie Bundesverband 
e.V.) şi ramurile din landurile Bavaria şi 
Thuringia şi-au unit forţele prin această 
fuziune.

IGN Franţa 

Inventarul 
Forestier 
Naţional 2018

Elaborat de către Institutul Geografic 
Naţional (IGN Franţa) şi prezentat în 30 
pagini, inventarul ilustrează rezultatul 
statisticii efectuate de către această 
instituţie.

Raportul ne oferă informaţii precise 
asupra suprafeţei forestiere şi a evoluţiei 
sale, date referitoare la volumul de lemn 
pe picior, recoltările de lemn, informaţii 
regionale, compoziţia ecosistemelor 
forestiere şi repartiţia speciilor forestiere. 
De asemenea, se furnizează pe această 
cale starea actuală a sănătăţii pădurilor 
din Franţa.

Silvicultura
şi climatul
Nr. 69/2018

Acest raport permite evaluarea 
schimbărilor climatice prin intermediul 
instrumentelor forestiere specifice 

ocoalelor. Raportul furnizează bazele 
metodologice în vederea modificării sau 
reexaminării recomandărilor cantonale 
asupra speciilor forestiere, ţinând cont 
de schimbările climatice.

www.bafu.admin.ch

Revenirea
în forţă
a lemnului

Dintre temele abordate:
• ce pot face consumatorii în sprijinul 

pădurii; • optimizarea utilizării lemnului; 
• aşteptările antreprenorilor; • lemnul, 
“petrolul secolului 21”; • modul în care 
Cantonul Fribourg (Elveţia) lucrează 
în favoarea lemnului; • formarea 
profesioniştilor de calitate; • dosarul 
“mediului înconjurător”. 

François Charnet

Solurile 
forestiere
2018, carte, 160 pagini

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

Îmbogăţit cu desene, fotografii şi 
tabele sintetice, documentul îşi propune 
a fi un ghid pentru mai buna înţelegere 
a acestui element unic, atât comun, dar 
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puţin cunoscut sub numele de podeaua 
pădurii, în acelaşi timp şi mediu de 
cultură, şi “cămară” (apă şi nutrienţi), dar 
şi ecosistem major al zonelor temperate.

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

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

Philippe Blerot
şi Christophe Heyninck

Cartea mare
a pădurii
2017, carte, 496 pagini

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

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

Trecând prin pădurea de ieri şi 
astăzi, această carte vă va conduce, 
prin intermediul a 97 de articole scrise 
de 128 de autori, pentru a înţelege 

mai bine ce trebuie îmbunătăţit, astfel 
încât pădurea noastră de mâine să ne 
uimească şi mai mult. De la mituri şi 
legende, la tehnologia lemnului, de la 
sămânţă până la stejarul de mai multe 
secole, de la kite lucane la cerb, de la 
ranger până la casa contemporană.

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

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

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

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

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

300 de persoane au studiat în 42 
de proiecte, impactul schimbărilor 
climatice asupra pădurii şi au elaborat 
recomandări pentru gestionarea 
pădurilor.

Evenimente IUFRO

29.09.2019-05.10.2019
Curitiba, Brazilia

XXV IUFRO 
World Congress 
2019
08.05.2019-11.05.2019
Atena, Grecia

Conferinţa 
mondială 
“Pădurile
pentru 
sănătatea 
publică”

Scopul acestei conferinţe este de 
a reuni cunoscuţi oameni de ştiinţă 
din diferite ţări şi discipline pentru a 
prezenta cercetarea şi cunoştinţele 
şi teoriile de ultimă oră privind: 1) 
importanţa rolului pădurilor şi al 
spaţiilor verzi în îmbunătăţirea sănătăţii 
bunăstarea populaţiei; şi 2) Provocările 
cu care se confruntă domeniile de 
planificare urbană şi de peisaj în 
proiectarea infrastructurii verzi care 
beneficiază de activităţi fizice atât în 
spaţiul urban cât şi în pădure/natură. 

Evenimente forestiere

Geneva, Elveţia

Autorizaţii 
online pentru 
tăieri şi toaletări 
de arbori

Consiliul de Stat a adoptat o 
modificare a regulamentului de 
conservare a vegetaţiei arboricole, 
permiţând analizarea pe cale digitală a 
solicitărilor de eliberare a autorizaţiilor 
de tăiere a arborilor.

Cantonul Geneva oferă şi posibilitatea 
de depunere online a cererilor în cauză, 
la fel ca în situaţia solicitărilor pentru 
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Obiectivul proiectului este 
creşterea capacităţii de CDI 
a României prin asigurarea 
accesului cercetătorilor la 
publicaţii ştiinţifice şi baze de 
date internaţionale. Aceasta va 
duce la creşterea gradului de 
implicare a mediului de cercetare 
românesc în reţele de cercetare 
internaţionale specializate, 
demers major pentru dezvoltarea 
viitoare a ştiinţei şi tehnologiei.

Principale rezultate ale 
proiectului:

• dezvoltarea unui depozit 
naţional de documente ştiinţifice, 
prin achiziţia de arhive de reviste 
şi cărţi electronice ştiinţifice 
în format electronic, pentru a 
crea cadrul unei documentări 
exhaustive;

• asigurarea accesului 
comunităţii ştiinţifice din 

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

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

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

Internaţionalizarea 
capitalului românesc

 
Conferinţa dedicată comerţului exterior, intitulată “Internaţionalizarea 

capitalului românesc”, organizată de Facultatea de Relaţii Economice 
Internaţionale şi Centrul de Excelenţă în Comerţ Exterior, s-a desfăşurat, în 14 
martie 2019, într-un cadru mai amplu, denumit “Forumul pentru dezvoltare 
durabilă şi antreprenoriat”, găzduit anual de către Academia de Studii 
Economice din Bucureşti.

autorizarea construcţiilor prin procedură 
accelerată (APA).

Atenţionările referitoare la arborii aşa-
numiţi “periculoşi” sunt comunicate de acum 
încolo prin publicarea în Buletinul Oficial.

Fribourg, Elveţia

Valorificarea 
crengilor
şi a deşeurilor 
forestiere

Raportul informativ referitor la 
“Gestionarea rămăşiţelor rezultate în urma 
tăierilor de arbori” a fost elaborat ca răspuns 
la chestiunile ridicate în Consiliul de Stat de 
către deputaţi, încă din anul 2017.

Raportul este destinat sprijinirii 
agricultorilor şi a altor specialişti care pot 
administra corect rămăşiţele rezultate 
în urma tăierilor din zonele agricole. Se 
urmăreşte evitarea arderilor acestor deşeuri, 
metodă în principiu interzisă de către 
legislaţia actuală, incinerarea fiind acceptată 
doar în situaţii excepţionale. O serie de 
elemente-cheie şi informaţii detaliate fac 
din acest raport o analiză clară şi succintă a 
valorificării rămăşiţelor forestiere.

Lausanne, Elveţia

Expoziţia 
interactivă 
arboricolă
de la Valleé
de la Jeunesse 

O expoziţie interactivă pe teme forestiere 
a avut loc la Laussane, în Muzeul de Ştiinţe 
“Espace des inventions”, dedicată îndeosebi 
tinerilor şi copiilor. Au fost organizate vizite 
planificate pentru clase de şcolari, adaptate 
vârstei şi nivelului fiecărei grupe de elevi. 
Dosare pedagogice specializate pe tema 
arborilor au fost puse la punct în mod 
elaborat, iar în aceste documente prezentate 
interactiv tinerilor şi elevilor a fost rezumat 
întreg spiritul expoziţiei. 

Utilitatea arborilor dată de fructele 
produse, rolul de adăpost pentru animale şi 
purificarea aerului prin capacitatea frunzelor 
de a retine particule poluante şi de a le 
reţine temporar, ciclul vieţii unui arbore 
(naştere, creştere, hrănire, reproducere şi 
moarte), arborii ca sursă de inspiraţie pentru 
artişti, oameni îndrăgostiţi de natură sau 
simpli specialişti, toate aceste teme au fost 
atractiv supuse atenţiei vizitatorilor expoziţiei 
de la Lausanne, Elveţia.

Asociaţia Universităţilor, Institutelor de 
Cercetare-Dezvoltare şi Bibliotecilor 
Centrale Universitare din România - 
Anelis Plus, în calitate de beneficiar, 
a încheiat cu Ministerul Cercetării 
şi Inovării, în calitate de organism 
intermediar, în numele şi pentru 
Ministerul Fondurilor Europene, în 
calitate de autoritate de management 
pentru Programul Operaţional 
Competitivitate (POC), contractul de 
finanţare pentru proiectul cu codul 
SMIS 102839.

Anelis 
Plus
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• Prezentarea unor priorităţi naţionale ca tehnologia 
informaţiei, energiile regenerabile, bio-tehnologiile, polii 
de excelenţă, competitivitatea şi inovarea, agricultura 
sustenabilă, cultura, turismul, sportul şi arta, ce contribuie 
la promovarea unei atitudini favorabile faţă de români 
şi România în rândurile unui public internaţional cât mai 
vast, urmărind să neutralizeze stereotipurile izvorâte din 
necunoaştere sau din supra-expunere la informaţie negativă; 

• Creşterea vizibilităţii publice a demersurilor care 
încorporează o voinţă şi un interes politic, prin mobilizarea 
resurselor aflate la diferite niveluri ale societăţii şi prin co-
interesarea unor actori sociali dinamici (larga comunitate 
românească din străinătate, ONG-uri, universităţi, instituţii 
culturale publice şi/sau private etc.) într-un parteneriat 
amplu şi diversificat;

• Întărirea cooperării bilaterale atât cu statul gazdă cât şi 
cu statele participante, în domeniul schimburilor economice, 
ştiinţifice, culturale turistice şi sportive, precum şi sublinierea 
unui profil naţional dinamic, prin raporturile cu ceilalţi 
participanţi, în dimensiunea universală.

Romania are şanse ca, în acest an, să organizeze, în 
cadrul PPE 2019, deci cu subvenţie de la bugetul de stat, 
un pavilion naţional multisectorial la târgul anual de import 
din Shanghai, China. Anul trecut, MMACA a ratat această 
oportunitate, cu toate demersurile de ultim-moment).

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

Pentru  a putea trece la întocmirea formelor impuse de 
procedura operaţională a PPE, toate structurile private 
trebuie să comunice la ANEIR (aneir@aneir.ro) firmele din 
domeniul lor (cu datele de contact ale fiecărei firme şi 
suprafaţa de care are nevoie pentru a prezenta oferta de 
export) interesate sa participe la respectivul târg. 

Camera de Comerţ Konya a realizat o pagină de internet 
menită să faciliteze conectivitatea la nivelul oamenilor 
de afaceri din întreaga lume, www.listofcompany.com. 
Platforma digitală este o bază de date interactivă, incluzând 
firme active in 44 de sectoare, ilustrata cu produse şi date 
de contact, cu descrierea activităţilor firmelor membre 
ale Camerei de Comerţ din Konya. Platforma poate fi 
folosită şi pentru identificarea unor potenţiali parteneri 
localizaţi în Konya, ale căror activităţi pot însemna import 
de componente, materiale şi sub-ansamble, prin accesarea 
fiecărei firme în parte şi în descrierea căreia se regăsesc şi 
ţările de unde importă în prezent şi care anume produse.
Platforma digitală oferă selecţia în mai multe limbi, are 
facilitate de căutare inclusiv după codul tarifar vamal, 
prezintă calendarul evenimentelor economice si de afaceri 
din Konya, prezintă manifestări expoziţionale, oferă date 
despre zona Konya din perspectiva economică şi are o 
interfaţă de sprijin şi contact. Platforma oferă posibilitatea 
înregistrării gratuite a firmelor, dar oferă şi posibilitatea 
transmiterii de mesaje la maxim zece firme selectate şi 
încărcarea broşurilor de la firmele incluse în baza de date, 
inclusiv a unor broşuri sectoriale (vehicule speciale, textile 
– încălţăminte, alimente, utilaje, mobilier, componente 
auto, produse din plastic, agricultura). Iniţiativa Camerei de 
Comerţ Konya este singulară în Turcia şi oferă posibilitatea 
căutării eficiente (timpi scurţi de căutare) a potenţialilor 
parteneri de afaceri, comparativ cu o căutare simplă.
Companiile din România interesate să deruleze afaceri cu 
firmele din Konya sunt invitate sa viziteze pagina Camerei 
de Comerţ Konya şi să analizeze oportunităţile de export pe 
care acestea le oferă.

Konia, Turcia
Platforma digitală 
“listofcompany”

Shanghai, China  
Pavilion naţional multisectorial

Obiectivele 
generale
ale participării 
României
la târguri



buletin informativ / info bulletin

Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 57



buletin informativ / info bulletin

58 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro

buletin informativ / info bulletin

14-17.03.2019
Bucureşti
Construct-Ambient 
Expo

Târgul internaţional de tehnologii, 
echipamente, utilaje şi materiale 
pentru construcţii, amenajări 
interioare şi exterioare, decoraţiuni 
şi piscine a avut loc în perioada 
14-17 martie 2019, în Pavilionul B2 
al Centrului Expoziţional Romexpo. 
Firme de top din domeniul 
construcţiilor şi al amenajărilor 
interioare şi-au facut  prezenţa la 
Construct-Ambient Expo.

12-15.09.2019
Bucureşti
BIFE-SIM 2019

Romexpo, împreună cu Asociaţia 
Producătorilor de Mobilă din România 
şi Camera de Comerţ şi Industrie din 
România, organizează, în perioada 12-
15 septembrie 2019, cea de-a XXVIII-a 
ediţie a BIFE-SIM – Târg internaţional 
de mobilă, echipamente şi accesorii.

Producătorii, importatorii şi 
distribuitorii de mobilier vor propune 
publicului larg în cele 4 zile de târg 
soluţii ingenioase şi practice care să 
poată satisface toate cerinţele unui 
design interior plăcut. Vizitatorii vor 
descoperi la BIFE-SIM modalităţi noi 
de a-şi organiza mobilierul în funcţie 
de condiţionările de spaţiu, de numărul 
de persoane care îl utilizează sau de 
poziţia lui în interiorul casei.

Cele şase saloane tematice vor 
facilita accesul vizitatorilor în zonele 
care îi interesează în mod deosebit 

şi care le vor permite să facă alegeri 
informate şi inspirate: salonul clasic, 
salonul design, salonul confort, salonul 
bucătării, salonul decoraţiuni şi corpuri 
de iluminat, salonul echipamente, 
maşini, utilaje, materii prime şi 
accesorii.

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

De la ediţia din 2019 nu vor 
lipsi nici demostraţiile practice 
ale producătorilor, care vor arăta 
vizitatorilor procesele tehnologice 
prin  care trec una sau mai multe 
bucăţi de lemn, pentru a deveni piesă 
de mobilier care să se potrivească 
ambientului fiecărui cămin.
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20.10.2019
Dubai
World Expo 2020

World Expo 2020 va fi găzduit de 
Dubai, după 20 octombrie 2020, pentru 
prima dată într-o ţară din zona Orientul 
Mijlociu - Asia de Sud-Est - Africa. 
În acest sens, oficialii din Dubai au 
început deja pregătirile. 

Pe 27 noiembrie 2013, la Paris, 
adunarea generală a Biroului 
Internaţional pentru Expoziţii (BIE) 
a anunţat că World Expo 2020 se 
va desfăşura în Dubai, tema aleasă 
pentru această ediţie fiind “Connecting 
minds, creating the future”. Astfel, 
evenimentul îşi va îndrepta atenţia 
către protecţia mediului, dezvoltarea 
economică, turism şi toleranţă.

Dubai doreşte ca odată cu 
deschiderea oficială a Dubai Expo 
2020, în data de 20 octombrie 2020, 
să atingă fabulosul număr de 25 de 
milioane de vizitatori, în primele şase 
luni, doar în Dubai, cel mai mare oraş 
din Emirate.

Astfel, organziatorii au creat un plan 
de promovare a Expo 2020, care va 
avea start-ul oficial la începutul lunii 
mai 2018.

Promovarea obiectivelor deja 
existente, dar şi a celor în curs de 
deschidere până la momentul zero din 
2020 se va face în toată lumea, astfel 

încât iubitorii de călătorii să ştie ce pot 
descoperi unic, dacă aleg să meargă în 
Dubai.

De asemenea, organizatorii 
expoziţiei acordă o importanţă 
deosebită acestui eveniment, care 
va coincide cu aniversarea a 50 de 
ani de la înfiinţarea Emiratelor Arabe 
Unite, şi au anunţat un program foarte 
ambiţios de pregătire, care include 
investiţii în infrastructura site-ului 
expoziţional (site-ul expoziţional, 
care va ocupa circa 440 de ha, este 
localizat în partea de sud a oraşului 
Dubai, lângă aeroportul internaţional 
Al Maktoum), şi a zonelor adiacente, 
de circa 6 miliarde USD, şi ample 
acţiuni de promovare internaţională a 
evenimentului, preconizând că peste 
70% dintre vizitatori vor proveni din 
afara spaţiului Emiratelor Arabe Unite. 
De asemenea, trebuie menţionat că 
World Expo 2020 este prima expoziţie 
universală care se desfăşoară în zona 
MENASA (Middle East, North Africa, 
South Asia).

Oraşul Dubai reprezintă principala 
poartă de intrare a mărfurilor în zona 
Golfului şi în lumea arabă, regiune cu o 
importantă creştere demografică şi cu 
o economie în expansiune continuă.

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

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

15-17.05.2019
Vilnius,Lituania
Balttechnika
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5-7.09.2019
Zizin, Braşov
Forest Romania

Spaţiul expoziţional este format dintr-o pajişte situată la 
liziera pădurii, într-un cadru care oferă tuturor expozanţilor 
condiţii optime pentru prezentarea într-o manieră 
profesionistă a modului în care funcţionează produsele lor: 
de la tehnologia de împădurire,  manipulare şi transport 
şi până la echipamentele dedicate lemnului de foc sau 
tocăturii din lemn. 

În zona centrală a spaţiului expoziţional se află pavilionul 
destinat conferinţelor, seminariilor, întâlnirilor cu specialiştii 
din sector, toate acestea integrate în programul de forum 
din cadrul  ediţiei 2019 a Forest Romania.

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

Forest Romania este rezultatul 
colaborării dintre DLG Germania şi filiala 
sa din România, DLG InterMarketing, 
companie cu experienţă de peste 20 
de ani în organizarea de evenimente 
profesioniste pe piaţa românească, 
inclusiv evenimente în aer liber.
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18-21.05.2019
Elmia Wood
Elima AB anunţă că cel mai mare târg 
mondial de pădure, Elmia Wood, va fi 
lansat în perioada 18-21 mai 2021.
Elmia Wood este un târg internaţional 
pentru întreaga industrie forestieră. Este 
un loc de întâlnire ţinut în pădure, unde 
toţi, de la etapa ideii până la produsele 
finite şi maşinile, au posibilitatea de a 
fi reprezentate. Elmia are o experienţă 
îndelungată în organizarea de târguri 
forestiere în pădure. Primul târg a fost 
lansat în 1975. Conţinutul târgului se 
dezvoltă împreună cu industria forestieră 
din lume, iar planificarea este deja în 
desfăşurare.

8.11.05.2019
Lisabona, Portugalia
Tektónica
• materiale de construcţii, case/
decoraţiuni.

9-11.05.2019
Guangzhou, China
Asia-Pacific
Floor Fair
• parchet / lambriuri.

9-10.05.2019
Edinburgh, UK
Forum
Wood Building
• materiale de construcţii.

14-17.05.2019
Lvov, Ukraina
Woodprocessing
Este organizat un calender de expoziţie 
cu expoziţii de produse forestiere 
şi produse din lemn începând cu 
14.05.2019 (au loc 104 târguri, în 3 
oraşe). Dintre cele 104 târguri, 2 expoziţii 
sunt de produse forestiere şi produse 
din lemn.  

15-16.05.2019
Zürich, Elveţia
Architect@Work
• materiale de construcţii, case/
decoraţiuni.

17-19 .05.2019
Erba, Italia
Forlener
• produse din lemn, combustibili din 
lemn, silvicultură.

21-24.05.2019
Köln, Germania
Interzum
• maşini şi utilaje de prelucrare, mobilă, 
decoraţiuni, materiale pentru industria 
mobilei.

23-24 mai 2019
Pamplona, Spania
Forum
De Construcción
Con Madera
• materiale de construcţii, case/
decoraţiuni.

24-26.05.2019
Toronto, Canada
Canadian
Furniture Show
• mobilă, semifabricate, prefabricate din 
lemn

27-31 mai 2019
Hanovra, Germania
Ligna
• silvicultură, maşini şi utilaje de 
exploatare si  prelucrare, materiale 
pentru industria mobilei.

2-5.06.2019
High Point, N.C., SUA
ITA Showtime Market
• materiale şi produse din lemn pentru 
industria mobilei.

5-7.06.2019
Forte Village, Italia
HI Design Europe
• mobilă.

11 -13 iunie 2019
New York, SUA
Eastpack
• paleţi/ambalaje.

11-14.06.2019
Bagdad, Irak
Iraq Build
• materiale de construcţii, case/
decoraţiuni.

18-19.06.2019
Sankt Petersburg, Rusia
All-Russian
Furniture Summit
• mobilă.

12.06.2019
Richmond, Canada
Optipellet
• combustibili din lemn.

14-16.06.2019
Montréal, Canada
Batimit
• materiale de construcţii, case/
decoraţiuni.

20-22.06.2019
Casablanca, Maroc
The Big 5 Construct 
North Africa
• materiale de construcţii, case/
decoraţiuni.

20-22.06.2019
Dhaka, Bangladesh
Bangladesh Wood 
International Expo
• produse din lemn, maşini şi utilaje de 
prelucrare, materiale pentru industria 
mobilei.

23-25.06.2019
Auckland, Noua Zeelandă
Build NZ
• materiale de construcţii, case/
decoraţiuni.
 
24-26.06.2019
Libreville, Gabon
Gabon Woodshow
Produse din lemn, silvicultură, maşini şi 
utilaje.



Filimon Carcea a plecat dintre noi, 
lăsând în urma domniei sale un 
imens gol, uman şi intelectual. 

Comunitatea academică silvică, colegii 
din cadrul INCDS “Marin Drăcea”, 
întreg corpul silvic şi toti cei care l-au 
cunoscut de-a lungul vieţii deplâng 
dispariţia domnului dr. ing. Filimon 
Carcea şi sunt alături de familia sa în 
tristele împrejurări.

Personalitatea domnului Filimon 
Carcea, manifestată pe multiple niveluri 
profesionale, nu poate fi prea uşor  
rezumată. Suntem convinşi că-i vom 
duce lipsa, îi vom simţi absenţa şi ni-l 
vom aminti de multe ori, suspinând în 
adâncul inimii pentru pierderea domniei 
sale. 

Vestea dispariţiei neaşteptate a 
domnului dr. ing. Filimon Carcea 
întristează profund şi ne face solidari 
cu suferinţa familiei, prietenilor şi 
apropiaţilor, a colegilor din Academia 
de Ştiinte Agricole şi Silvice, a colegilor 
din INCDS “Marin Drăcea”, în care 
şi-a desfăşurat activitatea de-a lungul 
timpului.

Exponent de prestigiu al generaţiei 
care s-a remarcat în dezvoltarea 
activităţii de amenajare a pădurior din 
România, domnul Filimon Carcea face 
parte din pleiada celor care au adus 
contribuţii valoroase la dezvoltarea 
ştiinţei şi practicii silvice româneşti.

Născut în comuna Lopatnic, din 
judeţul Hotin, la 5 decembrie 1925, a 
urmat cursurile liceului “Aron Pumnul” 
din Cernăuţi, iar apoi ale liceului “I.C. 
Brătianu” din Piteşti, unde se refugiase 
după ocuparea Basarabiei. 

Înscris, în 1945, la Facultatea de 
Silvicultură din cadrul Şcolii Politehnice 
din Bucureşti, domnul Filimon Carcea 
a obţinut diploma de inginer silvic în 
anul 1950 şi a continuat să lucreze în 
recent înfiinţatul Institut de Proiectări 
Silvice (lPS), unde fusese angajat încă 
din anul 1949. Pregătirea profesională 
de excepţie a facilitat avansarea rapidă 
a tânărului absolvent, de la simplu 
inginer amenajist, la funcţiile de şef 
de secţie, şef de proiect şi apoi şef de 
divizie. Până în anul 1955, şi-a pus, 
astfel, semnătura pe nenumărate 
studii şi proiecte de amenajament, 
aplecându-se, însă, cu interes şi asupra 

dr. ing. Filimon Carcea
5 decembrie 1925 - 24 ianuarie 2019
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îmbunătăţirii tehnicii de organizare a 
procesului de producţie lemnoasă.

Stimulat de prof I. Popescu-Zeletin 
în direcţia perfecţionării metodelor de 
amenajare, şi mai ales a procedeelor 
de stabilire a posibilităţii, se înscrie, în 
1955, la doctorantură şi desfăşoară, 
în cadrul Institutului de Cercetare 
şi Experimentare Silvică (ICES), sub 
prestigioasa îndrumare a profesorului, 
o asiduă activitate ştiinţifică. 

 
Susţine teza şi obţine titlul de doctor 

în ştiinţe în anul 1964. Conceptul 
original de “creştere indicatoare”, 
fundamentat în lucrare, va influenţa în 
mod hotărâtor amenajarea pădurilor 
din România.

Între anii 1959-1969, ca urmare a 
realizărilor profesionale deosebite, 
este numit în funcţia de şef al 
serviciului de amenajare a pădurilor 
din Ministerul Economiei Forestiere 
(MEF), perioadă în care îşi publică 
prima ediţie a tezei de doctorat (1969), 
elaborează metodologia de amplasare 
a instalaţiilor de transport forestier în 
concordanţă cu resursele forestiere 
şi cu posibilitatea pădurilor (1959) 
şi întocmeşte instrucţiunile oficiale 
de aplicare a tratamentelor pentru 
pădurile ţării (1966). 

În anul 1969, se reîntoarce la 
Institutul de Cercetări şi Amenajări 
Silvice (ICAS), unde, din funcţia 
de director tehnic al sectorului de 
proiectare, deţinută până în anul 1992, 
se ocupă nu numai de dirijarea şi 
urmărirea întregii activităţi de inginerie 
tehnologică a institutului, dar şi de 
coordonarea unor importante studii de 
fundamentare a gospodăriei generale 
a pădurilor.

Din calitatea de şef al Serviciului 
Amenajării Pădurilor din minister şi 
de director tehnic al Institutului de 
Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS), 
a coordonat direct, timp de peste 
30 de ani (1959-1992), activitatea de 
amenajare a pădurilor din ţară şi a 
contribuit la perfecţionarea sistemului 
de amenajare a pădurilor, fiind unul 
dintre principalii autori ai tuturor 
ediţiilor instrucţiunilor şi normelor 
tehnice de amenajament apărute până 
în anul 2005. 

Toate acestea, la care se adaugă 
competenţa managerială dovedită în 
organizarea şi conducerea gospodăririi 
pădurilor, au stat la baza alegerii, în 
1991, ca membru al Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice. În anul 1993, 
este numit consilier al ministrului 
apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, 
pentru problemele de silvicultură. 

O prodigioasă activitate a desfăşurat 
şi în plan internaţional. În anul 1967, a 
fost cooptat membru activ al grupului 
de lucru “Metode de amenajare a 
pădurilor” din Uniunea Internaţională 
a Institutelor de Cercetări Forestiere 
(IUFRO) şi, timp de 10 ani (1976-1986) 
a îndeplinit funcţia de preşedinte al 
acestui grup.

Pentru contribuţiile aduse la 
dezvoltarea teoriei şi practicii 
amenajamentului şi pentru felul în 
care a acţionat pe plan internaţional 
ca preşedinte al grupului de lucru 
pentru metode de amenajare a 
pădurilor, în anul 1987, i s-a decernat 
“Distincţia pentru activitate deosebită” 
(Distinguished service award) a 
Uniunii Internaţionale a Institutelor de 
Cercetări Forestiere, distincţie acordată 
pentru prima oară unui specialist din 
ţările Europei de Est.

 
Merită amintită, în acest context, 

şi desemnarea sa, în perioada 1994-
1998, ca expert naţional FAO, calitate 
din care participă la proiectul de 
anvergură şi importanţă deosebită 
privind politicile forestiere ale ţărilor 
din Europa de Est, elaborând lucrarea 
“Sectorul forestier şi politicile legate 
de dezvoltarea sa în România”. 
Apreciind în mod deosebit conţinutul 
acesteia, conducerea FAO a aprobat şi 
subvenţionat un proiect tehnic dedicat 
identificării şi prioritizării acţiunilor 
de dezvoltare strategică specifice 
sectorului forestier din România.

Tot pe linia conlucrării internaţionale, 
a participat la numeroase reuniuni 
ale Comisiei Europene a Pădurilor, 
Conferinţei Ministeriale pentru 
Protejarea Pădurilor în Europa, 
precum şi la acţiuni de documentare 
şi colaborare bilaterală (Elveţia, Franţa, 
Germania, fosta URSS, Cehoslovacia) 

şi la lucrări de prospectare şi estimare 
a resurselor forestiere în unele ţări în 
curs de dezvoltare (Algeria, Costa Rica, 
Columbia, Zair, Guineea Ecuatorială 
ş.a.).

Ca o recunoaştere a 
profesionalismului şi probităţii 
morale dovedite de-a lungul vremii, 
în diverse perioade de timp, a activat 
ca preşedinte al Consiliului tehnico-
economic din I.C.A.S. (peste 20 ani), 
membru al Consiliului Departamentului 
Silviculturii (14 ani); membru al 
Consiliului tehnico-economic al 
ministerului de resort (peste 25 ani); 
membru (4 ani) şi preşedinte (3 ani) 
al Consiliului de administraţie al 
Regiei Naţionale a Pădurilor; membru 
al Colegiului de redacţie al Revistei 
Pădurilor, al Societăţii “Progresul 
Silvic” - a cărei filială bucureşteană 
a condus-o în perioada 1990-
1994, susţinând şi din aceste poziţii 
promovarea celor mai noi tehnici 
de lucru pentru asigurarea gestiunii 
durabile a pădurilor.

 
Şi-a menţinut, până de curând, 

la fel ca în prima tinereţe, energia, 
competenţa profesională, profunzimea 
în gândire, fluiditatea în exprimare 
şi frumuseţea stilistică. În luna 
septembrie 2018, a participat la 
Conferinţa ştiinţifică internaţională 
organizată de institut cu ocazia 
aniversarii a 85 ani de la înfiinţare, 
unde a primit premiul “Marin Drăcea”. 

Acţionând cu energie şi pasiune, 
dar şi cu o deosebită modestie, 
în vederea organizării ştiinţifice a 
gospodăririi fondului naţional forestier, 
domnul Filimon Carcea a onorat, 
prin contribuţiile şi îndelungata sa 
activitate, întreg corpul silvic şi întreaga 
breaslă a forestierilor din România.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

In memoriam
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BeOld organizează un 
program de instruire pentru 
a oferi celor care urmează 
cursul resurse pentru a adapta 
mediul organizaţional la 
forţa de munca în curs de 
îmbătrânire, prin eliminarea 
stereotipurilor în ceea ce 
priveşte lucrătorii în vârstă, 
combaterea îmbătrânirii 
şi facilitarea mentoratului 
tinerilor lucrători. Aspectul 
inovator al acestui program 
de formare constă în 
abordarea intergeneraţională, 
care aduce împreună 
generaţiile în varstă şi cele 
tinere, sporind învăţarea 
reciprocă şi, de asemenea, 
îmbunătăţind recunoaşterea 
valorii, a experienţei şi a 
competenţelor lucrătorilor 
vârstnici, pentru ca aceştia 
să poată fi mentori pentru 
lucrătorii tineri.
Instruirea va cuprinde patru 
teme:
• tânar / bătrân • cum să 
lucrezi cu etichete?
• activităţi intergeneraţionale 
şi îndrumare • cum să 
beneficiezi de competenţele 
lucrătorilor în vârstă?
• managemantul vârstei în 
organizaţii
• mediul de lucru şi adaptarea 
acestuia pentru lucrătorii în 
vârstă.
Pentru a obţine mai multe 
informaţii, vă rugăm să 
contactaţi partenerul BeOld 
din România.

Programul de formare

BeOld

Pentru manageri
de resurse umane, manageri, 

coordonatori, directori de 
organizaţii / instituţii

Trainingul va fi organizat de parteneriatul 
proiectului BeOld în 2019.
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Mediul economic şi fiscal de la 
începutul lui 2019 conţine câteva 
provocări serioase pentru managerii de 
IMM-uri.

Pentru a face faţă acestor noi 
provocări, pe lângă cele deja estimate, 
managerii trebuie să se poată baza pe 
un instrument de business care să îi 
ajute să evalueze poziţia financiară a 
companiei, să intervină pentru a stopa 
sursele de pierderi şi să creeze scenarii 
de investiţii adecvate. Un astfel de 
instrument este softul de contabilitate 
WizCount. 

În primul rând, impactul este extrem 
de puternic pentru IMM-urile care au 
relaţii comerciale cu furnizori din spaţiul 
UE. Acest lucru înseamnă că firmele 
primesc încasările în lei şi efectuează 
plăţi în euro. Creşterea cursului de 
schimb valutar îi influenţează negativ, 
deoarece vor înregistra pierderi în 
contabilitate.

În aceeaşi situaţie se află şi companiile 
care au contracte de leasing operaţional 
sau linii de credit în euro.

Softul financiar-contabil WizCount le 
permite clienţilor să păstreze gestiunea 
contabilă în mai multe valute. Conversia 
leu-euro sau leu-USD se face automat, 
pentru a le permite managerilor să aibă 
o imagine clară a nivelului de profit sau 
pierdere din cursul de schimb valutar. În 
plus, prin combinarea acestor informaţii 
cu analiza bugetelor contabile, vor 
putea crea planuri de redresare pentru 
companie, inclusiv creşterea preţurilor.

Mulţi dintre clienţi folosesc acest 
software de contabilitate pentru a 
crea scenarii financiare pe centre de 
profit. WizCount permite crearea unui 
număr mare de rapoarte standard sau 
personalizate, cu prezentare grafică 
intuitivă. Prin analize comparative şi 
istorice, managerii pot face o predicţie 
privind evoluţia vânzărilor după aplicarea 
măririi de preţuri.

În plus, unii clienţi folosesc softul 
de contabilitate WizCount împreună 
cu programul de salarizare WizSalary. 
Astfel, ei au o imagine integrată asupra 
evoluţiei bugetului de cheltuieli pentru 
diferenţa de curs valutar şi salarii.

WizCount le oferă managerilor mai 
mult decât contabilitate. Este mai 
degrabă un asistent financiar care ţine 
sub control toate aspectele financiar-
contabile ale companiei. De exemplu, 
WizCount oferă un modul care permite 
administrarea contractelor şi un modul 
dedicat companiilor din domeniul 
property management.

Trecând la subiectul în discuţie, 
managerii pot identifica anumite 
tendinţe ale pieţei prin evoluţia 
vânzărilor şi prin analize comparative 
între centrele de cost. De asemenea, se 
poate monitoriza în timp real nivelul 
lichidităţilor, astfel încât atunci când 
apare un surplus, acesta să poată fi 
utilizat pentru investiţii strategice.

Vizitaţi www.wizrom.ro

Soft-ul
de contabilitate

WizCount
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QUALITY
CERT SA
prin  Laboratorul Naţional pentru 
Industria Lemnului şi Mobilă, 
execută testarea produselor din 
lemn, uşi, ferestre, mobilier.
• Bucureşti, Şos. Panduri nr. 94, 
Manager tehnic, ing. Ene Neagu 
tel: 0744.974.774
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Fermierii pot depune cereri
de sprijin pentru accesarea schemei de 
ajutor de stat
Servicii de silvomediu, 
servicii climatice
 şi conservarea pădurilor.
Conform anunţului de lansare, publicat pe 
site-ul APIA, pentru acordarea sprijinului 
în cadrul schemei de ajutor de stat 
“Servicii de silvomediu, servicii climatice 
şi conservarea pădurilor”, sesiunea a 2-a, 
solicitantul trebuie să depună online, în 
aplicaţia electronică M15, o cerere de 
sprijin, care se regăseşte în Anexa 1 din 
ghidul solicitantului. Ulterior, solicitarea 
se tipăreşte, se semnează şi se depune, 
împreună cu documentele aferente, la CJ 
APIA sau Centrul Municipiului Bucureşti 
al APIA. În cazuri excepţionale, cererea de 
sprijin se poate depune doar pe suport de 
hârtie, împreună cu documentele aferente.

Direcţia Silvică Neamţ 
pune la dispoziţia producătorilor de 
legume şi fructe
araci şi tutori din lemn 
de răşinoase (brad şi 
molid), la lungimi între 1 m şi 4 m, 
grosimi de la 2.5 cm, până la 7-8 cm, 
secţiune pătrată sau dreptunghiulară, 
precum şi toate tipurile de cherestea 
necesare activităţii de producţie. Fabrica 
se află la Târgu Neamţ, în judeţul Neamţ, 
se procesează anual 15.000 mc buşteni 
de răşinoase.Lemnul este certificat FSC. 

Ambasada R.P. Chineze la Bucureşti a informat MMACA despre deschiderea
procedurii de înscriere la cea de-a doua ediţie 
a expoziţiei internaţionale de import a Chinei 
(CIIE), care va avea loc în perioada 5-10 
noiembrie 2019, la Shanghai.
Deşi anul trecut MMACA a ratat această oportunitate, cu toate demersurile de 
ultim-moment, la această ediţie a târgului anual de import din Shanghai, în 
cadrul PPE 2019, deci cu subvenţie de la bugetul de stat, România va organiza 
un pavilion naţional multisectorial. ANEIR îşi asumă responsabilitatea organizarii 
participarii Romaniei la respectivul targ. Pentru a putea trece la întocmirea 
formelor impuse de procedura operaţională a PPE, toate structurile private trebuie 
să comunice urgent, la ANEIR (aneir@aneir.ro), lista firmelor din domeniul lor de 
activitate, interesate sa participe la târg, cu datele de contact ale fiecărei firme şi 
suprafaţa necesară pprezentării ofertei de export.

DE PRODUSE ŞI SERVICII
oferte
Products and Services Offerings

DE PRODUSE ŞI SERVICII
cereri
Products and Services Requests

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

Cocchieri Meccanica Generale Italai
• europaleţi EPAL 240x240, franco Italia
60038 Ancona (AN), tel.: +39.0731.78.71

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

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

MCF Foods Ltd. Irlanda
• aşchii şi cioplitură de lemn
• se negociază cu partenerul
56 Bridge Street, Clonakilty, Co. Cork. Ireland
tel.: +353.23.884.7309

Ellinas Andreas & Son Ltd. Cipru
• mobilă pentru grădină, articole din lemn
• se negociază
148, Elia Kannaourou str, 41180 Ypsonas
tel.: 00357.25.834.000
y.ellinas@ellinasdiy.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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






