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editorial

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR

Această modificare a fost 
făcută la propunerea doamnei 
ministru Doina Pană, cu scopul 

ca “volumul disponibil rezultat ca lemn 
de lucru cu diametrul la capătul gros 
de maximum 24 cm şi ca lemn de foc” 
să fie valorificat în următoarea ordine 
de priorităţi:

a) pentru necesarul de lemn
al populaţiei;
b) pentru consumul propriu
al unităţilor de interes local, 

finanţate
integral sau parţial de la bugetul
de stat sau bugetul local;
c) pentru consumul propriu

al administratorilor fondului forestier
proprietate publică.

Prevederea este obligatorie, atât 
pentru Regia Naţională a Pădurilor – 
Romsilva, cât şi pentru ocoalele silvice 
de regim care administrează păduri 
aparţinând Unităţilor Administrativ 
Teritoriale.

Făcută în detrimentul aprovizionării 
cu lemn a industriei, această 
propunere a Ministerului a urmărit ca, 
prin ridicarea la 24 cm a diametrului 
lemnului valorificat pentru foc, să 
crească în acest fel cantitatea, iar 

Modificarea 
modificării
Codul Silvic a fost modificat anul trecut, prin 
Legea nr. 175/2017, în vigoare din 21 iulie 2017. 
Acest act normativ a introdus la articolul 59, 
punctul 5:
“Lucrările de îngrijire şi conducere a 
arboretelor, tăierile de igienă, precum şi 
tăierile de produse accidentale dispersate 
sau realizate pe suprafeţe compacte de 
maximum 3 ha, executate în fondul forestier 
proprietate publică a statului, se realizează 
de către administratorii prevăzuţi de lege, 
prin exploatare în regie proprie, cu forţe 
proprii sau prin prestări servicii cu operatori 
economici atestaţi pentru lucrări de 
exploatare forestieră”.
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preţul de vânzare către populaţie, stabilit de RNP - 
Romsilva, să fie controlat.

Toate bune şi frumoase, numai că pentru punerea 
în aplicare a unor astfel de prevederi, ar fi trebuit ţinut 
seama şi de “realităţile din teren”. În urma acestei 
modificări a Codului Silvic, RNP - Romsilva ar fi trebuit să 
exploateze în anul 2018, în regie proprie sau cu prestări 
servicii, cantitatea de 4,3 milioane mc de lemn pe picior.

Capacitatea de care dispune este, însă, de numai 1,5 
milioane mc, iar diferenţa care ar trebui exploatată prin 
prestări servicii a fost contractată doar în mică măsură.

A fost, astfel, diminuată cantitatea de lemn pentru 
industrie care a ajuns în piaţă în primele şase luni, 
cu consecinţe grave pentru agenţii economici din 
domeniul prelucrării primare a lemnului, dar şi pentru 
administratori. Industria a fost nevoită să apeleze la 
importuri de lemn rotund, importuri care au însemnat, 
de fapt, dirijarea unor resurse financiare importante 
către alte ţări, în loc să rămână în circuitul economic 
al domeniului forestier naţional. Efectul dorit prin 
modificarea legii nu s-a produs, la acest moment 
înregistrându-se stocuri mari de lemn de foc pe care 
cei din “ordinea de priorităţi” stabilită prin lege nu le 
cumpără.

În plus, lipsa lemnului pentru industrie din piaţă şi 
diminuarea considerabilă a încasărilor de către furnizorii 
de lemn brut au creat un blocaj în acest domeniu de 
activitate.

Toţi factorii implicaţi, inclusiv Comisia de agricultură din 
Camera Deputaţilor, au înţeles, destul de târziu, şi susţin 
acum necesitatea modificării din nou, după un an de zile, 
a Codului Silvic.

A fost întocmit chiar şi Raportul final al Comisiei de 
Specialitate, a fost de câteva ori şi pe ordinea de zi a 
Camerei, în vederea exercitării votului final, dar acesta 
încă nu a avut loc.

Dificultatea modificării actului normativ vine şi din 
faptul că, fiind vorba de o lege organică, asigurarea a 
două treimi din voturile deputaţilor este sub semnul 
întrebării.

S-a dovedit încă odată, dacă mai era nevoie, că 
schimbările dese ale legislaţiei, această lipsă de 
predictibilitate şi instabilitatea legislativă, afectează grav 
activităţile economice. O lege, cu atât mai mult o lege 
organică, aşa cum este Codul Silvic, trebuie să cuprindă 
principii şi reguli generale de aplicare a sa, şi nu detalii 
tehnice care pot face obiectul altor acte normative. 
Considerăm, de aceea, că pentru stabilirea modului de 
vânzare a masei lemnoase, este suficient un Regulament 
de valorificare aprobat prin Hotărâre de Guvern, care 
poate fi adaptat condiţiilor de piaţă şi care poate fi mai 
uşor modificat în funcţie de realităţile economice sau de 
unele fenomene naturale care se produc imprevizibil şi 
inevitabil.

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR
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Perspective europene pozitive
privind cererea de lemn
în 2018

Rezumat
Cererea de lemn va rămâne tot mai 

susţinută, situaţie ce ar putea crea 
preocupări reale pentru anumite fabrici de 
prelucrare, în special la lemnul din foioase. 

Concurenţa la nivelul exporturilor nu 
mai este, prin urmare, la fel de prezentă. 

Importurile riscă să se oprească în perioada 
următoare sub presiunea preţurilor pentru 

lemnul de origine scandinavă.

Positive
European perspectives 

regarding lumber demand in 
2018

Synopsis
The high demand for lumber will reach a 

more sustained level creating a difficult 
situation for certain processing plants 

specialised on hardwood essences. The 
competiton is no longer felt so much in case 

of exports. Imports could stop in the next 
period under the pressure of prices requested 

for the Scandinavian wood.

Source: Silva Belgica,
No. 1/2018
Adapted by

Lavinia Marcu

Anul 2017 s-a încheiat, 
iar întreprinderile 

demarează strategia şi 
planul pentru anul 2018. 

Nivelul activităţilor firmelor 
prelucrătoare de lemn 
se anunţă deosebit de 
ridicat, în continuarea 

tendinţelor manifestate 
anul trecut. Cererea de 

lemn va rămâne tot mai 
susţinută, situaţie care ar 

putea crea preocupări reale 
pentru anumite fabrici 

de prelucrare, mai ales a 
lemnului din foioase.
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Perspective europene pozitive
privind cererea de lemn
în 2018
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Producătorii
Proprietarii forestieri primesc solicitări 

în permanenţă, în ciuda faptului că 
specialiştii constată o mobilizare 
insuficientă pentru resursa de lemn 
disponibilă. Problematica acestei 
mobilizări de resurse nu va putea fi 
rezolvată în scurt timp, întrucât şi 
interesele sunt, adeseori, destul de 
divergente. Crearea şi funcţionarea unei 
celule de sprijin pentru mica pădure 
privată, care să abordeze practic, 
pe teren, aceste chestiuni a arătat 
complexitatea situaţiei actuale.

Exporturile de buşteni pentru 
cheresteaua din stejar continuă să 
penalizeze aprovizionarea regională. 
Specialiştii se întreabă de ce este nevoie 
ca o fabrică de cherestea amplasată în 
regiunea valonă a Belgiei să nu poată 
funcţiona din lipsă de buşteni din 
propriile loturi forestiere, dacă resursa 
de stejar este suficientă în pădurile din 
această provincie. Acest paradox creează 
numeroase nemulţumiri şi frustrări în 
rândul experţilor forestieri şi al fabricilor 
prelucrătoare de lemn.

Oficiul economic pentru lemn, 
instituţie specializată din regiunea 
Valoniei, încearcă permanent să 
îndrepte lucrurile în direcţia dorită de 

profesioniştii din domeniu. Astfel, o 
dispoziţie de vânzare de comun acord 
a fost introdusă în cadrul legal valon. 
Administraţia apelor şi pădurilor nu 
a reuşit să comunice suficient asupra 
acestei probleme cu proprietarii din 
regiune, în pofida interesului provinciei 
şi a comunelor de a favoriza fabricile de 
prelucrare locale.

Speculaţiile legate de statutul 
anumitor esenţe de lemn au existat 
dintotdeauna. Stejarul este, astăzi, 
obiectivul primordial al unui număr 
important de exportatori şi utilizatori. 
Preţurile de cumpărare nu mai reflectă 
realitatea pieţei produselor finite. Spre 
exemplu, parchetul din stejar masiv se 

Pădurea de foioase,
tot mai valoroasă, de o importanţă 
inestimabilă, atât din punct de vedere 
ecologic, cât şi social
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vinde bine de câţiva ani încoace, însă 
preţul său de vânzare nu a progresat 
decât cu maximum 10%. În schimb, 
preţul pentru buştenii de cherestea a 
crescut cu peste 50% în 5 ani.

Proprietarii forestieri publici şi cei 
privaţi ar putea avea interes în vânzarea 
propriilor produse către o clientelă 
diversificată şi în parte locală, respectiv 
regională. Preţul singur nu poate justifica 
în mod obligatoriu procesul de vânzare. 
În acest sens, trebuie reamintit cazul 
lemnului de fag, care se vindea, în 1999, 
cu 150 euro/mc, graţie cererii chineze. 
Această cerere a cauzat dispariţia de 
pe piaţă a unui tip de lemn cu multiple 
utilizări, conducând, astfel, la închiderea 

a numeroase fabrici de cherestea 
specializate.

În regiunea belgiană Flandra, au 
avut loc o serie de dezbateri recente 
asupra gestiunii pădurii. În acest sens, 
au fost criticate anumite iniţiative 
politice din domeniul forestier, ecologic 
şi de prelucrare a lemnului. Impactul 
utilizării lemnului este minimalizat, 
în favoarea deschiderii acestor spaţii 
fragile către publicul larg. Politicienii 
continuă să ia decizii care au ca 
prioritate realegerea acestora în funcţie 
sau cel puţin creşterea popularităţii în 
rândul electorilor. Scandalul modificării 
automate a destinaţiei terenurilor 
forestiere în terenuri pentru construcţii, 

prin decretul forestier din 1990, a 
condus, până la urmă, la reacţii politice. 
Din data de 31 martie 2017, a fost 
stabilită o limitare a acestei măsuri prea 
laxe, dar s-a ajuns la protejarea, în fapt, 
a doar 12.262 ha din întreaga regiune. 
Între timp, în Flandra, la fel ca şi în alte 
zone europene, plantaţiile de arbori nu 
au fost niciodată atât de reduse precum 
în ultimii 30 de ani.

Ca o comparaţie, conform datelor FAO, 
China a plantat 2,5 milioane ha de arbori 
între 1990 şi 2010, urcând suprafaţa sa 
forestieră de la 12% la 18%. Obiectivul 
este adăugarea unui procent de 15% 
până în 2050. Deja ajunsă pe locul al 
cincilea la nivel mondial în ce priveşte 
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suprafaţa forestieră, China va rivaliza, în 
curând, cu ţări precum Canada şi Rusia.

În Germania, departamentul pentru 
ape şi păduri îşi va pierde monopolul de 
administrare a comunelor din Renania 
de Nord-Westfalia, începând cu anul 
2018, iar în landul Renania-Palatinat, din 
2019. Acest fapt va însemna, concret, 
o elaborare a contractelor de vânzare 
directă în cadrul comunelor cu clienţii 
pe care acestea îi vor alege. Comuna va 
putea aproviziona fabrica de cherestea 
locală printr-un acord reciproc. Reforma 
în cauză va reinstaura puterea de decizie 
a organelor regionale, cerând, în schimb, 
cumpărătorilor un efort mai mare de 
reunire a volumelor solicitate din pricina 
multiplicării interlocutorilor potenţiali. 

Cu toate acestea, comunele sondează 
deja posibilitatea regrupării în vederea 
vânzării propriului lemn.

Exploatările
forestiere
Exploatările de foioase vor rămâne 

în urmă în procesul de colectare/ 
manipulare a buştenilor. Timpul umed 
din mijlocul lunii decembrie a condus la 
o inaccesibilitate a pădurii pe o perioadă 
de 2 până la 3 săptămâni.

Cererile pentru stejar sunt extrem 
de importante şi depăşesc de departe 
posibilităţile de furnizare (lipsa ofertei). 
La frasin, cererea de lemn rămâne la 

fel de susţinută, iar fagul şi plopul sunt 
destinate cu precădere exportului.

Fabricile
de cherestea
Solicitările pentru lemnul din molid au 

rămas constante şi în parametri pozitivi 
până la sfârşitul anului 2017. Majoritatea 
fabricilor de cherestea au estimat o 
revitalizare a cererii începând cu luna 
ianuarie a anului în curs. Un număr 
semnificativ de unităţi au carnetele 
de comenzi pline până în luna martie. 
Preţul de vânzare al cherestelei este 
stabil în continuare, iar creşterile par a 
se materializa din primăvară. Sistemul 
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de aprovizionare, în Belgia, comportă o 
serie de provocări pentru cumpărătorii 
de lemn de molid. Unii dintre aceştia 
au optat pentru importurile din ţările 
scandinave, a căror piaţă a lemnului 
cunoaşte, de asemenea, o anumită 
revigorare. Importurile riscă să se 
oprească în perioada următoare sub 
presiunea preţurilor pentru lemnul de 
origine scandinavă.

În cazul lemnului din stejar, procesul 
de aprovizionare frânează producţia 
generală. Aici este vorba de o problemă 
structurală de acces pe piaţă, aşa cum 
am amintit mai sus, şi nu se referă la 
condiţii meteorologice nefavorabile. 
Concurenţa cu nivelul exporturilor nu 
mai este, prin urmare, la fel de posibilă.

Fabricile prelucrătoare de lemn nu 
mai pot influenţa preţul de cumpărare 
a cherestelei în cazul produselor finite. 
De aceea, se îndreaptă spre alte produse 
sau varietăţi de lemn, aşa cum a fost 
cazul lemnului de fag la începutul anilor 
2000.

Panourile
din lemn
Conjunctura favorabilă îndeamnă 

fabricile de cherestea la o accelerare 
a producţiei. Toate liniile productive 
funcţionează la capacitatea maximă, 
chiar şi în cazul panourilor din particule. 
De altfel, o explicaţie a acestui fapt 
ar putea fi dată de creşterea mare 

a preţurilor pentru OSB, clienţii 
îndreptându-se către panourile din 
particule, ceva mai accesibile.

Stocurile de materii prime sunt 
suficiente, în ansamblul sectorului 
forestier, în timp ce rezerva de lemn 
tocat din foioase rămâne disponibilă 
permanent în cantităţi importante, 
îndeosebi în Franţa. În Germania, 
sectorul industrial acordă câteva măriri 
ale tarifelor către proprietari pentru 
lemnul de fag la drum. Lemnul mixt nu 
intră în categoria celor care au suferit 
creşteri de preţ.

Fabricile
de celuloză
Similar cu alte sectoare, cel al celulozei 

profită de o situaţie îmbunătăţită pe 
piaţă. Volumele de pastă de hârtie 
se vând conform planificării, iar 
rentabilitatea se stabilizează, în timp 
ce preţurile pentru pastă au progresat 
în ultimele săptămâni. După o evoluţie 
ascendentă de cel puţin 15% în 2017, 
cursurile ar trebui să crească iar în anul 
2018. La nivel mondial, deschiderea 
de noi uzine de celuloză nu pare a 
dezechilibra piaţa generală. Este de 
semnalat faptul că producătorii chinezi 
au închis numeroase unităţi vechi, 
în ultimii ani, din motive relaţionate 
cu protecţia mediului înconjurător. 
Totodată, consumul de hârtie şi-a 
reînceput ascensiunea din anul 2015, 
până în prezent.

Lemnul
energetic
Pe o piaţă tot mai restrânsă, 

temperaturile începutului de iarnă 
2018 nu au generat consumul de lemn 
aşteptat de către comercianţii din 
domeniu. Livrările de lemn destinat 
încălzirii au fost, în consecinţă, mult 
limitate.

Piaţa peleţilor a manifestat însă 
tendinţe pozitive, întrucât producătorii 
au revenit la randamentul maxim în 
cursul anului 2017. Cu toate acestea, 
bilanţul definitiv va putea fi efectuat abia 
la finalul primăverii, după încheierea 
sezonului de iarnă.

Sursă:
Silva Belgica, nr. 1/2018

Prelucrare:
Lavinia Marcu
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Rezumat
Prevederile statutare prevăd că una dintre 
prerogativele preşedintelui asociaţiei este 
convocarea anuală a Adunării Generale. 
În conformitate cu cele stabilite, aceasta 

s-a desfăşurat la Braşov, participarea 
membrilor facându-se prin reprezentare, 

delegaţii desemnaţi fiind aleşi în cadrul 
Adunărilor Generale de sucursală.

ASFOR -
General Assembly 2018

Synopsis
The statutory provisions stipulate that one 
of the prerogatives of the president of the 

association is the annual convening of 
the General Assembly. In accordance with 
this regulation, the meeting took place in 

Brasov where the representatives of the 
members were invited, the designated 

delegates being chosen during the 
Branches General Meetings.

Liviu Goga,
ASFOR Counsellor

Adunarea 
Generală 
2018
În data de 23 aprilie 2018, s-a desfăşurat, la 
Braşov, Adunarea Generală ASFOR, cea mai 
importată întâlnire anuală a membrilor asociaţi, 
care s-a bucurat de participarea la cel mai 
înalt nivel a reprezentanţilor autorităţii centrale 
care răspunde de silvicultură, a Consiliului 
Concurenţei şi a organizaţiilor reprezentative 
pentru domeniul forestier. 

Astfel, au răspuns invitaţiei 
ASFOR dl. Ilie Covrig, Secretar 
de stat în Ministerul Apelor 

şi Pădurilor, responsabil pentru 
silvicultură, dl. Ciprian Pahonţu, 
Director General RNP Romsilva; dl. 
Adrian Creţu, Preşedinte al Asociaţiei 
Administratorilor de Păduri Private, dl. 
Constantin Tobescu, Consilier personal 
al ministrului Apelor şi Pădurilor, dl. 

Ciprian Muscă, Consilier personal al 
ministrului Apelor şi Pădurilor, dl. Ion 
Florescu, Vicepreşedinte Progresul Silvic, 
dl. Constantin Chirilesc, Preşedinte 
al Asociaţiei Forestierilor Mureşul, dl. 
Dan Anghel, Preşedinte al Federaţiei 
Sindicatelor Libere din Industria 
Lemnului, dl. Radu Moldovan şi dl. 
Ciprian Miron, Consiliul Concurenţei. 
Adunarea Generală s-a bucurat de 
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prezenţa unui mare număr de operatori 
economici din domeniul economiei 
forestiere, membri asociaţi.

Dezbaterile au permis participanţilor 
discutarea situaţiei reale a domeniului 
forestier, problemele şi temerile 
care afectează activitatea curentă a 
operatorilor economici.

Astfel, dl. Nicolae Ţucunel, adresându-
se invitaţilor în numele Asociaţiei 
Forestierilor din România - ASFOR, 
consideră că acum “se resimt puternic 
evoluţiile ultimilor ani din domeniul 
nostru de activitate. Agenţii economici 
din exploatări şi industrie, într-o măsură 
semnificativă ca număr, se confruntă cu 
dificultăţi financiare şi resimt aceasta şi 
furnizorii de lemn.

Dezvoltarea industriei de prelucrare 
a lemnului din România şi cererea tot 
mai mare de lemn, precum şi prezenţa 
cumpărătorilor chinezi de lemn rotund, au 
generat o concurenţă, pe alocuri acerbă, 
o concurenţă extinsă şi cu participarea 
administratorilor, care pentru a răspunde 
unor criterii de performanţă economică, 
au făcut investiţii importante în utilaje, în 
vederea exploatării în regie proprie.

Prin utilizarea lemnului fasonat, se 
obţin, într-adevăr, sume mai mari, dar 
cresc şi cheltuielile pe care exploatarea le 
necesită. 

Totul este să fie eficienţă economică.
Efortul de organizare şi urmărire 

a activităţii de exploatare, pe lângă 
obligaţiile de administrare, au desigur 
influenţă asupra eficienţei. Un lucru este 
cert: la această oră piaţa lemnului din 
România este destabilizată.

Cu toţii suntem de acord că sunt 

necesare modificări legislative. Noi 
considerăm că trebuie avute în vedere 
câteva principii - care să guverneze apoi, 
în condiţiile economiei de piaţă -relaţiile 
dintre participanţii pe această piaţă. 
Aceste principii sunt:

• transparenţa,
• respectarea liberei concurenţe
şi combaterea concurenţei neloaiale,
• respectarea fără interpretări
a prevederilor legale.
Este important să ne aşezăm cu toţii 

la masă, cu argumente şi, mai ales, să 
ascultăm şi argumentele celorlalţi. Trebuie, 
împreună, să repunem în echilibru 
domeniul forestier”.

Dl. Ilie Covrig: “Autoritatea a luat act de 
starea sectorului forestier. Există un blocaj 
generat de reglementarea existentă, sunt 
mari dificultăţi în efectuarea lucrărilor de 
îngrijirire. Art. 59 din Codul Silvic nu a fost 
modificat la iniţiativa administratorilor 
fondului forestier, ci pentru a asigura 
lemn de foc pentru populaţie. Am făcut 
demersuri pentru deblocarea situaţiei, 
trebuie modificat din nou Codul Silvic”.

Dl. Ciprian Pahonţu: “Anul 2018 
găseşte sectorul forestier din România nu 
în cea mai favorabilă situaţie. Această 
stare nu ni se datorează nouă, ci legislaţiei 
inconsecvente şi lipsei de predictibilitate 
din sector. Am fost atent la discursul d-lui 
Țucunel şi trebuie să spun că nu sunt în 
totalitate de acord. Am şi eu probleme 
cu IMM-urile din domeniul exploatărilor 
forestiere. Lipsa de investiţii a agenţilor 
economici se cunoaşte şi se reflectă şi în 
scăderea profesionalismului angajaţilor, 

care nu cunosc silvobiologie, nu au noţiuni 
de transport - nu respectă standardele 
FSC, mai mult, nu se respectă standardele 
de protecţia muncii în parchetele de 
exploatare. Preţul masei lemnoase a 
crescut şi v-a lovit. Nu sunt drumuri 
suficiente, statul trebuie să ne lase banii 
de investiţii. Guvernul ia 90% din profitul 
Regiei.

În ceea ce priveşte concurenţa, facem 
investiţii în utilaje, dar foarte puţin. Avem 
un parc mare de utilaje, dar foarte vechi. 
RNP Romsilva nu doreşte să mărească 
capacitatea de exploatare, care este de 
1,5 - 1,6 milioane mc. Nu este şi nu va fi 
concurenţă.

În ceea ce priveşte prestările de servicii, 
am aplicat legea, am dat preţuri bune. O 
firmă poate obţine profit de 12% - 15%. 
Mulţi agenţi economici nu au dorit să 
participe la procedurile de atribuire, o 
parte nici nu au fost capabili să obţină 
credenţiale SEAP. Deşi am pus în piaţă 
ca prestări de servicii 2,2 milioane mc, 
au fost adjudecate doar 1,1 milioane mc, 
fiind efectiv exploatate doar 160.000 mc, 
un volum mult mai mic ca anul trecut în 
aceeaşi perioadă.

În ceea ce priveşte transparenţa, aceasta 
se respectă, inclusiv la alegerea partizilor. 
Avem criterii formulate după prevederile 
Codului Silvic”.

Dl. Adrian Creţu: “Vă mulţumesc 
pentru ceea ce faceţi, sunteţi puternici. 
Asociaţia Administratorilor de Păduri 
Private nu este omologul RNP Romsilva, 
fiecare ocol silvic îşi organizează 
activitatea cum crede de cuviinţă. Cred 
că o să vină vremuri mai grele. Există o 
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criză a lemnului de foc şi sunt presiuni 
internaţionale, care sunt din ce în ce mai 
mari. AAP este un partener al ASFOR, cu 
care conlucrează. Trebuie să strângem 
rândurile, să fim mai incisivi, să fim mai 
vocali, să dezbatem liber problemele la zi. 
Nu este posibil ca lemnul să putrezească 
în păduri şi noi să facem importuri”.

Dl. Constantin Tobescu: “Sunt mai 
obişnuit să critic Ministerul Apelor şi 
Pădurilor. Suntem încă în perioada de 
adaptare. Poziţia d-lui ministru este 
că soluţia trebuie să vină de jos în sus. 
Nu a mai fost nici un ministru care să 
organizeze dezbateri la nivel naţional cu 
firmele din domeniul forestier. Ceea ce s-a 
întâmplat este un exerciţiu de normalitate. 

Aş puncta aspectele esenţiale ce au 
reieşit din aceste întâlniri: este necesară 
modificarea art.59 din Codul Silvic, care 
bulversează piaţa. Criza lemnului de foc 
se manifestă în special în zona de sud, dar 
criza se amplifică, iar soluţia abordată în 
Codul Silvic este o soluţie falsă. Trebuie ca 
volumele care nu se adjudecă prin prestări 
de servicii, să se vândă pe picior. Este şi 
o problemă de timp; dacă modificările 
Codului Silvic nu se fac în luna mai, nu 
va mai produce efecte anul acesta. Nu 
valorificăm multe categorii de biomasă. 
Sunt volume deloc neglijabile, care ar 
reduce din presiune. Este o problemă de 
bun simţ, ce ar putea fi rezolvată simplu 
printr-un ordin de ministru. Totuşi se 
dovedeşte a fi complicat. Sunt probleme 
ca HG 740 şi HG 1004, care necesită o 
stabilitate a ministerului de 6 - 9 luni.

Sunt dezvoltări SUMAL pornite prea 
stufos şi complicat, ce produc redundanţă 
în raportări. Este o discuţie ce va intra 
în dezbatere în perioada următoare, să 
permitem accesul la datele proprii. Nu 
avem nevoie de 7 module. Va trebui să 
pornim programatic - Woodtracking şi 
SUMAL trebuie să fie unite. Când apar 
erori, acestea trebuie trimise către agenţii 
economici, nu către structurile de control. 
Modul de lucru este greoi, dezvoltarea se 
face cu STS, iar lucrurile nu se mişcă rapid. 
Astfel, s-au pierdut 2-3 ani de zile şi nu 
avem soluţii de impulsionare. Priorităţile 
în dezvoltare s-au schimbat. HG 470 
va intra în dezbatere publică pentru 
a redefini provenienţa legală a masei 
lemnoase. Sunt cazuri în care, chiar dacă 
ai APV, dar ai făcut nu ştiu ce - se pierde 
provenienţa, se confiscă masa lemnoasă. 
Vor fi necesare modificări şi în legea 
contravenţiilor silvice, dar va fi  greu, este 
un act normativ care creează tensiuni. Din 
acest motiv este o discuţie greu de deschis 
şi de finalizat. Criza lemnului de foc 
provine din zona proprietăţilor mici, unde 
legislaţia pentru marcări este defectuoasă. 
Este foarte greu pentru administraţia 
silvică”.

Dl. Dan Anghel transmite mesajul FSLIL 
Adunării Generale, apreciind activitatea 

ASFOR. “Cu părere de rău, constat că 
o serie de probleme ale sectorului se 
discută de 20-30 de ani fără să se fi găsit 
o rezolvare - respectiv preţurile mari, 
în creştere continuă la masa lemnoasă 
vândută de RNP Romsilva, precum şi 
salariile mici din sectorul forestier.

Avem o comunicare permanentă 
cu asociaţiile patronale, în funcţie de 
activităţile la care participăm, specifice 
nouă, în calitate de parteneri sociali în 
toate acţiunile întreprinse, fie legat de 
modificări a unor acte în interesul ramurii 
industriei lemnului, respectiv Codul Silvic, 
Legea 46/2008, HG 470/2014 privind 
aprobarea normelor şi a regulamentului 
de atestare referitor la provenienţă, 
circulaţia şi comercializarea materialului 
lemnos pentru agenţii economici care 
au ca obiect de activitate exploatarea 
forestieră.

În spaţiul pus la dispoziţie de ASFOR, 
pentru revista Meridiane Forestiere, ne 
facem cunoscute problemele noastre 
de interes în toate domeniile mişcării 
sindicale, în special de politicile salariale, 
dialogul social - Legea 62/2011, formare 
profesională, combaterea muncii la negru, 
sănătate şi securitate în muncă, accidente 
de muncă şi Codul Muncii”.

Dl. Cristian Bălănescu: “Art.59 din 
Codul Silvic a apărut pe uşa din dos a 
legislaţiei şi a dus la blocaj şi la colaps. 
Dacă în următoarele 4 - 5 luni nu se 
revine, va fi un colaps general. Alegerea 
preferenţială a masei lemnoase stabilită în 
Regulamentul de valorificare, bulversează 
piaţa. Există criterii de alegere bazate 
pe principiul eficienţei, dar este doar 
un criteriu declarativ. Se marchează 
accidentalele, ştiind că le fac ei şi se 
marchează preferenţial. Intrarea lemnului 
în piaţa lemnului fasonat este concurenţă 
neloială; iar alegerea parchetelor cele 
mai bune în condiţii de exploatare duce 
la distorsionarea pieţei. RNP să participe 
la licitaţie, să vină la tragere la sorţi. Sunt 
foarte multe lucruri ce trebuie schimbate şi 
sper să nu se schimbe optica consilierilor”.

Dl. Ioan Coşa: “Nu vreau să critic 
RNP Romsilva, ci mă adresez numai 
Ministerului. Toată lumea cere bani şi 
ajutoare - noi cerem să muncim, să 
producem, să contribuim la PIB, să plătim 
oameni. 75% din agenţii economici nu 
mai au ce munci şi trimit oamenii în 
şomaj. Am modificat Codul Silvic, a fost 
o iniţiativă parlamentară PSD, a fost 
semnată de specialiştii din Ministerul 
Apelor şi Pădurilor. Când şi-au arătat 
specialitatea aceşti specialişti? Este o 
problemă la Minister. Dl. Tobescu zicea 
că soluţiile trebuie să vină de jos în sus. 
Propun să aprobăm o hotărâre prin care 
conducerea ASFOR să ceară clarificarea 
statutului RNP Romsilva, este agent 
economic sau regie autonomă? Dacă este 
agent economic să vină la licitaţie şi să 

fie numit un alt administrator al fondului 
forestier. La prestaţiile de exploatări 
forestiere teoretic poate participa oricine, 
dar în realitate este foarte greu. Masa 
lemnoasă se scoate, dar nu avem drumuri. 
Ne minţim singuri. Dacă este atât de 
scump lemnul de foc, de ce nu se propune 
TVA 0 la vânzarea lui. Am participat la 
negocieri şi am fost umiliţi”. 

Dl. Iulian Găină: “Sunt primar al unei 
localităţi care deţine 39.000 ha fond 
forestier. Nici unul de aici nu recunoaşte ce 
se întâmplă cu fondul forestier administrat 
de RNP Romsilva. Măsurile luate sunt 
împotriva noastră. Salariile nu sunt 
mici, nu mai sunt deloc în exploatări 
forestiere. O economie a noastră s-a 
distrus în 6 ore, cât a durat licitaţia. 
Gândiţi-vă că aţi nenorocit un sector. Noi 
nu mai avem utilaje, erau în leasing şi 
ni le-au luat. D-le director Pahonţu, aţi 
luat utilaje şi stau neutilizate. Prestările 
de servicii se fac numai prin negocieri în 
jos. Decât să lucrez degeaba, mai bine 
stau degeaba. Măriţi preţul la prestaţii. Ca 
să scape pădurea de braconieri, au fost 
angajati ca paznici. De ce forestierii nu 
suntem o forţă? Lucrăm cu oameni fără 
pregătire. Lemnul se scoate cu ţapina, nu 
cu SEAP. Nu credeţi că ceea ce face RNP 
Romsilva are un iz penal? Nici un lemn 
nu pleacă din păduri fără ştirea unui 
pădurar. Accesul la resursă este garantat 
prin Constituţie. I-am dus pe procesatori în 
râpă. De ce trebuie să plătesc coaja care la 
accidentale nici nu mai există? La tăcerea 
dumneavoastră am un singur răspuns - 
ceea ce este propus să se întâmple cu RNP 
Romsilva se va produce”.

În urma dezbaterilor Adunării Generale 
ASFOR 2018, s-a aprobat transmiterea 
unei adrese doamnei Viorica Dăncilă, 
prim-ministrul României, având ca obiect 
solicitarea de analizare a modului de 
organizare şi funcţionare a RNP Romsilva 
în economia forestieră şi, în consecinţă, 
de a dispune încadrarea activităţii RNP 
Romsilva în principiile economiei de piaţă 
şi a concurenţei libere prin reformularea 
HG nr.229/2009 privind reorganizarea 
RNP Romsilva.

Reproducem, în pagina următoare, 
scrisoarea adresată doamnei prim-
ministru.

Liviu Goga,
Consilier ASFOR



Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 17

actualitate / in the news



18 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro

actualitate / in the news

Asociaţia
Forestierilor din România

ASFOR

Asociaţia 
Forestierilor din 

România - ASFOR, 
organizaţie 
patronală şi 

profesională 
a agenţilor 
economici 

din exploatări 
forestiere şi 

industrializarea 
lemnului, în urma 

dezbaterilor 
ocazionate 

de Adunarea 
Generală a 

membrilor din 
data de 23 aprilie 

2018, a hotărât cu 
unanimitate de 

voturi să vă aducă 
la cunoştinţă 

următorul punct 
de vedere:

Către
Guvernul României,

Doamnei Vasilica Viorica Dăncilă,
Prim-Ministrul României
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Domeniul forestier din 
România se află într-o 
situaţie dificilă. Subfinanţarea 
agenţilor economici din 
exploatări forestiere şi 
legislaţia excesivă, greu 
de aplicat şi, de multe ori, 
contradictorie, contribuie 
la această stare de lucruri 
nedorită şi greu de traversat.

Fondul Forestier Naţional, 
proprietate publică a 
statului şi a UAT-urilor, 
este administrat de RNP 
Romsilva şi de Ocoalele 
Silvice de Regim. Conform 
reglementărilor în vigoare, 
aceştia au dublă calitate, 
atât administrator, cât 
şi agent economic de 
exploatare, interferând 
astfel pe piaţa lemnului 
cu agenţii economici 
specializaţi din exploatări 
forestiere şi prelucrarea 
primară a lemnului. Faptul că 
administratorii marchează 
şi selectează parchetele, 
pe care le exploatează apoi 
în regie proprie şi numai 
ce rămâne în urma acestei 
selecţii vând prin licitaţii 
publice ca lemn pe picior, 
reprezintă o discriminare faţă 
de ceilalţi agenţi economici, 
fiind vorba de un bun public.

În Raportul investigaţiei 
sectoriale declanşată de 
către Consiliul Concurenţei 
pe piaţa lemnului din 
România, s-a determinat 
că RNP-Romsilva deţine 
o poziţie dominantă pe 
piaţa comercializării masei 
lemnoase din România. 
Aceasta deţine o cotă de 
piaţă situată peste 50%, 
atât din punct de vedere 
cantitativ, cât şi din punct 
de vedere valoric, în toată 
perioada analizată.

Mai mult, Consiliul 
Concurenţei consideră că 
“alegerea discreţionară a 
partizilor de lemn pe picior 
de către administratorii 
fondului forestier proprietate 
publică este o activitate 
anticoncurenţială pe piaţa 
lemnului şi poate prolifera 
corupţia în domeniul 
forestier. RNP Romsilva 
deţine pe piaţa primară a 
lemnului o dublă calitate, 
instituţie şi întreprindere 
participantă pe piaţă; în 
această situaţie, atributele 
sale de instituţie nu 
ar trebui să ofere RNP 
Romsilva avantaje de natură 
concurenţială în raport cu 
ceilalţi participanţi pe piaţă. 
Administratorii de fond 
forestier proprietate publică 
sau privată a statului sau 
a unităţilor administrativ - 
teritoriale, care se ocupă cu 

recoltarea masei lemnoase 
pe picior, ar trebui să nu 
beneficieze de repartiţii / 
reţineri preferenţiale ale 
partizilor.” RNP Romsilva şi 
Ocoalele Silvice de Regim 
s-au îndepărtat, astfel, de 
la misiunea lor de bază, de 
administrare şi control în 
exploatare. Controlându-se 
pe ei înşişi, administratorii 
au generat compromisuri 
în activităţile desfăşurate în 
pădure.

Asociaţia Forestierilor 
din România - ASFOR 
consideră că pentru 
reechilibrarea şi pentru buna 
desfăşurare a activităţilor 
din domeniul forestier 
este absolut necesară 
respectarea principiilor 
de bază ale economiei 
de piaţă - transparenţa şi 
libera concurenţă. După 
părerea noastră, activitatea 
desfăşurată ca administrator 
şi agent economic privilegiat, 
în acelaşi timp, reprezintă 
o incompatibilitate. Pentru 
acest motiv, apreciem 
necesară abrogarea HG 
nr. 229/2009 şi elaborarea 
unui act normativ nou, care 
să reglementeze, în baza 
unor principii actualizate, 
organizarea şi funcţionarea 
unităţilor silvice responsabile 
pentru administrarea şi 
dezvoltarea fondului forestier 
proprietate publică.

Cu deosebită consideraţie,

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte

al Asociaţiei Forestierilor
din România - ASFOR
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Privire asupra
statisticii forestiere

la un deceniu de la aderarea
la UE

Rezumat
Importante serii de date statistice din 
domeniul forestier se află în baza de 

date a INS. Se oferă, astfel, posibilitatea 
de a accesa o gamă largă de informaţii: 

suprafaţa fondului forestier, suprafaţa 
pădurilor, volumul de masă lemnoasă 
recoltat, suprafaţa parcursă cu tăieri, 

suprafaţa terenurilor regenerate la 
nivel naţional, macroregiuni, regiuni de 

dezvoltare şi judeţe; cantităţile şi valorile 
produselor forestiere vândute de unităţile 

silvice, la nivel naţional. La un deceniu 
de la aderarea la UE statistica forestieră 

dezvăluie procesul amplu de modernizare 
pe care l-a parcurs în această perioadă.

A view on forestry statistics 
after a decade since 

Romania joined the EU
Synopsis

Important series of statistical data 
belonging to the forestry field have been 

included in the INS database (National 
Institute of Statistics). Consequently, 

a large set of information can be now 
accessed: the area of the forest fund, the 

forest area, the volume of harvested wood 
mass, the area of tree fellings, the area 
of regenerated forest fields at national 

level, macroregions, development regions 
and counties; the quantities and values of 

forest products which are sold by forest 
units, at national level. After a decade 

since Romania joined the EU, the forestry 
statistics show the much larger process of 

modernisation in this sector.

Olivian Nuţescu,
Statistics expert
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Privire asupra
statisticii forestiere

la un deceniu de la aderarea
la UE

Pădurea oferă produse utilizate 
economic, servicii sociale şi 
de mediu, constituind cel mai 
valoros biotop al planetei. 
Sistem ecologic complex, de 
mari dimensiuni şi cu caracter 
peren, pădurea ameliorează 
condiţiile climatice, frânează 
scurgerile de apă de suprafaţă, 
se opune torentelor de pe 
cursurile de apă, eroziunii şi 
alunecării solului, protejează 
agricultura, diminuează 
poluarea, ocroteşte vânatul.
În aceste condiţii, statistica 
silviculturii devine, tot 
mai mult, un complex de 
instrumente şi informaţii 
care pot duce la decizii 
privind dezvoltarea durabilă a 
mediului.
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Primele măsuri privind construirea 
unui set de indicatori europeni 
pentru gestionarea durabilă 

a pădurilor au fost iniţiate de 
Institutul naţional de statistică (INS) 
şi de autoritatea publică centrală 
care răspunde de silvicultură. Această 
construcţie statistică s-a făcut pe baza 
primului set de criterii şi indicatori 
pan-europeni adoptat la conferinţa 
ministerială pentru protecţia pădurilor în 
Europa, în anul 1998. 

În anul 2002, a fost contractat de 
către INS proiectul privind realizarea 
lucrării denumite “Sistemul de 
indicatori statistici privind silvicultura 
şi exploatarea forestieră”, executată 
de Biroul de cercetări sociale şi de 
Institutul de cercetări şi amenajari silvice; 
prin această lucrare, s-au valorificat 
informaţiile existente în domeniile 
silviculturii şi exploatării forestiere, 
în scopul elaborării primului set de 
indicatori forestieri aliniat cu standardele 
europene. Cu această ocazie, s-a realizat 
prima anchetă statistică privind volumul 
de lemn exploatat de agenţii economici 
atestaţi în exploatarea lemnului în anul 
2001.

Tot atunci s-au stabilit principalii 
indicatori şi metodele de calcul de 
către specialiştii în domeniu de la Regia 
Naţională a Pădurilor şi de la Institutul 
de Cercetări şi Amenajări Silvice, după 
care lucrarea a fost transformată în 
cercetare statistică şi continuată de INS 
până în prezent.

La acel moment, datele statistice se 
bazau exclusiv pe rapoartele oficiale 
ale ocoalelor silvice care administrau 
pădurile, fiind constituite din informaţii 
privind suprafeţe forestiere, masa 
lemnoasă recoltată, realizările economice 
ale ocoalelor silvice şi împăduririle în 
fond forestier, circuitul lemnului după 
ieşirea din pădure fiind puţin cunoscut. 

De aceea autoritatea publică centrală 
care răspunde de silvicultură a iniţiat 
realizarea unui sistem informaţional 
în domeniu, prezentat la workshopul 
din anul 2005, unde au fost prezentaţi 
indicatorii corespunzători celor 6 criterii 
de gestionare durabilă a pădurilor, 
adoptaţi prin declaraţia de la Viena, 
cu ocazia celei de-a IV-a conferinţe 
ministeriale pentru protecţia pădurilor 
în Europa, din anul 2003, cu specificarea 
surselor de date pentru obţinerea 
acestora; termenii folosiţi în definirea 
indicatorilor au semnificaţia stabilită de 
FAO, fiind utilizaţi la evaloarea resurselor 
forestiere din regiunile temperată şi 
boreală (TBFRA).

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

Primul chestionar care s-a completat 
a fost “chestionarul comun sectorul 
forestier” (JFSQ). Acesta conţine 
informaţii statistice privind producţia şi 
comerţul cu lemn şi produse din lemn, 
până la nivelul de prefabricat şi mobilier 
din lemn, precum şi celuloză, produse 
din celuloză şi hârtie.

Al doilea chestionar completat de INS 
este cel privitor la conturi economice, 
numit “conturi forestiere europene” 
(EFA). Metodologia de completare a 
acestui instrument statistic s-a făcut în 
două etape, şi anume: prin proiectul 
Phare RO 2006/018-47.03.09, numit 
“Dezvoltarea continuă a sistemului 
statistic românesc”, componenta 
“Îmbunătăţirea şi armonizarea 
statisticilor forestiere”, contractat de INS 
cu o firmă de specialitate şi prin grantul 
din anul 2014, denumit “Conturi de 
mediu - conturi forestiere”, executat de 
INS, cu finanţare de la Eurostat.

Cu aceste ocazii, s-au actualizat 
legislaţiile în domeniu precum şi sursele 
de date care au cunoscut o evoluţie 
rapidă în timp după integrarea în UE. 
Lucrarea din urmă a beneficiat de date 
captate din noul Inventar forestier 
naţional (IFN), ciclul 1 (2008-2012), 
ceea ce a constituit un plus de calitate 
a datelor statistice şi a indicatorilor 
obţinuţi de INS, precum şi de o metodă 
de estimare a valorii suprafeţelor 
forestiere pe baza bonităţii terenului.

IFN român este conceput ca un 
inventar forestier continuu (CFI), 
cu o periodicitate a ciclului de 
inventariere de cinci ani. El se bazează 
pe eşantionajul sistematic, combină 
măsurătorile repetate în suprafeţe de 
probă permanente cu măsurătorile 
în suprafeţe de probă temporare şi 
este un IFN în două etape (evaluări şi 
măsurători forestiere pe ortofotoplanuri 
şi apoi pe teren). IFN acoperă uniform 
întreg teritoriul ţării şi se bazează pe o 
reţea de 4×4 km. De exemplu, faţă de 
vechiul inventar forestier finalizat în anul 
1985, suprafaţa cu păduri a crescut de 
la 6.371,0 mii hectare, în anul 1990, la 
6.861,0 mii hectare (+7,7%), în anul 2015, 
iar stocul de lemn pe picior din pădurile 
României a crescut, în aceeaşi perioadă, 
de la 1.347,5 milioane metri cubi, la 
1.930,4 milioane metri cubi (+43,2%), în 
primul rând datorită metodelor moderne 
de măsurare, aliniate la standardele 
internaţionale.

În această perioadă, s-a continuat 
dezvoltarea sistemului informaţional 
forestier, concretizat, în anul 2008, 
într-un sistem de raportare de către 
agenţii economici a cantităţilor de lemn 
exploatate şi transportate, iar din anul 
2014, acesta s-a transformat într-un 
sistem de monitorizare a transportului 

1.293,58

634,36

659,22

268,19

48,17

2011
Indicator

Tabel 1.

2012 2013 2014 2015

Valoarea producţiei din silvicultură şi exploatare forestieră

Valoarea consumului intermediar

Valoarea adăugată brută

Valoarea remuneraţiei salariaţilor

Valoarea formării de capital fix

milioane euro

Sursa: Baza de date Eurostat

1.355,46

805,42

550,04

268,36

41,71

1.522,92

888,64

634,28

302,31

47,32

1.752,60

1.228,24

524,37

297,23

102,35

1.929,76

1.288,39

641,37

322,14

80,88

Evoluţia indicatorilor economici
ai ramurii “silvicultură şi exploatare forestieră”

1.347,5

1990Tabel 2. 2000 2005 2010 2015

Sursa: Baza de date FAO

1.346,4 1.351,7 1.377,9 1.930,4

Masa lemnoasă
aflată în pădurile României milioane metri cubi volum brut
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Tabel 3.

Sursa: Baza de date Eurostat*n.a.: date indisponibile

Evoluţia producţiei
şi comerţului cu produse din lemn

12.178,00

79,80

n.a.*

1.777,00

1995
Indicator

2000 2005 2010 2015

Producţia de lemn rotund

Importul de lemn rotund

Exportul de lemn rotund

Producţia de cherestea

mii metri cubi

13.148,20

20,40

535,10

3.395,70

14.501,00

336,00

159,00

4.321,00

13.111,64

611,07

429,27

4.323,00

15.314,70

2.344,40

315,77

5.935,81

6.529,1

201220112010200920082007

Tabel 4.

2013 2014 2015 2016

Sursa: Baza de date INS

6.538,5 6.544,6 6.555,1 6.559,06.484,6Total 6.469,9 6.494,7 6.515,1 6.521,8

Suprafaţa fondului forestier

mii hectare

19.081,2

201220112010200920082007

Tabel 5.

2013 2014 2015 2016

19.282,1 17.889,3 18.133,1 17.197,517.237,6Total 16.704,6 16.519,9 16.991,6 18,705,0

Volumul de lemn recoltat

mii metri cubi

11.026

201220112010200920082007

Tabel 6.

2013 2014 2015 2016

10.437 12.508 11.846 11.61510.716Total 11.244 10.962 10.106 11.499

suprafaţa terenurilor pe care s-au executat împăduriri

hectare

de lemn prin GPS, cunoscut ca “radarul 
pădurilor” - woodtracking, conectat la 
sistemul telefonic de urgenţă 112. În 
acest fel, oricine doreşte, poate cere 
telefonic verificarea unui camion care 
transportă lemn. Aplicaţia urmăreşte 
reducerea tăierilor ilegale prin 
îngrădirea posibilităţilor de fraudare a 
documentelor de însoţire a transportului.

Astfel, putem afirma că acum, la 10 
ani de la integrarea în UE, din anul 2007, 
România produce seturile complete 
de indicatori statistici solicitaţi, atât de 
Eurostat, cât şi de FAO. Aceste seturi 
pot fi consultate atât pe baza de date a 
Eurostat, cât şi în baza de date a FAO. 

Principalele capitole din baza Eurostat 
referitoare la statistica forestieră 
românească se referă la producţia 
şi comerţul de lemn rotund şi alte 
produse din lemn. Analizând datele, se 
poate observa legătura dintre creşterea 
producţiei de lemn rotund şi cea de 
produse prelucrate din lemn, cherestea 
şi plăci din lemn.

Dar, poate, cea mai grăitoare evoluţie 
a ultimilor ani este cea privitoare la 
comerţul exterior al României cu lemn şi 
produse din lemn, în care se poate vedea 
cum exportul de lemn brut a scăzut an 
de an, în schimb a crescut importul din 
acest sortiment, odată cu dezvoltarea 
unor capacităţi noi de producţie de plăci 
din lemn (PAL, OSB, PFL etc). Importul 
de lemn brut a crescut datorită cerinţei 

tot mai mari de materie primă din partea 
industriei de prelucrare a lemnului care 
a cunoscut o dezvoltare explozivă după 
anul 2007, depăşind cu mult exportul de 
astfel de produse.

Deasemenea Tempo-online este 
baza de date statistice, care oferă 
posibilitatea de a accesa o gamă largă 
de informaţii oferite de INS: suprafaţa 
fondului forestier, suprafaţa pădurilor, 
volumul de masă lemnoasă recoltat, 
suprafaţa parcursă cu tăieri, suprafaţa 
terenurilor regenerate la nivel naţional, 
macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi 
judeţe; cantităţile şi valorile produselor 
forestiere vândute de unităţile silvice, la 
nivel naţional.

În tabelele alăturate, se prezintă cele 
mai importante serii de date statistice 
din domeniul forestier aflate în baza de 
date a INS.

INS diseminează date statistice şi 
prin baza sa de indicatori statistici de 
dezvoltare durabilă. Indicatorii prezenţi 
în baza de date (http://www.insse.ro) 
urmăresc obiectivele ţintă şi modalităţile 
de acţiune la orizontul anilor: 2013, 
2020, 2030, stabilite prin strategia 
naţională de dezvoltare durabilă şi sunt 
construiţi pe baza informaţiilor care sunt 
disponibile în INS, Ministerul Apelor şi 
Pădurilor şi instituţiile în subordinea sau 
coordonarea acestuia şi a metodologiilor 
care sunt armonizate cu cele ale Uniunii 
Europene: masa lemnoasă recoltată, 

creşterea brută anuală a lemnului pe 
picior, suprafaţa de fond forestier pe cap 
de locuitor.

În perioada următoare, se va continua 
identificarea de noi surse de date, în 
special din cadrul bazelor de date ale 
instituţiilor care se ocupă cu silvicultura 
şi exploatarea forestieră, pentru a creşte 
calitatea calculelor economice privind 
conturile forestiere şi a uşura sarcina 
de răspuns a unităţilor economice din 
domeniu.

Olivian Nuţescu,
Expert statistician

Surse de date:
• baza de date a Eurostat 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
• baza de date a FAO
http://www.unece.org/forests/areas-of-
work/forest-resources
• baza de date INS
http://www.insse.ro

Abrevieri:
• Eurostat: Biroul de statistică
al Comunităţii europene.
• FAO: Organizaţia internaţională
pentru agricultură şi alimentaţie
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În acest sens, a fost constituit un 
organism specializat în rezolvarea 
plângerilor legate de investigaţiile 
forestiere aferente. Biroul pentru 
practici forestiere (FPB) are obligaţia 
de a contacta districtele forestiere 
aparţinând de regiunea British 
Columbia, situată în nord-vestul 
Canadei, pentru a elucida dreptul 
de licenţiere exercitat în teritoriu, 
respectiv problemele reclamate de 
către comunităţi.

La scurt timp, FPB va elabora 
un raport referitor la impactul 
asupra mediului şi la prevederile 
reclamaţiilor depuse. Adeseori, 
publicul larg confundă percepţiile 
legate de industria de resort, întrucât 
nu are disponibile toate datele 

Percepţia publică 
asupra silviculturii 
în provincia
canadiană
British Columbia

Rezumat
Comunităţile locale au aşteptări mari, în 

ansamblu, pentru ca pădurile să fie protejate 
pe termen lung în beneficiul publicului, nu doar 
ca instrument strict de valorificare economică şi 

furnizor de locuri de muncă.

A public perception on forestry in 
Canadian province

of British Columbia
Synopsis

Local communities have, generally, high 
expectations for forests to be protected in the 

long term providing benefit both to the general 
public and the environment. Forests should not 

be a strict instrument of economical exploitation, 
converting them into a mere job supplier.

Source: BC Forest Professional,
July-August 2017

Adapted by Lavinia Marcu

Efectele negative asupra 
mediului înconjurător au 
fost şi sunt observabile, atât 
din punctul de vedere al 
comunităţilor locale, cât şi 
din perspectiva publicului 
larg. Arbori bătrâni tăiaţi 
şi adunaţi în grămezi 
neordonate, plasate oriunde 
există un spaţiu disponibil, 
poluarea cursurilor de apă 
din pricina echipamentelor 
destinate tăierilor de arbori 
în pădure, drumurile 
construite prost şi habitate 
naturale distruse ca urmare 
a activităţii forestiere intense.

Pădurile
vor salva Terra
de efectele încălzirii globale
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necesare. Biroul nou înfiinţat are menirea 
de a aduce membrii săi alături de licenţiaţii 
forestieri, pentru a se furniza toate 
informaţiile cerute de comunităţile locale.

În timp ce preocupările individuale pot 
fi specifice valorilor forestiere pe care 
publicul le percepe ca fiind de risc crescut, 
există şi o îngrijorare semnificativă în 
relaţie cu modul în care industria de profil 
şi specialiştii se achită de obligaţiile lor de 
protecţie a mediului. Comunităţile locale 
au aşteptări mari, în ansamblu, pentru ca 
pădurile să fie protejate pe termen lung în 
beneficiul publicului, nu doar ca instrument 
strict de valorificare economică şi furnizor 
de locuri de muncă.

Managementul forestier reprezintă 
mai mult decât simpla tăiere a arborilor. 
Este vorba de o ştiinţă autentică, de o 

planificare meticuloasă şi atentă, şi de o 
expertiză profesională semnificativă care 
să analizeze ceea ce se întâmplă efectiv pe 
teren.

Biroul pentru practici forestiere distribuie 
o serie de buletine publice, în care 
comunică cele mai recente reglementări 
silvice şi consiliază asupra activităţilor 
de planificare forestieră. Toate aceste 
informaţii vor ajuta persoanele autorizate 
sau firmele licenţiate în a explica mai clar 
acţiunile întreprinse în pădure şi a reduce 
preocupările publice legate de impactul 
asupra mediului.

Prin urmare, atât în provincia British 
Columbia, cât şi în celelalte regiuni 
ale Canadei, se vor institui birouri de 
comunicare cu firmele şi asociaţiile din 
domeniu, care să promoveze evenimentele 

comunitare de difuzare a informaţiilor şi 
expertizei de profil în mod transparent 
cu scopul de a contribui la înţelegerea 
aspectelor de lucru din sectorul forestier. 
O deschidere binevenită către publicul 
larg, către comunităţile regionale sau 
locale şi autorităţile de resort, demnă de 
a deveni exemplu şi pentru specialiştii sau 
companiile forestiere din Europa.

Sursa: BC Forest Professional,
Iulie-August 2017

Prelucrare: Lavinia Marcu
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Creşteri de preţuri
la lemnul de stejar
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Rezumat
Asociaţia proprietarilor de păduri din Elveţia, ForêtSuisse, recomandă membrilor săi să 
solicite preţuri mai mari pe metru cub în cazul lemnului de stejar. Cererea de lemn de 

bună calitate este tot mai susţinută, iar preţul cherestelei importate a tot crescut.

Higher prices for oak wood
Synopsis

The Swiss Forest Owners Association, ForêtSuisse, recommends a setting of 
higher prices per cubic metre on behalf of their members in the case of oak 

wood. The demand for high quality wood has significantly increased, while the 
imported timber prices have started to rise as well.

Source: Wood industry in Switzerland,
La Forêt, no. 11/2017

Adapted by Lavinia Marcu

Creşteri de preţuri
la lemnul de stejar
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Tabel 1. Industria forestieră elveţiană
propune creşteri ale preţurilor la lemnul de stejar
(Preţuri recomandate în CHF/m3 p, fără TVA)

Tabel 2. Evoluţia
consumului de lemn energetic
(în echivalent metri cubi plini, pe sortimente principale)

1) Preţuri recomandate pentru lemn sortat după calitate şi lungime conform directivelor CFF.
2) În funcţie de diferenţele importante de tarifare între frasinul A şi B, este recomandabil să stabilim un preţ AB pentru calităţile corespondente.
 Noile Reglementări pentru Utilizarea Lemnului prevăd posibilitatea încheierii unor convenţii de acest tip între parteneri.

Acest tabel statistic 
furnizează “masele mari” 
referitoare la consumul 
de lemn energetic şi 
evoluţia acestuia. 
Recoltele provenite din 
pădurile private nu sunt 
luate decât parţial în 
calcul, ceea ce explică 
totalurile mai slabe decât 
cele anunţate iniţial.

Referinţe: Articolul face referinţă la două 
comunicate publicate în LF 08/17, pp. 33 şi 
35, precum şi la scrisoarea cititorului Yvan 
Gendre, inginer forestier aparţinând de 
arondismentul 1 al cantonului Fribourg, 
apărută în LF 09/17, p. 23.

Lemn din pădure,
buşteni de foc

Lemn din pădure,
plachete

Peleţi

Reziduuri de lemn

Lemn utilizat
în afara centrelor
de incinerare a deşeurilor 
menajere

Lemn utilizat
în interiorul centrelor
de incinerare a deşeurilor 
menajere

Total

2.185.404

110.658

0

527.350

78.388

235.505

3.137.305

1.141.867

1.526.646

442.784

799.817

553.747

433.684

4.898.545

1.110.674

1.233.308

398.873

846.585

536.232

420.615

4.546.287

OFEN / Energie lemn Elveţia
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Valori diferite
pentru metrul cub 
Publicat în această vară de către Biroul 

federal de statistică (BFS), raportul 
departamentului de statistică forestieră 
remarcă o resursă de lemn aflată la cel 
mai jos nivel din 2016 încoace, excepţie 
făcând aici lemnul energetic. Lemnul 
de foc a crescut cu 1%, ajungând la 
1,74 milioane de mc. Aproape simultan, 
Oficiul federal pentru energie (OFEN) 
s-a lăudat cu un consum de peste 
5 milioane de mc de lemn destinat 
energiei, pentru aceeaşi perioadă.

Domnia
metrului cub plin
Industria forestieră pentru lemn 

energetic din Elveţia urmăreşte 
îndeaproape elaborarea unei secţiuni din 
aceste statistici, participând totodată la 
actualizarea rapoartelor din domeniu. 
Asociaţia precizează că volumele 
menţionate în statistici sunt trecute 
în metri cubi plini, dacă nu există o 
indicaţie contrară. În privinţa metrului 
cub în vrac sau aparent (plachete 
sau buşteni pentru foc), acesta este 
convertit în metri cubi plini cu ajutorul 
coeficienţilor în uz din ramura respectivă.

Factori diferiţi,
metode variate
Diferenţa între cantităţile de lemn 

energetic furnizate de către OFEN 
(aproximativ 5 milioane de mc) şi 1,74 
milioane de mc raportaţi de BFS se 
explică prin mai multe motive.

Oficiul pentru energie recenzează 
mai întâi volumele de lemn ars (de 
provenienţă indigenă sau externă), 
în timp ce Oficiul pentru statistică 
contabilizează doar volumele recoltate 
în pădurile elveţiene. Acestea din urmă 
se ridică la 0,75 milioane de mc buşteni 
pentru foc şi 0,99 milioane de mc de 
lemn tocat (având în vedere cele 1,74 
milioane de mc menţionate pentru 
2016).

De cealaltă parte, OFEN consideră 
totalitatea volumelor utilizate în scopuri 
energetice (a se vedea tabelul de mai 
sus). Cantităţile de lemn provenite din 
propria pădure (1,14 milioane de mc 

buşteni plus 1,52 milioane de mc de 
plachete forestiere, adică 2,66 milioane 
de mc) sunt mult superioare cifrelor BFS, 
întrucât ele includ, printre altele:

• lemn energetic importat (estimat la 
circa 0,133 milioane de mc de buşteni de 
foc şi plachete);

• lemn pentru întreţinerea peisajului 
(estimat la circa 0,3 milioane de mc);

• lemn energetic provenit din pădurile 
private, utilizat sau comercializat în 
circuit scurt şi rămânând, astfel, în afara 
statisticilor forestiere.

O parte a lemnului din pădure, “dificil 
de estimat”, conform industriei pentru 
lemnul energetic din Elveţia, este inclusă 
şi în următoarele categorii:

• peleţi (echivalentul a 0,44 milioane 
de mc minus circa 0,11 milioane de 
mc din import, adică aproximativ 0,33 
milioane de mc) şi

• reziduuri de prelucrare a lemnului 
(aprox. 0,8 milioane de mc, din care 
o parte dificil de estimat provine din 
lemnul elveţian).

Totalul de 5,05 milioane de mc de 
lemn energetic transmis de OFEN 
include 1 milion de mc lemn recuperat.

Ca o concluzie, “statisticile sunt 
estimări realizate la mijlocul stării actuale 
de informaţii ştiinţifice acumulate”. Iată 
de ce “este normal să apară diferenţe, 
care uneori nu sunt de neglijat, urmând 
modelul de contabilizare a datelor”. 

Sursa: Industria lemnului Elveţia,
La Forêt, nr. 11/2017

Prelucrare: Lavinia Marcu
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1 44.01.0000-total        Lemn de foc Milioane euro 43,472 55,079 23,132 19,208

  Diferenţa %             -21,0 + 20,4             

2 44.02.0000-total        Cărbune de lemn Milioane euro 3,681 3,948 8,133 4,406

  Diferenţa   %               -6,8 +84,6

3 44.03.0000-total    Lemn brut cojit simplu, fasonat sau chiar cioplit Milioane euro 21,684 12,772 91,248 109,294

 Diferenţa   % + 57,4 -16,5

4 44.04.0000-total  Lemn despicat, prăjini, ţăruşi Milioane euro 5,467 4,709 1,572 0,988

 Diferenţa   % + 16,1 + 59,1

5 44.05.0000-total  Lână de lemn, făină de lemn Milioane euro 0,621 0,476 0,428 0,248

 Diferenţa   % + 30,5    +72,6

6 44.06.0000-total  Traverse de cale ferată Milioane euro 4,367 4,495 0,106 0,388

 Diferenţa   % - -72,7

7 44.07.0000-total  Cherestea (lemn tăiat longitudinal, spintecat) Milioane euro 482,663 495,192 95,173 77,978

 Diferenţa   %                -2,5 +22,0

8 44.08.0000-total  Foi placaj  - furnire Milioane euro 99,074 88,048 33,650 27,713

 Diferenţa   % + 12,5 +21,4

9 44.09.0000-total     Lemn fasonat Milioane euro 23,553 20,953 23,220 16,600

 Diferenţa   % + 12,3 +39,9

10 44.10.0000-total     Panouri din particule şi panouri similare (PAL, OSB) Milioane euro 417,777 385,292 67,556 54,462

 Diferenţa   % + 8,4 +24,0

11 44.11.0000-total   Panouri din fibre de lemn (MDF) Milioane euro 104,662 104,371 145,943 140,067

 Diferenţa   % + 0,3 +4,2

12 44.12.0000-total Placaje, lemn furniruit Milioane euro 71,027 75,723 45,436 34,173

 Diferenţa   %    -6,2 +32,9

13 44.13.0000-total Lemn densificat în blocuri Milioane euro 4,834 5,989 1,676 2,950

 Diferenţa   % -19,3 -43,2

14 44.14.0000-total  Rame pentru tablouri Milioane euro 1,014 1,695 1,769 2,155

 Diferenţa   % -40,2 -18,0

15 44.15.0000-total   Lăzi, lădiţe, coşuri, diverse ambalaje Milioane euro 34,508 33,875 27,876 24,077

Diferenţa % + 1,9 +15,8

16 44.16.0000-total    Butoaie Milioane euro 4,505 5,212 1,378 1,016

 Diferenţa   % -13,6 +35,6

17 44.17.0000-total   Unelte Milioane euro 1,886 2,029 1,521 1,378

 Diferenţa   % -7,0 +10,4

18 44.18.0000-total    Binale Milioane euro 188,817 183,256 96,239 89,271

 Diferenţa   % +3,0 +7,8

19 44.19.0000-total   Articole de masă sau de bucătărie Milioane euro 14,241 15,058 5,019 4,053

 Diferenţa   % -5,4 +23,8

20 44.20.0000-total     Lemn marchetat, încrustat Milioane euro 9,286 10,228 3,868 2,607

 Diferenţa   % -9,2 +48,7

21 44.21.0000-total  Alte articole din lemn Milioane euro 117,204 133,555 16,832 16,316

 Diferenţa   % -12,2 +3,2

 Total  Prelucrarea lemnului (exclusiv mobila) Milioane euro 1654,343 1641,955 691,777 629,348

Diferenţa   % 100,8 109,9

Cod produs comercializat

Export primele 11 luni Import primele 11 luni

2017 2016 20162017
Unitate
de măsură

Realizările
comerţului
cu produse
lemnoase
în anul 2017

 Sursa: MEC
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1 44.01.0000-total        Lemn de foc Milioane euro 3,410         4,594 1,806 0,662

  Diferenţa %     -25,8 +2,7ori

2 44.03.0000-total    Lemn brut cojit simplu, fasonat sau chiar cioplit Milioane euro 1,939           1,059 6,203 4,523

 Diferenţa   % + 83,1 +37,1

3 44.07.0000-total  Cherestea (lemn tăiat longitudinal, spintecat) Milioane euro 42,165 33,681 8,407 5,762

 Diferenţa   % + 25,2 +45,9

4 44.08.0000-total  Foi placaj  - furnire Milioane euro 9,701 7,700 4,087 2,413

 Diferenţa   % + 25,9 +69,4

5 44.09.0000-total     Lemn fasonat Milioane euro 1,875 1,966 1,370 0,771

 Diferenţa   % -4,6 +77,7

6 44.10.0000-total     Panouri din particule şi panouri similare (PAL, OSB) Milioane euro 34,483 24,258 3,828 4,101

 Diferenţa   % + 42,2  -6,7

7 44.11.0000-total   Panouri din fibre de lemn (MDF) Milioane euro 6,811 6,566 9,258 6,811

 Diferenţa   % + 3,7 +39,9

8 44.12.0000-total Placaje, lemn furniruit Milioane euro 8,126 5,625 4,022 2,653

 Diferenţa   % + 44,5 +51,6

9 44.15.0000-total   Lăzi, lădiţe, coşuri, diverse ambalaje Milioane euro 2,526 2,393 2,417 1,932

Diferenţa % +5,6 +25,1

10 44.18.0000-total    Binale Milioane euro 14,057 14,345 5,345 4,678

 Diferenţa   % -2,0 +14,3

11 44.19.0000-total   Articole de masă sau de bucătărie Milioane euro 1,096 1,226 0,464 0,544

 Diferenţa   % -10,6 -14,7

 Total Prelucrarea lemnului (exclusiv mobila) Milioane euro 138,046    116,765 50,783 36,949

Diferenţa   % +18,2 + 37,4

Cod produs comercializat

Export ianuarie Import ianuarie

2018 2017 20172018
Unitate
de măsură

 Sursa: MEC

Import-exportul
principalelor produse

din lemn,
în prima lună
a anului 2018
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Banca Europeană de Investiţii (BEI) 
acordă finanţări pe termen lung pentru 
proiecte, garanţii, precum şi consiliere în 
vederea promovării obiectivelor Uniunii. 
Ea sprijină proiecte, atât în cadrul UE, 
cât şi în afara UE. Acţionari sunt statele 
membre ale UE. BEI este acţionarul 
majoritar al Fondului european de 
investiţii (FEI) şi constituie, împreună cu 
acesta, grupul BEI. 

În luna aprilie 2018, a fost organizat 
de către BEI, cu sprijin din partea 
Ministerului Finanţelor Publice (MFP) şi a 
Ministerului Afacerilor Externe (MAE), un 
seminar cu scopul de a face cunoscută 
activitatea desfăşurată de BEI în afara 
graniţelor Uniunii Europene (UE). Au 
participat reprezentanţi din partea MFP, 
MAE, Eximbank, Programului Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (PNUD), 
Agenţiei de cooperare internaţională 

pentru dezvoltare (RoAid), Asociaţiei 
Române a Băncilor (ARB) şi FOND 
România. MMACA nu a putut asigura 
participare.

Pe parcursul seminarului, 
reprezentanţii BEI au prezentat aspecte 
privind: 

• activitatea grupului BEI, cu o 
prezentare de ansamblu a activităţii 
în România. Din volumul de finanţări 
acordate în 2017, în valoare de 78,2 mld 
euro, 70,3 mld euro sunt în cadrul UE, iar 
diferenţa în afara UE; 

• mandatul extern BEI în afara UE: 
ALA (Asia, America Latină), Balcanii de 
Vest, Vecinătatea Estică; Mandatul ACP 
în cadrul Acordului Cotonou (Africa, 
Caraibe, Pacific), activităţile din resurse 
proprii, cu detalierea activităţii pe fiecare 
regiune geografică în parte; 

• iniţiativa BEI pentru sprijin economic 
(economic resilience initiative), lansată 
în 2016, printr-un pachet integrat de 6 
mld euro, pentru vecinătatea sudică şi 
Balcanii de Vest; 

• rolul BEI în cadrul planului european 
de investiţii externe, prin garanţia 
aferentă Fondului European pentru 
Dezvoltare Durabilă -r egulamentul 
FEDD a intrat în vigoare pe 28 
septembrie 2017 - (1,5 mld euro) şi 
consolidarea facilităţilor existente de 
investiţii (NIP şi AFIP - 2,6 mld euro). 
BEI coordonează grupului de evaluare 
tehnică a garanţiei (GETG, în engleză 
G-TAG); 

• propunerea BEI pentru o subsidiară/ 
bancă europeană pentru parteneriat şi 
investiţii externe (EUBIP). 

Finanţări
BEI
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În luna ianuarie 2017, a fost publicată, 
în Monitorul Oficial nr. 68, Ordonanţa de 
urgenţă nr. 8/2017, privind lansarea, în cadrul 
ministerului pentru mediul de afaceri, comerţ 
şi antreprenoriat a programului de susţinere 
a internaţionalizării operatorilor economici 
români, cu finanţare de la bugetul de stat, 
pentru perioada 2017-2020.

Mecanismul de derulare a acţiunilor din 
programul de susţinere a internaţionalizării 
operatorilor economici români, cu finanţare de 
la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, 
este reglementat prin H.G. nr. 503/13.07.2017, 
pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă 
a guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în 
cadrul ministerului pentru mediul de afaceri, 
comerţ şi antreprenoriat a programului de 
susţinere a internaţionalizării operatorilor 
economici români, cu finanţare de la bugetul 
de stat, pentru perioada 2017-2020.

Pentru crearea unui cadru adecvat de 
consultări, în vederea reglementării legislaţiei 
şi pentru îmbunătăţirea Programului privind 
susţinerea operatorilor economici români în 
vederea internaţionalizării, s-a constituit la 
nivelul MMACA un grup de lucru, prin ordinul 
ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi 
antreprenoriat nr. 525/21.02.2018.

Urmare analizei tehnice efectuate asupra 
prevederilor OUG nr. 8/2017, în cadrul 
întâlnirilor recurente organizate la nivelul 

grupului de lucru s-au 
constatat anumite 
deficienţe care ar putea 
determina limitarea/
restricţionarea accesului 
producătorilor 
autohtoni (a operatorilor 
economici români) pe 
pieţele externe, cu impact 
social şi economic de 
interes general.

Astfel, s-a concluzionat 
că, pentru definitivarea 
cadrului legislativ, ar fi necesară, într-o 
primă etapă, amendarea actului normativ 
existent, respectiv a OUG nr. 8/2017 din 26 
ianuarie 2017 printr-o ordonanţă de urgenţă 
a guvernului, urmând ca aceasta, pentru 
eficienţă legislativă şi avându-se în vedere 
interesul economic şi social prezent şi de 
perspectivă, să fie urmată foarte rapid de 
modificarea legislaţiei secundare, respectiv 
a normelor metodologice adoptate anterior 
prin hotărârea de guvern nr. 503/13.07.2017 
pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă 
a guvernului nr. 8/2017, privind lansarea, în 
cadrul ministerului pentru mediul de afaceri, 
comerţ şi antreprenoriat a programului de 
susţinere a internaţionalizării operatorilor 
economici români, cu finanţare de la bugetul 
de stat, pentru perioada 2017-2020.

Internaţionalizarea 
operatorilor 
economici 
români

Comerţul 
internaţional

al României
în anul 2017, 
comparativ

cu anul
2016
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Valoarea totală a comerţului internaţional 
al României, în anul 2017, a fost de 138,2 
miliarde euro, în creştere cu 10,8% faţă de anul 
2016, exportul înregistrând o creştere la 62,6 
miliarde euro (+9,1%), iar importul o creştere la 
75,6 miliarde euro (+12,2%). În aceste condiţii, 
deficitul balanţei comerciale a României a 
crescut cu 29,9%, de la nivelul de -10,0 miliarde 
euro (la 31 decembrie 2016), la -13,0 miliarde 
euro (la 31 decembrie 2017).

Comerţul total intracomunitar al României 
s-a majorat cu 10,2%, la 104,8 miliarde euro, 
din care exportul a cunoscut o creştere cu 
10,2%, fiind de 47,5 miliarde euro, iar importul 
o creştere cu 10,3%, cifrându-se la 57,3 miliarde 
euro. Soldul negativ al balanţei comerciale 
România în relaţia cu partenerii din Uniunea 
Europeană (UE) a crescut cu 10,5% în 2017 faţă 
de 2016, de la -8,9 miliarde euro, la -9,8 miliarde 
euro.

Comerţul total extracomunitar a însumat 
33,4 miliarde euro, cu 12,6% mai mult în 2017 
faţă de 2016, din care export 15,1 miliarde euro 
(+5,9%), iar import 18,3 miliarde euro (+18,8%). 
Pentru aceleaşi două perioade de analiză, 
deficitul balanţei comerciale România - ţări 
non-UE a crescut de la -1,1 miliarde euro, la 
-3,2miliarde Euro (186,7%). 

Exportul şi importul României se desfăşoară, 
cu precădere, cu statele europene (86,6% din 
total export şi, respectiv 88,8% din total import). 
Comerţul intracomunitar (cu cele 27 ţări 

membre ale UE) reprezintă o pondere de 75,8% 
atât la export, cât şi la import.

În anul 2017, primele 10 ţări de destinaţie 
pentru exporturile româneşti au fost: Germania 
(cu o pondere în totalul exportului României 
de 22,9%), Italia (11,2%), Franţa (6,8%), Ungaria 
(4,7%), Marea Britanie (4,1%), Bulgaria (3,4%), 
Turcia (3,3%), Polonia (3,1%), Spania (3,0%) şi 
Cehia (2,9%), ponderea cumulată a acestor ţări 
fiind de 65,4% în total export.

La import primele 10 ţări partenere ale 
României (ţări de origine pentru importuri 
extracomunitare şi de expediţie pentru 
importuri intracomunitare) deţin o pondere de 
67,9% din total import realizat în anul 2017, 
respectiv: Germania (20,0%), Italia (10,0%), 
Ungaria (7,5%), Polonia (5,5%), Franţa (5,3%), 
China (5,0%), Olanda (4,0%), Turcia (4,0%), 
Austria (3,3%) şi Federaţia Rusă (3,3%).

Pe fondul creşterii mai mari a volumului 
comerţului pe relaţia extracomunitară faţă de 
relaţia intracomunitară, ponderea schimburilor 
comerciale totale cu ţările UE în comerţul 
internaţional românesc a scăzut de la 76,2% 
în anul 2016, la 75,8% în anul 2017. Analiza 
exporturilor pe grupe de mărfuri pune în 
evidenţă faptul că principalele categorii de 
produse au înregistrat, în totalitate, creşteri ale 
livrărilor pe piaţa internaţională şi, în funcţie de 
ponderea deţinută în total export, au influenţat 
amplitudinea trendului ascendent al exportului 
realizat în anul 2017, comparativ cu

 anul anterior. După mărimea creşterii absolute 
înregistrată de livrările la export în perioadele 
de timp de comparaţie, principalele grupe de 
produse pot fi ierarhizate după cum urmează:

▪ produse ale industriei constructoare de 
maşini (inclusiv electrotehnică) +3.007,4 mil. 
euro (+10,6%);

▪ metale comune şi articole din acestea 
+842,9 mil. euro (+18,8%);

▪ produse ale industriei chimice şi mase 
plastice +538,3 mil. euro (+10,5%);

▪ produse minerale +297,4 mil. euro 
(+13,7%);

▪ produse agroalimentare +245,0 mil. euro 
(+4,0%);

▪ produse ale industriei lemnului, hârtiei 
(inclusiv mobilă) +172,2 mil. euro (+3,7%);

▪ produse ale industriei textile şi pielăriei 
+50,4 mil. euro (+0,9%);

▪ articole din piatră, ipsos, ciment, sticlă şi 
ceramică +29,9 mil. euro (+8,6%). 

În structura principalelor grupe de produse, 
importurile româneşti au înregistrat, în 
totalitate, creşteri în anul 2017 faţă de anul 
anterior.

Sursa: MMACA,
Departamentul de comerţ exterior
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Investiţiile directe ale nerezidenţilor în 
România au însumat 1.378 milioane de euro 
(comparativ cu 1.137 milioane de euro în 
perioada ianuarie-martie 2017), din care 
participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit 
net estimat) au însumat 1.606 milioane de euro, 
iar creditele intragrup au înregistrat valoarea 
netă negativă de 228 milioane de euro. 

Pe de altă parte, în primele 3 luni ale lui 
2018, datoria externă totală a crescut cu 2,050 
miliarde euro. Astfel că datoria externă pe 
termen lung a însumat 69,598 miliarde euro 
la 31 martie 2018 (72,9% din totalul datoriei 
externe), în creştere cu 1,4% faţă de 31 

Investiţiile directe
în România

Investiţiile străine directe au crescut cu 
21,2% în primele trei luni din acest an, 

comparativ cu perioada similară din 2017, 
la 1,378 miliarde euro. 
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Etapa naţională
a procesului 
consultativ al MAP

Dezbaterile organizate de 
Ministerul apelor şi pădurilor în 
patru regiuni şi, ulterior, una de 
bilanţ, în Bucureşti (21.03.2014), 
au debutat cu Bistriţa, urmată de 
Suceava, Piteşti şi Râmnicu Vâlcea.

Etapele de consultări regionale 
au avut ca scop şi au fost 
programate astfel în vederea 
surprinderii specificităţilor 
regionale, oarecum în zone cu 
reprezentativitate în ceea ce 
priveste valoarea fondului forestier 
naţional.

Ministerul apelor şi pădurilor 
a transmis, pentru etapa 
finală, invitaţii către organizaţii 
reprezentative la nivel national, 
reprezentanţilor gărzilor forestiere 
şi ONG-urilor de mediu etc.

Premergător, în urma întâlnirilor 
regionale, au fost constituite două 
grupuri de lucru, unul pentru zona 
de nord si centru, şi unul pentru 
zona de sud şi vest, în care au fost 
detaliate problemele identificate 
prin intâlnirile regionale.

Între problemele indentificate, 
care au constituit subiectul 
discuţiilor, se pot menţiona 
următoarele grupe:

• resursa de lemn, cu creştere 
nesustenabilă a preţului, dificultăţi 
în aprovizionarea populaţiei cu 
lemn de foc şi a industriei de 
prelucrare, în general;

• subfinanţarea domeniului 
pădurilor, cu accent pe finanţarea 
aproape inexistentă a domeniului 
pădurilor, în PNDR; 

• suprareglementarea legislativă, 
cu referire inclusiv la nefinalizarea 
dezvoltărilor sistemului SUMAL, ale 

căror aşteptări au fost spre control, 
dar şi simplificarea raportărilor, 
a controlului regimului silvic, a 
trasabilităţii masei lemnoase etc.; 

• neacordarea compensaţiilor 
pentru restricţiile impuse 
proprietarilor de păduri, în special 
prin excluderea UAT-urilor de 
la compensaţii pentru pădurile 
incluse în grupele funcţionale T1 
şi T2;

 • alte probleme de interes 
general, cum ar fi punerile în 
posesie / deblocarea procesului 
de retrocedare, formele asociative 
de proprietate, eficientizarea 
controlului, imagine şi informaţii 
corecte despre starea pădurilor / 
tăierile ilegale etc.

 
După discuţiilor din grupurile 

de lucru, au fost propuse soluţii 
şi supuse apoi consultării publice 
următoarele:

• document elaborat de grupul 
de lucru sud şi vest, proprietari şi 
administratori de păduri, sector de 
exploatare şi prelucrare a lemnului;

• document elaborat de grupul 
de lucru nord şi centru, proprietari 
şi administratori de păduri, sector 
de exploatare şi prelucrare a 
lemnului.

De asemenea, s-a propus o 
ordonare prioritară a actiunilor 
ce urmeaza să fie iniţiate de către 
Ministerul apelor şi pădurilor, 
acţiuni care vizeaza explicit 
punerea pe piaţă a lemnului (masă 
lemnoasă din lucrările de îngrijire 
a pădurii şi produse accidentale), 
prin modificarea art. 59 din Codul 
Silvic.

decembrie 2017, iar datoria externă pe termen 
scurt a înregistrat, la 31 martie 2018, nivelul 
de 25,929 miliarde euro (27,1% din totalul 
datoriei externe), în creştere cu 4,3% faţă de 31 
decembrie 2017.

Rata serviciului datoriei externe pe termen 
lung a fost 14,2%, în perioada ianuarie-martie 
2018, comparativ cu 23,9% în anul 2017. 
Gradul de acoperire a importurilor de bunuri 
şi servicii la 31 martie 2018 a fost de 5,4 luni, 
nivel comparabil cu cel de la 31 decembrie 
2017.

Sursa : BNR
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Legislaţie Documente
în Monitorul Oficial

• Ordinul preşedintelui ANAF 
nr. 1018/2018, privind aprobarea 
modelului şi conţinutului formularului 
tipizat “Proces verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiilor”, cod ANAF 
14.13.22.99/7, destinat utilizării (MO nr. 
332/16.04.2018).

• Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 1762/2018 pentru aprobarea 
normelor metodologice privind 
întocmirea şi depunerea situaţiilor 
financiare trimestriale şi a unor raportări 
financiare lunare ale instituţiilor 
publice în anul 2018, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor norme 
metodologice în domeniul contabilităţii 
publice (MO nr. 324/12.04.2018).

• Legea nr. 72/2018, privind aprobarea 
ordonanţei guvernului nr. 25/2017, 
pentru modificarea şi completarea legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO nr. 
260/23.03.2018).

 
• Ordonanţa de urgenţă a guvernului 

nr. 18/2018 privind adoptarea unor 
măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative (MO nr. 260/23.03.2018).

• Hotărârea guvernului nr. 124/2018 
pentru modificarea şi completarea 
hotărârii guvernului nr. 34/2009, privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului 
finanţelor publice, precum şi pentru 

modificarea art. 9 alin. (6) din hotărârea 
guvernului nr. 520/2013, privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală (MO 
nr. 255/22.03.2018).

• Ordinul preşedintelui ANAF nr. 
627/2018, privind aprobarea procedurii 
de transmitere a datelor prevăzute la 
art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) 
lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele 
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din 
anexa nr. 11 la normele metodologice 
pentru aplicarea ordonanţei de urgenţă 
a guvernului nr. 28/1999, privind 
obligaţia operatorilor economici de a 
utiliza aparate de marcat electronice 
fiscale, aprobate prin hotărârea 
guvernului nr. 479/2003, către Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală (MO 
nr. 238/19.03.2018).

 
• Ordinul preşedintelui ANAF 

nr. 673/2018, pentru modificarea 
şi completarea unor ordine ale 
preşedintelui ANANF privind aprobarea 
modelelor unor formulare utilizate în 
domeniul colectării creanţelor fiscale 
(MO nr. 243/20.03.2018).

• Ordinul preşedintelui ANAF nr. 
675/2018, privind aprobarea metodelor 
indirecte de stabilire a veniturilor şi a 
procedurii de aplicare a acestora (MO nr. 
257/23.03.2018).

Modificări
la Codul muncii,
legea nr. 88/2018 
Legea nr.88/04.04.2018 pentru 

modificarea şi completarea legii nr. 
53/2003 - Codul muncii a fost publicată 
in M.O.nr.315/10.04.2018.

Codul fiscal
cu privire
la amortizare
Cheltuielile aferente achiziţionării, 

producerii, construirii mijloacelor fixe 
amortizabile, precum şi investiţiile 
efectuate la acestea se recuperează, din 
punct de vedere fiscal, prin deducerea 
amortizării, potrivit prevederilor.

Noi modele
de formulare
utilizate
în domeniul
colectării
creanţelor fiscale
Ordin nr. 673/2018
În data de 20.03.2018, a intrat în 

vigoare ordinul nr. 673/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor 
ordine ale preşedintelui ANAF, privind 
aprobarea modelelor unor formulare 
utilizate în domeniul colectării creanţelor 
fiscale. 
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Proiect de hotărâre a guvernului 
pentru aprobarea criteriilor de selectare 
şi lista sectoarelor de cursuri de apă 
unde se interzice realizarea de lucrări şi 
activităţi care pot afecta starea ecologică 
a apelor.

 

Ministerul
pentru mediul
de afaceri, comerţ
şi antreprenoriat
• Proiect pentru modificarea şi 

completarea ordonanţei de urgenţă 
nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul 
Ministerului pentru mediul de afaceri, 
comerţ şi antreprenoriat a programului 
de susţinere a internaţionalizării 
operatorilor economici români, cu 
finanţare de la bugetul de stat, pentru 
perioada 2017-2020.

• Proiectului de ordonanţă de urgenţă 
a guvernului pentru modificarea şi 
completarea ordonanţei nr. 52/1997 
privind regimul juridic al francizei.

Urmare a prevederilor ordonanţei 
guvernului nr. 52/1997, privind regimul 
juridic al francizei, s-au constatat 
anumite deficienţe care pot împiedica 
implementarea cu succes a proiectelor 
care pot fi realizate în regim de franciză. 
Totodată, pentru eficienţă legislativă şi 
avându-se în vedere interesul economic 
şi social prezent şi de perspectivă, 
precum şi insuficienţele legislaţiei în 
vigoare, s-a concluzionat că pentru 
definitivarea cadrului legislativ este 
necesară amendarea legii existente, 
respectiv a ordonanţei guvernului 
nr. 52/1997 privind regimul juridic al 
francizei, printr-o ordonanţă de urgenţă 
a guvernului.

Altele:
• Ordonanţă de urgenţă nr. 3/2018, 

privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prin care au fost adoptate măsuri care să 
elimine unele disfuncţionalităţi apărute 
în aplicarea prevederilor unor acte 
normative.

• Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2018 
privind reglementarea unor măsuri în 

Reglementări
în curs
de adoptare

domeniul sănătăţii prin care au fost 
adoptate unele măsuri cu privire la 
modul de calcul al contribuţiilor sociale 
obligatorii aferente concediilor medicale.

• Legea nr. 72/2018 privind aprobarea 
ordonanţei guvernului nr. 25/2017 
pentru modificarea şi completarea legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

• Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2018 
privind adoptarea unor măsuri fiscal-
bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
prin care a fost revizuit sistemul de 
impozitare a veniturilor realizate din 
activităţi economice de persoanele fizice.

• Ordonanţa de urgenţă a guvernului 
nr. 25/2018, privind modificarea şi 
completarea unor acte normative, 
precum şi pentru aprobarea unor măsuri 
fiscal-bugetare.
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Sunt rezumate principalele 
propuneri de modificări
ale legislaţiei fiscale româneşti,
cu efect de la 1 ianuarie 2018,
aşa cum rezultă din proiectul
ordonanţei de urgenţă
publicată de Ministerul
Finanţelor, la 26.10.2017. 

Începând cu 1 ianuarie 2018,
vor exista doar trei contribuţii
sociale:
• contribuţia la fondul
de pensii (CAS);
• contribuţia la asigurările
sociale de sănătate (CASS);
• contribuţia la asigurările
de muncă (CAM).

1. Contribuţia la fondul
de pensii (CAS)
a). CAS datorat de angajaţi şi de 

persoanele asigurate se determină 

prin aplicarea cotei de 25% la baza de 
calcul. CAS suplimentar este datorat de 
către angajatori, în cazul unor condiţii 
de muncă speciale/diferite (4% sau 8%, 
conform legii).

b). Baza de calcul a CAS constă în 
venitul salarial, cu excepţia cazului 
persoanelor asigurate în sisteme speciale 
de pensii, în condiţiile legii. Angajatorul 
trebuie să reţină CAS din 25% din venitul 
salarial brut.

c). Persoanele care obţin venituri din 
activităţi independente vor aplica cota 
de CAS (25%) la baza de calcul care este 
venitul declarat (ales), dar nu mai mic 
decât salariul minim lunar brut. CAS se 
plăteşte trimestrial, pe baza deciziei de 
impunere emise de autorităţile fiscale.

d). Dacă venitul cumulat al afacerii 
din anul precedent este mai mic de 12 
ori salariul minim brut, persoana fizică 
nu este obligată să plătească CAS. 
Persoanele care obţin venituri din salarii 
vor fi scutite de la CAS pentru veniturile 
din activităţi independente.

2. Contribuţia la asigurările
sociale de sănătate (CASS)
a). Cota CASS va fi de 10% şi se 

va aplica veniturilor obţinute după 1 
ianuarie 2018.

b). Contribuţia de asigurări sociale de 
sănătate (CASS) nu este datorată pentru 
anumite categorii de venituri plătite 
din surse publice (de exemplu, şomeri, 
cadre didactice, pensionari). Veniturile 
din afaceri, chirie, investiţii, agricultură şi 
alte surse nu sunt supuse CASS, în cazul 
în care persoana fizică obţine şi venituri 
salariale.

c). Venitul obţinut din activităţi 
independente, chirii, investiţii, agricultură 
şi alte surse va fi supus CASS în cazul 
în care persoana care o obţine nu este 
salariat, iar valoarea anuală depăşeşte 
suma egală cu 12 salarii minime brute 
lunare. În acest caz, CASS (10%) se 
percepe pe baza lunară de calcul, egală 
cu salariul minim lunar brut.

d). Persoanele care nu au venituri 
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sunt, totuşi, obligate să plătească CASS 
(cota de 10%) calculată la baza lunară de 
calcul care este egală cu salariul minim 
lunar brut.

3. Contribuţia la asigurările
de muncă (CAM)
a). Contribuţia asigurătorie pentru 

muncă (CAM) este destinată să 
înlocuiască contribuţia de şomaj (0,5% 
datorată de angajat şi 0,5% datorată de 
angajator), contribuţia pentru concediile 
medicale (0,85% datorată de angajator), 
contribuţia la fondul de garantare a 
plăţii salariilor (0,25%) şi contribuţia 
pentru asigurarea de accidente şi boli 
profesionale (procente diferite).

b). CAM se datorează de către 
angajatorii români şi străini şi se 
calculează prin raportare la baza de 
calcul egală cu suma salariilor plătite 
angajaţilor lor. Cota CAM va fi de 2,25%.

c). CAM nu se datorează asupra 
sumelor plătite din sistemul de 

securitate socială (fondul de pensii, 
fondul de şomaj, fondul de asigurări de 
sănătate).

4. Măsuri tranzitorii
Venitul obţinut în 2017 va face 

obiectul cotelor contribuţiilor sociale 
din 2017. Noile rate vor fi aplicabile 
începând cu venitul obţinut după 1 
ianuarie 2018. Diferenţele de venituri din 
anii precedenţi sunt supuse contribuţiilor 
sociale din anii precedenţi.

5. Taxa pe valoarea
adăugată
Exercitarea dreptului de deducere 

a TVA. Deducerea TVA-ului aferent 
intrărilor va putea fi refuzată de 
autorităţile fiscale, numai dacă acestea 
demonstrează (dincolo de orice îndoială) 
că persoana impozabilă ştie sau ar fi 
trebuit să ştie că tranzacţia face parte 
dintr-un lanţ de tranzacţii frauduloase.

6. Accize
Bunurile utilizate pentru transportul 

şi depozitarea mărfurilor accizabile 
nemarcate, identificate în afara 
antrepozitelor, vor fi confiscate.

7. Taxe locale
a). Impozitul pe vehiculele utilizate 

pentru transportul de mărfuri (cu o 
greutate de peste 12 tone) este ajustat 
în conformitate cu reglementările UE 
(creştere de aproximativ 7%).

b). Pentru contravenţiile privind 
impozitele locale, contribuabilii ar putea 
plăti în termen de 48 de ore jumătate 
din amenda minimă prevăzută de lege. 
Această dispoziţie se va aplica amenzilor 
privind contravenţiile stabilite după 1 
ianuarie 2018.
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Avantajele participării
la activitatea de standardizare:
• se reduc riscurile generate 

de cercetări fundamentale sau 
aplicative;

• participarea la activitatea 
de standardizare oferă un 
avantaj faţă de concurenţă 
prin cunoaşterea în avans a 
tendinţelor de dezvoltare în 
domeniu;

• stabilirea de contacte directe 
cu specialiştii din domeniu la 
nivel naţional şi internaţional;

• promovarea punctului de 
vedere naţional în organizaţiile 
de standardizare internaţionale 
şi europene prin participarea la 
lucrările comitetelor ASRO de 
standardizare.

Beneficiile utilizării standardelor:
• se reduce posibilitatea ca 

în reglementările naţionale, 
pentru care standardele 
reprezintă referenţiale, să se 
prevadă condiţii inexistente în 

reglementările altor ţări, astfel 
dispar barierele tehnice din calea 
comerţului;

• prin impactul global 
asupra comerţului, acesta 

se liberalizează, atât pe plan 
naţional, cât şi internaţional;

• apariţia unui efect pozitiv 
asupra importurilor şi a 
exporturilor, prin creşterea 
volumului schimburilor, fapt 
care conduce la îmbunătăţirea 
balanţei de plăţi;

• scăderea preţurilor, prin 
eliminarea unor cheltuieli;

• modernizarea industriei şi a 
produselor;

• favorizarea competiţiei 
reale şi eliminarea concurenţei 
neloiale;

• creşterea securităţii utilizării 
bunurilor şi serviciilor prin 
eliminarea elementelor nesigure;

• creşterea securităţii la locul 
de muncă prin eliminarea 

condiţiilor periculoase, cu efectul 
reducerii cheltuielilor medicale 
datorate accidentelor;

• interconectarea sectoarelor, 
simplificarea prin diminuarea 
numărului modulelor, ceea ce 
înseamnă reducerea costurilor;

• promovarea unor sisteme 
globale de comunicaţii;

• uniformizarea metodelor de 
încercare utilizate în laboratoare;

• scăderea gradului de 
poluare;

• reducerea birocraţiei prin 
eliminarea arbitrariului, a bunului 
plac;

• creşterea gradului de 
încredere a utilizatorilor.

Standardele,
instrumente
de afaceri
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Şedinţa de comitet
din 24 aprilie 2018
Agenda întrunirii :
• urmărirea şi revizuirea programului de lucru 

al CT 118 pe anul 2018;
• definitivarea anexei de examinare periodică 

a standardelor din domeniul plăcilor pe bază 
de lemn;

• votarea documentelor europene şi 
internaţionale – responsabilitate a membrilor 
ASRO/CT 118, cu referire la votul pentru 
revizuirea EN 844, standard de terminologie 
pentru lemn rotund şi cherestea.

• definitivarea versiunii române a 

standardelor transmise în anchetă, în vederea 
aprobării până la 30.04.2018, conform 
programului de lucru:

• SR EN 14354:2017, Plăci pe bază de lemn. 
Îmbrăcăminţi pentru pardoseală cu placare de 
lemn / Pardoseală furnituită;

• SR CEN/TS 14966:2018, Plăci pe bază 
de lemn. Metode de încercare indicative pe 
epruvete de dimensiuni mici pentru anumite 
proprietăţi/caracteristici mecanice - alte 
probleme.

Activitate curentă 
 Membrii comitetului, în cadrul activităţii 

curente, au analizat şi votat documente 
europene şi internaţionale, responsabilitate faţă 
de comitetele europene corespondente. Astfel, 
se menţionează lista proiectelor de standarde 
europene aflate în etapa de vot formal, votate 
în prima parte a  anului 2018.

Proiectele au fost elaborate de comitetele 
tehnice europene corespondente comitetului, 
din care face parte CT 118, iar votul exprimă 
poziţia naţională fata de acestea.

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

CEN/TC 207 prEN ISO 19085-15 28.06.2018 4020Woodworking machines. Safety. Part 11:
Presses. (ISO/DIS 19085-15:2018)

CEN/TC 142 prEN ISO 19085-11 28.06.2018 4020Woodworking machines. Safety. Part 11:
Combined machines. (ISO/DIS 19085-11:2018)

CEN/TC 207 FprEN 15939 21.06.2018 5020Hardware for furniture. Strength and loading
capacity of wall attachment devices.

CEN/TC 207 FprEN 1335-2 14.06.2018 5020O�ce furniture. O�ce work chair. Part 2:
Safety requirements.

CEN/TC 207ISO/TC 39

ISO/TC 39

ISO/TC 39

FprEN ISO 19085-13 10.05.2018 5020Woodworking machines. Safety. Part 13:
Multi-blade rip sawing machines with manual
loading and/or unloading.
(ISO/FDIS 19085-13:2018)

CEN/TC 142ISO/TC 39 FprEN ISO 19085-12 07.05.2018 5020Woodworking machines. Safety. Part 12:
Tenoning / pro�ling machines.
(ISO/FDIS 19085-12:2018)

Nr. TC
internaţional

CEN/TC 175 prEN 844 05.04.2018 4020Round and sawn timber. Terminology.

Nr. CT
european Indicativ

Data
limită

Titlu
standard Etapa

Varianta
de vot

Standardul SR ISO 45001:2018, “Sisteme 
de management al sănătăţii şi securităţii în 
muncă. Cerinţe şi îndrumări pentru utilizare”, 
ajută organizaţiile ca, în viitor, să reducă 
aceste probleme prin crearea unui cadru 
pentru îmbunătăţirea siguranţei angajaţilor, 
reducerea riscurilor la locul de 
muncă şi crearea condiţiilor de 
muncă mai bune, mai sigure.

Orice organizaţie răspunde de 
sănătatea şi securitatea în muncă 
ale lucrătorilor şi ale altor persoane 
care pot fi afectate de activităţile 
acesteia. Această responsabilitate include 
susţinerea şi protejarea sănătăţii fizice şi 
mentale a persoanelor.

Implementarea unui sistem de 
management al sănătăţii şi securităţii în 
muncă (SSM) vă ajută:

• să asiguraţi locuri de muncă sigure şi 

sănătoase;
• să preveniţi rănirea şi îmbolnăvirea 

determinate de muncă;
• să eliminaţi pericolele şi să minimizaţi 

riscurile referitoare la SSM prin prevederea 
unor măsuri preventive şi protective 

eficiente;
• să gestionaţi riscurile şi oportunităţile 

referitoare la SSM;
• să îmbunătăţiţi continuu performanţa 

sistemului de SSM.
Implementarea unui sistem de 

management SSM este o decizie strategică 

şi operaţională pentru o organizaţie. 
Succesul sistemului de management SSM 
depinde de leadership, de angajamentul şi 
participarea tuturor nivelurilor ierarhice şi a 
tuturor funcţiilor din cadrul organizaţiei

Standardul SR ISO 45001:2018, “Sisteme 
de management al sănătăţii 
şi securităţii în muncă. Cerinţe 
şi îndrumări pentru utilizare”, 
specifică cerinţele pentru un sistem 
de management al sănătăţii şi 
securităţii în muncă (SSM) şi oferă 
îndrumări pentru utilizarea acestuia, 

pentru a da posibilitatea organizaţiilor să 
asigure locuri de muncă sigure şi sănătoase 
prin prevenirea rănirilor şi îmbolnăvirilor 
determinate de muncă, precum şi prin 
îmbunătăţirea proactivă a performanţelor 
referitoare la SSM.

Din  programul de lucru
al Comitetului Tehnic naţional  CT 118
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2016 este cel mai recent an pentru care 
sunt disponibile date statistice privind 
salariile la nivel european. Calculele actuale 
ale Institutului Sindical European (ETU) şi 
Confederaţia Europeană a Sindicatelor (CES), 
arată că majorările salariale în UE, în ultimii 16 
ani, ar fi fost de patru ori mai mici dacă ar fi 
reflectat pe deplin creşterea productivităţii.

În teoria economică standard, creşterile 
salariale ar trebui să urmeze creşterea 
productivităţii, însă în Europa productivitatea 
a crescut mult mai mult decât salariile.

Aşa cum reiese din tabelul 1, din anul 2000, 
pâna în anul 2016, productivitatea a crescut 
de trei ori mai mult decât au crescut salariile 
în Germania şi Croaţia şi de două ori mai mult 
decât creşterea salarială în Polonia şi Belgia. În 
Austria, productivitatea a crescut cu 65% mai 
mult decât salariile, cu 60% în Spania, 30% 
în Olanda. În Ungaria, România, Portugalia şi 
Grecia, salariile reale au scăzut în ultimii 16 
ani, în timp ce productivitatea a crescut.

Aşa cum afirmă şi Esther Lynch, secretar 
confederal al confederaţiei europene a 
sindicatelor (ETUC), creştrea salariilor a rămas 
în urmă de ani de zile.

“Lucrătorii nu primesc o parte echitabilă 
din valoarea muncii lor. Diferenţa mare dintre 
creşterea productivităţii şi creşterea salariilor 
oferă o dovadă solidă a necesităţii creşterii 
salariilor pentru lucrătorii din întreaga 
Europă”. Faptul că productivitatea a depăşit 
cu mult salariile în acest secol este o realitate.

În România, eliminarea contractului colectiv 
de muncă la nivel naţional şi imposibilitatea, 
prin efectul legii, de a încheia contracte 
colective la nivel de sector de activitate au 
influenţat negativ evoluţia salariilor, mai ales 
în sectorul privat. La nivel de companie, doar 
unul din 20 de salariaţi din sectorul economic 
beneficiază de prevederile unui contract 
colectiv de muncă.

Nu trebuie neglijate nici blocajele în 
negocierea colectivă, blocaje cauzate de 
reforma legislaţiei muncii impusă de FMI 
în anul 2011. De atunci, toate guvernele au 
refuzat să o corecteze.

În opinia noastră, pentru a obţine o creştere 
corectă, decentă, a salariilor, trebuie să aibă 
loc negocieri colective între sindicate şi 
angajatori, iar guvernul trebuie să deblocheze 
legislaţia pentru a permite şi încuraja 
negocierile salariale colective.

Nu întâmplător, exodul românilor în afara 
graniţelor se datorează, în principal, salariilor 
mici câştigate, mai ales în sectorul privat.

Numărul estimat al românilor care au plecat 
din ţară este de aproximativ 3,4 milioane 
de oameni, din 2007, până în 2017, număr 
care situează România pe locul doi în lume, 
după Siria, în ceea ce priveşte emigraţia, 
conform ONU, a spus Luciana Lăzărescu, 
de la centrul de cercetare şi documentare 
în domeniul integrării imigranţilor (CDCDI), 
în cadrul conferinţei finale a proiectului 
internaţional de cercetare MOVE. În schimb, 
numărul salariaţilor din afara UE care aleg 

Dezechilibru
între

salariile
bugetare

şi cele
din mediul

privat

Loc de muncă
specific lucrătorului 

din industria
lemnului
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România este unul mic, deoarece aceştia 
întâmpină mai multe neajunsuri: bariere 
de limbă, limita salariului mediu pentru 
lucrătorii imigranţi (OUG nr. 194/2002), 
înregistrarea deficitară a străinilor în 
statisticile instituţiilor cu atribuţii în 
domeniul muncii.

Nu se poate discuta de compensarea 
emigrării prin imigrare, deoarece la 
31.12.2017, în România erau stabiliţi 
aproximativ 117.000 străini, dintre 
care 3.900 de persoane cu protecţie 
internaţională, refugiaţi sau alte feluri 
de protecţie. Cererile de azil politic au 
crescut, de la 1.500, în anii anteriori, la 
4.820, în anul 2017.

Din totalul străinilor care imigrează 
în România, doar 9% vin pe baza unui 

contract de muncă, principalele motive 
pentru care vin sunt reîntregirea familiei 
(43%) sau pentru studii (23%).

Potrivit OUG nr. 194/2002 republicată, 
privind regimul străinilor în România 
în scopul încadrării în muncă, acestora 
li se prelungeşte dreptul de şedere 
temporară în scop de muncă, dacă 
prezintă CIM cu normă întreagă, 
înregistrat în registrul general de 
evidenţă a salariaţilor, din care rezultă 
că salariul este cel puţin la nivelul 
câştigului salarial mediu brut, iar în 
cazul lucrătorilor înalt calificaţi, “salariul 
trebuie să fie la nivelul de cel puţin 
patru ori câştigul salarial mediu brut”, se 
precizează în normativul citat.

Patronatele şi celelalte asociaţii de 
angajatori au semnalat, în repetate 
rânduri, că lipsa forţei de muncă din 
România nu poate fi acoperită cu 
angajaţi străini, deoarece acestora 
trebuie să li se plătească salarii la nivelul 
salariului mediu brut pe economie, 
adică semnificativ mai mari (dublu) 

decât sumele pe care acum le plătesc 
angajaţilor români.

În urma datelor transmise de institutul 
naţional de statistică (INS), în luna 
februarie 2018, salariul mediu brut pe 
economie a fost de 4.188 lei, iar cel net, 
de 2.487 lei. Aceasta, în timp ce salariul 
minim brut pe economie - nivelul la 
care sunt plătiţi aproximativ 45% dintre 
angajaţii români - este de 1.900 lei, net 
1.162 lei.

Referitor la această OUG 194/2002 
republicată, ministrul de finanţe, în 
emisiune televizată la România TV, 
a declarat că, la nivelul ministerului 
finanţelor, dar şi la justiţie, şi la 
externe, se discută decizia care se va 
lua până la sfârşitul lunii martie cu 

Productivitate Salarii
%

EU/28

Croaţia

Germania

Belgia

Polonia

Austria

Spania

Olanda

Ungaria

Portugalia

România

Grecia

2,5

11,0

4,0

7,0

32,0

6,0

10,0

12,0

-5,0

-3,0

-15,0

-10,0

10,0

42,0

13,0

14,0

64,0

11,0

16,0

15,0

19,0

18,0

10,0

2,0

Tabel 1. Evoluţia* procentuală a salariilor
în raport cu productivitatea,
în perioada 2000-2016

* Productivitatea este PIB real pe persoana angajată,
iar salariile sunt compensaţii reale pe salariat.

Sursa: baza de date AMECO

privire la angajarea forţei de muncă 
din străinătate. În opinia domniei sale, 
acea prevedere legală cu salarizarea 
angajaţilor străini la nivelul salariului 
mediu pe economie trebuie să dispară. A 
mai precizat că dacă această prevedere 
a fost creată în România şi nu este 
impusă de instituţiile UE, atunci această 
prevedere trebuie să fie eliminată.

Însăşi ministrul muncii a declarat că 
“avem o problemă uriaşă în construcţii, 
şomajul real fiind de 3,9%, destul de 
mic, dar şantierele sunt goale, vin, stau 
2-3 luni, se formează, se califică la locul 
de muncă şi pleacă în străinătate”. 
Ministrul muncii a mai spus că “trăim 
în România, vor să vină românii în 
România, dar e o presiune foarte mare. 
S-au dezvoltat o serie de programe, 
inclusiv cu ministerul, pentru românii 
de pretutindeni”. Ministrul muncii a mai 
precizat că avem o lege care spune că 
dacă vrei să iei un lucrător din afara UE, 
din Sri Lanka, trebuie să îi dai un salariu 
mediu pe economie. La modă acum sunt 

Vietnam, Sri Lanka etc., asta cer patronii, 
muncitori de acolo. Eu le-am spus să le 
dea românilor salariul mediu”.

În contextul crizei forţei de muncă, 
“România nu are o evaluare serioasă a 
deficitului de pe piaţa forţei de muncă, 
pe sectoare şi ocupaţii, şi este departe 
de a avea o abordare sistematică a 
imigraţiei ca forţă de muncă şi tampon 
pentru îmbătrânirea populaţiei” a mai 
precizat Luciana Lazărescu în cadrul 
conferinţei.

În opinia noastră, guvernul actual nu 
a respectat majorările la salariul minim 
brut garantat în plată pe economie, 
asumate în programul de guvernare, 
pentru sectorul privat, încălcând 
principiile muncii decente, adâncind 
în plan social sărăcia. Astfel, pentru 
angajaţii cu salariul minim pe economie, 
unde avem majoritatea salariaţilor 
din cele două sectoare de activitate 
ale industriei lemnului (exploatarea, 
prelucrarea lemnului şi fabricarea 
mobilei), guvernul a aplicat o creştere a 
salariului minim de la 1.450 lei, la 1.900 
lei, începând cu 01.01.2018, dar creşterea 
echivalează cu compensarea transferului 
contribuţiilor sociale de la angajator la 
angajat, salariul net menţinându-se la 
nivelul anului 2017.

Pe când în sistemul bugetar 
(învăţământ, sănătate, funcţionari 
publici, ministerul de interne, etc) 
majorările salariale şi ale indemnizaţiilor 
speciale au avut loc în mai multe etape, 
în ultimii trei ani, fie cu 25%, 15% sau 
10%, şi, mai curând, dublate în domeniul 
sănătăţii. Cu toate acestea, tot ei sunt 
nemulţumiţi, declanşând conflicte de 
muncă, ajungând pâna la grevă.

Nu întâmplător, se realizează o 
discrepanţă uriaşă cu privire la salariile 
din sectorul bugetar faţă de cele 
din sectorul privat, mai ales cele din 
sectoarele de activitate din industria 
lemnului, industria alimentară, fabricarea 
produselor textile, turism, comerţ, 
manufactură (pielărie, încălţăminte, 
blănuri), sticlă şi ceramică, construcţii 
civile, fabricarea hârtiei şi produselor 
din hârtie, silvicultură, agricultură şi alte 
activităţi n.c.a., ducând la crearea a două 
clase sociale - bogaţi şi săraci.

Drept concluzie, România se confruntă 
cu acest fenomen nemaiîntâlnit în lume, 
de emigrare în masă a forţei calificate 
de muncă, în special din sectoarele de 
activitate mai sus amintite, în multe ţări 
din Europa, SUA şi Canada.

 
Dan Anghel,

Preşedinte FSLIL
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Conferinţă ştiinţifică 
internaţională 

Forest
science for
a sustainable 
forestry 
and human 
wellbeing
in a changing 
world
INCDS “Marin Drăcea” -
85 Years of activity, centenary 
of the Great Union in 1918

Evenimentul va avea loc la Bucureşti, 
în perioada 18-21 septembrie 2018, 
sub coordonarea Institutului naţional 
de cercetare - dezvoltare în silvicultură 
“Marin Drăcea”. 

Proiect

Made
in Danube 

La Universitatea “Politehnica” 
din Bucureşti, în cadrul proiectului 
“Made in Danube”, implementat prin 
programul transnaţional “Interreg 
Dunării” şi cofinanţat din fonduri 
ale Uniunii Europene (FEDER, IPA), a 
avut loc “Policy dialog event & 11th 
forum for innovation”. Obiectivul a 
fost de a promova bio-economia în 
regiunea Dunării, prin susţinerea a 
trei iniţiative regionale inovatoare în 
domeniul forestier, al agriculturii şi al 
biocarburanţilor.

Inovaţia şi progresul tehnologic 
reprezintă forţa motrice pentru sporirea 
competitivităţii întreprinderilor, dând 
economiei capabilitatea de a se adapta 
rapid la condiţiile de piaţă în schimbare.

Evenimentul a fost expres dedicat 
inovarii şi bio-economiei (agricultură, 
bio-food, lemn şi procesarea lemnului, 
bio-combustibili, energie, ITC în 
bio-economie etc.), în organizarea 
Ministerului cercetarii şi inovării, cu 
participarea Comisiei Europene şi a 
unui număr mare de vorbitori din ţările 
Dunărene.
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Scopul evenimentului a fost, aşadar 
acela de a descoperi, dezvolta şi disemina 
cele mai bune practici în domeniile 
inovării şi managementului general, 
pentru a identifica politicile necesare în 
domeniu.

Judecăm succesul prin capacitatea 
de a modela dezbaterile şi de a face o 
diferenţă în viaţa managerilor generali 
prin introducerea de noi abordări utile 
în faţa provocărilor celor mai critice 
de creştere şi inovare, pentru a pune 
împreună mediul de cercetare şi mediul 
de afaceri, pentru a găsi soluţii.

Lucrări colective
sub conducerea lui 
Philippe Blerot
şi Christophe Heyninck

Cartea mare
a pădurii
carte, 2017, 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, să descoperi punctele ei forte şi 
slăbiciunile ei? Cartea răspunde.

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

Trecând prin pădurea de ieri şi de 
astăzi, această carte vă va conduce, 
prin intermediul a 97 de articole scrise 
de 128 de autori, spre înţelegerea mai 
bună a celor ce trebuie îmbunătăţite, 
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 multisecular, de 
la kite lucane, la cerb, de la ranger până la 
casa contemporană.

În câţiva ani, mizele au fost profund 

schimbate. Anterior axată 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.

Henriette Walter / Pierre Avenas

La majestueuse 
histoire du nom 
des arbres
carte, 2017
Ediţiile Robert Laffont
564 de pagini

Prin misterul numelor arborilor, această 
scufundare în inima lumii plantelor oferă 
o panoramă în care se întrepătrund 
botanica, geografia, mitologia, toponimia 
şi alte surse, cum ar fi heraldica sau 
patronimia şi, desigur, etimologia.

Dintre cele peste 70.000 de specii de 
arbori identificaţi de botanişti (în special 
de către cei doi “părinţi fondatori”, Plinius 
cel Bătrân şi succesorul lui, Teoprast, şi 
suedezul Linnaeus, din secolul al XVIII-
lea), autorii au ales să le păstreze doar pe 
acelea care apar în limba obişnuită sau 
în dicţionarele obişnuite ale francezilor, 
adică în jur de 200 de nume.

Cartea începe cu o scurtă explicaţie a 
cuvântului “arbore”, în general, în toate 
limbile europene. Originea numelor 
de arbori este variată: greco-latină, 
desigur, galeză, asiatică, nativ-americană, 
africană... Arborii studiaţi sunt grupaţi 
după genuri, familii şi ordine.

Autorii au reuşit să facă o provocare, 
deoarece subiectul, abundent ca o 
pădure de mangrove, este imens şi 
complex: să facă lectura plăcută şi vie. 
Departe de a se dori un manual de 
botanică, cartea oferă, în schimb, o 
poveste.

Încă suntem impresionaţi de 
numeroasele referinţe lingvistice: rădăcini 
indo-europene, limbi celtice, româneşti, 
germanice, slave... 

Exemplele abundă, fără a fi, însă, prea 
“tehnice”. Parcurgerea celor 18 capitole 
rămâne accesibilă, datele pur ştiinţifice 
fiind prezentate în anexe.

Descoperim surprinşi cum un număr 
foarte mare de nume de familie şi 
prenume derivă din nume de arbori. Nu 
mai putem, astfel, să ne plimbăm prin 
pădure, sau chiar pe străzile oraşelor, 
fără să ne întrebăm cărei familii aparţine 
arborele şi de unde vine numele său. 

Răspunsul poate fi găsit în această 
carte, a cărei dimensiune, din păcate, nu 
permite a fi purtată în buzunar!

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

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

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

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” al Oficiului 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 specialişti forestieri şi-
au prezentat constatările pe marginea 
acestei tematici.

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

Léon Mathot

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

Pădurea îndeplineşte numeroase funcţii 
esenţiale, vitale, care fac din aceasta o 
resursă naturală extrem de preţioasă. 
Pădurea furnizează, cu precădere, lemnul 
necesar construcţiilor, încălzirii domestice, 
industriei de mobilă şi celulozei. Pădurile 
au rolul de a purifica aerul, de a adăposti 
specii animale şi vegetale diverse, 
protejând solurile împotriva eroziunii. 
Astfel, ele joacă un rol major în atenuarea 
schimbărilor climatice actuale.

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

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

Rolul pădurii, măsurile de prevenţie 
a dispariţiei suprafeţelor împădurite, 

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

Revista de mediu 4/2017

O comoară 
sub picioarele 
noastre
Editor: Oficiul federal pentru 
mediu FOEN

Din cuprins se pot despride titluri cum 
ar fi “Terenurile agricole, sub presiune”, 
“Instrumente pentru ameliorarea şi 
protecţia solului”, “Cum punem în valoare 
terenurile degradate”, “Politicile forestiere 
pe calea cea buna” etc.
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7 iunie 2018
Boudry, Elveţia
Formare continuă

Silvicultura
pentru non-forestieri
www.fowala.ch

11-15 iunie 2018
Lyss, Elveţia
Modul de formare

Staţiunile forestiere
şi protejarea solurilor 
www.bzwlyss.ch

12 iunie 2018
Zurich, Elveţia
Formare

Dialog în pădure, structura 
narativă pentru relaţii 
publice eficiente
 www.fovala.ch

21 iunie 2018
Boudry, Elveţia
Formare continuă

Noi directive în estimarea 
valorii pădurii
www.fovala.ch

22 iunie 2018
Rheinfelden 
Adunarea ProQuercus
www.proquercus.org

21-23 iunie 2018
Saint-Bonnet-de-Joux, Franţa
Euroforest
Salon şi demonstraţii forestiere în aer liber
www.euroforest.fr

26 iunie 2018
Regiunea Soleure, Elveţia
Excursie ProSilva

Pedologia şi ciupercile
www.prosilva.ch

20-22 iunie 2018 
A doua conferinţă bienală a reţelei ecologice 
politice POLLEN

POLLEN18: Ecologie 
politică, economie verde
şi durabilitate alternativă
Oslo şi Akershus University College, Oslo, 
Norvegia 
https://politicalecologynetwork.com/pollen-
biannual-conference/ 

27-29 iunie 2018
Koppigen, Belgia
Öga, Târgul
sectorului verde
www.oega.ch/fr

2-6 iulie 2018
Lyss, Elveţia
Curs de formare

Construcţia
şi întreţinerea lucrărilor 
forestiere
(practică de la 27 la 31 august)
www.bzwlyss.ch

18-22 iulie 2018
München, Germania
Interforst
salon forestier
www.interforst.com

23-27 iunie 2018
Elenite Holiday Village, Bulgaria
A 27-a conferinţă 
internaţională
de ecologie şi securitate 
https://www.sciencebg.net/en/conferences/
ecology-and-safety/ 

2-6 iulie 2018 
Universitatea din St. Andrews, Scoţia
Conferinţa internaţională 
privind ecologia statistică 
http://www.isec2018.org/home 

2 - 6 iulie 2018
Napoli, Italia 
ECE 2018-XI, Congresul 
european de entomologie 
http://www.ece2018.com/ 

18-20 iulie 2018 
Olanda, Olanda 
AED, Design arhitectural
şi de mediu 
https://www.ierek.com/events/architecture-
environmental-design/ 

3-7 septembrie 2018
Clermont-Ferrand şi Mende, Franţa
Post-conferinţă Field Trip: 
7-9 septembrie 2018
https://pecsrl2018.sciencesconf.org/ 

5-7 septembrie 2018
Sheffield, Marea Britanie
Păşunile forestiere 
europene. Trecut prezent 
viitor 
https://www.ukeconet.org/ewp.html 

17-19 septembrie 2018
Praga, Republica Cehă 
Managementul peisajelor: 
de la date,
la decizii 
18-21 septembrie 2018
Smolenice, Slovacia
Al XVIII-lea Simpozion 
Internaţional privind 
diversitatea peisajului
şi biodiversitatea 
http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/1_
announcement.pdf 

 14-19 octombrie 2018 
San Sebastián, Spania
Conferinţa ESP europeană 
2018 
 
15-19 octombrie 2018
Eger, Ungaria
Forum Carpaticum 2018
http: // www.carpathianscience.org 

24-26 octombrie 2018
Sofia, Bulgaria
Institutul de Cercetări 
Silvice la 90 de ani - pentru 
Societate şi Natură 
http://www.bas.bg/fribas/ 
http://fri.bas.bg/ 

 5-6 noiembrie 2018 
Londra, Regatul Unit 
Regenerarea urbană
şi durabilitatea 
http://www.ierek.com/events/urban-
regeneration-sustainability-2/ 

7-9 noiembrie 2018
Bolzano, Italia
Primul congres mondial 
privind agroturismul 
http://agritourism.eurac.edu
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28-31 august 2018
Gothenburg, Suedia

Produse din lemn, maşini 
şi utilaje de prelucrare, 

mobilă, materiale 
pentru industria mobilei, 
materiale de construcţii, 

case/decoraţiuni.

Silvicultură, maşini şi utilaje
de prelucrare.

21-23 iunie 2018
Saint-Bonnet-de-Joux, Franţa

28-29 iunie 2018
Expoziţia şi congresul internaţional

The World of Trade 2018
La Ambasada României şi BPCE Astana s-a primit o invitaţie din 
partea comitetului organizatoric şi Exim Partners (organizatorii 
acestui eveniment), în vederea participării reprezentanţilor 
instituţiilor şi companiilor româneşti la expoziţia şi congresul 
internaţional “The World of Trade 2018”, care se vor desfăşura 
în perioada 28-29 iunie 2018, în oraşul Astana, Kazahstan. Faţă 
de aceasta, instituţiile şi mediul de afaceri din România potenţial 
interesaţi sunt rugati să participe la acest eveniment.

16-18 mai 2018
Astana, Kazakhstan

Expoziţie 
internaţională 
de construcţii
specializată pe construcţii şi amenajări 
interioare, sisteme de încălzire şi 
ventilaţie, geamuri şi uşi, construcţii de 
drumuri, ceramică şi piatră.
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Romexpo, în parteneriat strategic cu Asociaţia Producătorilor 
de Mobilă din România (APMR) si CCIR organizează, în perioada 
12-16 septembrie 2018, cea de-a XXVII-a ediţie a BIFE-SIM, târg 
internaţional de mobilă, echipamente şi accesorii.

BIFE-SIM se va desfăşura, în 2018, în noile spaţii expoziţionale 
pe care Romexpo le-a inaugurat în toamna anului 2017, 
pavilioanele B1 şi B2. Avand o suprafaţă totală de 27.000 mp, 
pavilioanele sunt locul ideal pentru găzduirea târgurilor şi 
expoziţiilor de talie internatională.

Producătorii, importatorii şi distribuitorii de mobilier vor 
propune publicului larg, în cele 5 zile de târg, soluţii ingenioase 
şi practice care să poată satisfice toate cerinţele unui design 
interior plăcut. Vizitatorii vor descoperi la BIFE-SIM modalităţi noi 
de a-şi organiza mobilierul în functie de condiţionările de spaţiu, 
de numărul de persoane care îl utilizează sau de poziţia lui în 
interiorul căminului.

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.

Specialişti în domeniul mobilei, producători, importatori, 
distribuitori şi comercianţi, decoratori, arhitecţi şi designeri, vor 
oferi, pe toata perioada desfăşurării târgului, sfaturi şi idei pentru 
ca vizitatorii să găsească cele mai bune soluţii, potrivite bugetului 
pe care îl au alocat.

BIFE-SIM 2018 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 2018, nu vor lipsi nici demostraţiile practice ale 
producătorilor, care vor arăta vizitatorilor procesele tehnologice 
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Pe portalul Interforst, târgul internaţional pentru 
silvicultură şi tehnologie forestieră, cu conferinţe 
ştiinţifice şi expoziţii speciale, expozanţii din mai 
multe ţări prezintă cele mai recente echipamente şi 
servicii forestiere în domeniul pădurii şi lemnului, 
şi care vor fi cunoscute în zilele propriu-zise ale 
targului. Sunt prezentate cele mai recente maşini, 
echipamente şi sisteme tehnice pentru utilizarea 
în următoarele domenii: regenerarea pădurilor şi 
gestionarea pădurilor, protecţia pădurilor, recoltarea, 
manipularea şi depozitarea lemnului. În plus, 
vizitatorii pot învăţa despre încălzirea cu lemn, 
utilizarea vehiculelor pentru transportul lemnului, 
prelucrarea lemnului şi a subproduselor, precum şi 
protecţia şi recrearea pădurilor, arborilor şi peisajelor, 
culturii şi ingineriei rurale şi urbane. Publicul ţintă 
al Interforst, în München, este format, în principal, 
din administratori de pădure, proprietari de păduri, 
forestieri, personal din administrarea pădurilor şi 
servicii, ferme, companii de transport de lemn, 
maşini agricole şi echipamente agricole, şcoli de 
servicii forestiere, universităţi şi colegii, şi organizaţii 
din domeniul forestier, al lemnului şi al agriculturii şi 
al instituţiilor publice din ţară şi din străinătate.

prin care trece lemnul, pentru a deveni piesa de mobilier care să se 
potrivească ambientului fiecărui cămin.

BIFE-SIM a depăşit, an de an, atât aşteptările vizitatorilor, cât şi pe cele ale 
companiilor expozante, devenind un etalon al manifestarilor în domeniu pe 
plan naţional şi internaţional.

Ce a insemnat BIFE-SIM 2017? Cinci zile de eveniment, 22.000 de vizitatori, 
317 expozanti din Austria, Bulgaria, China, Cehia, Germania, Grecia, Italia, 
Macedonia, Moldova, Polonia, România, Rusia, Ucraina, Ungaria, 7 pavilioane 
expoziţionale, 30.000 mp suprafaţă expoziţională ocupată, 5 saloane tematice: 
salon clasic, salon design şi salon confort, salon bucătării, salon decoraţiuni şi 
corpuri de iluminat, accesorii şi materiale, salon echipamente, maşini şi utilaje, 
5.000 de piese de mobilier şi accesorii prezentate, mii de clienţi au plasat 
cereri de ofertă la BIFE-SIM, care s-au concretizat în comenzi.

Program de vizitare: 12-15 septembrie 2018 (miercuri - sâmbătă): între 
10.00 şi 18.00, 16 septembrie 2018 (duminică): între 10.00 şi 16.00.

18- 22 iulie 2018
München
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19-23 nov. 2018
Moscova, Rusia

Zonă expoziţională: 78.177 mp
Expozanţi 817, din 28 de ţări
Număr de vizitatori estimat: 40.000
 
Mebel este cel mai mare spectacol 

anual de mobilier şi principalul 
eveniment din industrie din Rusia 
şi Europa de Est. În fiecare toamnă, 
Expocentre reuneşte mărci şi producători 
mondiali de renume, designeri şi 
decoratori de interior pentru a prezenta 

noi colecţii şi cele mai bune elemente 
ale modei de mobilier. Participând la 
expoziţie, toată lumea primeşte o mare 
şansă de a se bucura de comunicarea de 
afaceri şi de a găsi noi oportunităţi de 
dezvoltare.

Expoziţia prezintă ultimele tendinţe ale 
pieţei mobilei şi reuneşte producătorii şi 
distribuitorii cu clienţii. Expoziţia include 
o mare varietate de mobilier de elită 
şi buget pentru dormitoare, sufragerii, 

camere de zi, bucătării, precum şi 
canapele şi fotolii, accesorii, materiale de 
finisare şi diverse obiecte de decor.

Sectoarele de produse ale 
spectacolului acoperă toate sectoarele 
şi tendinţele industriei mobilei, inclusiv 
mobilierul pentru dormitoare, mese, 
scaune şi camere de zi, camere pentru 
copii, bucătării, mobilier tapiţat, 
accesorii, materiale de finisare şi diverse 
articole de interior. 
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7-11 septembrie 2018
Paris, Franţa

Maison & Objet, din Paris, este 
un târg pentru bunuri de uz casnic 
şi decoraţiuni. În prezent, această 
expoziţie semestrială prezintă prin 
numeroşii expozanţi o gamă largă de 
produse pentru obiectele de uz casnic 
şi decorative. Această expoziţie este o 
platformă de comunicare şi informare 
în domeniu şi oferă companiilor de 
prezentare posibilitatea de a se prezenta 
la o audienţă de experţi aici. Vizitatorii 

pot afla informaţii detaliate şi complete 
despre ultimele tendinţe şi produse din 
industrie.
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G & J Mosbach, Germania
• parchet masiv şi stratificat
• caiet de sarcini
Alsenzstrasse 35 D-67808 Imsweiler Germany
Tel.: +49 (0) 636.145.83.90

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

SDR Immobilier / Entreprise, Elveţia
• Case pe structură de lemn
• se negociază
5 Rue de Remparts, 1400 Yverdon-les-Bains,
Switzerland • sdrc@bluewin.ch

Firme private China
• cherestea din stejar şi răşinoase, case din lemn
Consulatul General al României
502 Room, Honi International Plaza
199 Chengdu North Road, Jing an District
Shanghai, P. R. China

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

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

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

Timber Souq LLC Emiratele Arabe Unite
• cherestea răşinoase
• brad, pin, molid
Ryan Aguinaldo
Platinum Nusiness Centre, office #503
Al Nadha 2, Dubai, Emiratele Arabe Unite
procurement.buildmat@ominco.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cereri

Cocchieri Meccanica Generale Italia
•  europaleţi EPAL 240x240, franco Italia
Pedriali Samuele, Via San Giuseppe 6,
San Paolo di Jesi, 60038 Ancona (AN)
Tel.: +39.0731.78.71
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Aprovizionarea responsabilă din partea 
sectorului privat este un element 
indispensabil în agenda globală de 
sprijinire a dezvoltării durabile, de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
conservare a locurilor celor mai bogate 
în biodiversitate de pe Pamant. În cadrul 
sectorului forestier, acțiunile companiilor 
au jucat un rol-cheie în eforturile globale 
de combatere a exploatării forestiere 
ilegale. În martie 2013, a intrat în vigoare 
Regulamentul UE privind lemnul (EUTR), 
care vizează închiderea pieței UE către 
lemnul recoltat ilegal. Noi, ca WWF, 
sprijinim fara echivoc EUTR și vrem 
să-l întărim acolo unde este posibil. 
Considerăm că este un instrument 
important atat pentru sprijinirea afacerilor 
responsabile și durabile din Europa, cât și 
pentru păstrarea bazei de resurse pentru 
a ne asigura că vor exista cantități de 
lemn și calități viabile pentru viitor.
În prezent, domeniul de aplicare al 
EUTR este în curs de revizuire. Pentru a 
invita părțile interesate să contribuie la 
dezvoltarea acestuia, Comisia Europeană 
a lansat consultare publică.
Din perspectiva WWF, acoperirea actuală 
a produselor EUTR este o preocupare, 
deoarece include mai puțin de jumătate 
din produse, ca valoare, care pot rezulta/
deriva din lemn. Acest lucru înseamnă 
că industria și consumatorii din UE 
pot contribui în mod neintenţionat la 
exploatarea forestieră ilegală. Considerăm 
că această consultare oferă o oportunitate 
unică de a elimina lacunele actuale și de 
a aborda neconcordanțele domeniului 
de aplicare care pot crea o concurență 
neloială. Dorim să profităm de această 
ocazie pentru a face din EUTR o lege care 
să oprească în mod eficient comerțul cu 
lemn ilegal pe piețele UE și să susțină 
afacerile responsabile. WWF consideră că 
toate produsele pe bază de lemn ar trebui 
acoperite pentru a se asigura faptul că nu 
se introduc produse ilegale pe piața UE. 
Vom trimite un răspuns pentru a încuraja 
extinderea domeniului de aplicare a EUTR 
și totodată încurajăm actorii dedicaţi 
construirii unei piațe durabile a lemnului 
să facă același lucru.

Programul 
Dunăre-Carpaţi 
România






