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editorial

Nicolae Ţucunel

Un număr de 46 de societăţi 
comerciale, majoritatea cu capital 
de stat (foste IFET-uri), împreună 

cu câteva societăţi comerciale private, au 
constituit grupul Membrilor Fondatori 
ai Asociaţiei Forestierilor din România 
– ASFOR, creată în scopul susţinerii 
şi promovării intereselor agenţilor 
economici din industria de exploatare şi 
prelucrare primară a lemnului.

Primul Preşedinte al ASFOR a fost ales 
în persoana domnului Ioan Sbera, iar 
sediul central al asociaţiei a fost stabilit 
la Bucureşti, unde se află şi astăzi.

Începând cu anul 2011, odată cu 
alegerea domnului Nicolae Ţucunel 
în funcţia de Preşedinte, a fost creat 
“Punct de lucru” la Braşov, unde a fost 
constituit, de asemenea, un colectiv 
de consilieri pe probleme tehnice şi 
juridice, consilierii de la Bucureşti având 
responsabilităţi în cadrul Comisiei de 
atestare a agenţilor economici din 
exploatări forestiere sau pentru editarea 
revistei proprii a asociaţiei, “Meridiane 
forestiere”.

Executivul asociaţiei este întregit 
de ceilalţi consilieri teritoriali, care 
desfăşoară activităţi de consultanţă 
şi reprezentare la nivelul celor 14 
sucursale, în relaţiile cu administratorii 
de fond forestier, cu autorităţile locale şi 
cu cei 1.400 de membri cotizanţi.

Organele de conducere şi administrare 
ale asociaţiei sunt:

Adunarea Generală,
care se întruneşte o dată pe an sau ori 
de câte ori este necesar;
Consiliul Director
este ales de Adunarea Generală pentru 
un mandat de patru ani şi asigură 
coordonarea activităţii asociaţiei între 
Adunările Generale. Consiliul Director 
este alcătuit din:

Preşedintele asociaţiei, care este şi 
Preşedintele Consiliului Director,
Vicepreşedinţi, aleşi de Consiliul 
Director,
Membri.

Preşedinţii sucursalelor sunt membri 
de drept ai Consiliului Director. 
Componenţa Consiliului Director este de 
21 de persoane.

Preşedintele ASFOR este ales de 
Adunarea Generală pentru un mandat 
de 4 ani, cu posibilitatea de realegere 
pentru încă un mandat.

Cu ocazia Adunării Generale din 
21 mai 2019 a fost înmânată Medalia 
Jubiliară “ASFOR - 25 de ani” pentru toţi 
participanţii la această adunare şi a fost 
conferit titlul de “Membru de Onoare” 
al asociaţiei celor şase membri fondatori 
care au mai rămas în activitate la data 
aniversării. Aceştia sunt:

Cozia Forest,
Râmnicu Vâlcea;
Centrul de Pregătire
a Personalului,
Roznov;
Facultatea de Silvicultură şi 
Exploatări Forestiere,
Braşov;
FOREX,
Ghimbav;
Husqvarna Pădure şi Grădină,
Bucureşti,
Romanel Internaţional,
Bucureşti.

Tot în cadrul acestei Adunări Generale 
a fost ales al treilea Preşedinte al 
asociaţiei, în persoana domnului Ciprian 
Muscă.

Dorim noului Preşedinte succes în 
activitate, iar asociaţiei, îndeplinirea 
obiectivelor asumate pentru sprijinirea 
activităţii agenţilor economici din 
exploatări forestiere şi prelucrarea 
lemnului.

La Mulţi Ani, ASFOR!

Nicolae Ţucunel

Aniversare

ASFOR - 25 de ani
În acest an, la opt iunie, s-au împlinit
25 de ani de la momentul în care Asociaţiei 
Forestierilor din România – ASFOR
i s-a acordat personalitatea juridică.

a).

b).

c).
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În preziua evenimentului, s-a 
vizitat clădirea HoHo din Viena. 
Turnul HoHo, de 24 de etaje 

şi 84 m înălţime, este una dintre 
cele mai înalte clădiri pe structură 
de lemn din lume - cca. 76% din 
structură este construită din lemn. 
Acest sistem de construcţie pe 
structură de lemn este eficient atât 
din punct de vedere al resurselor, cât 
şi al izolaţiei termice şi al energiei 
integrate. În dezbaterile publice, 
bunăstarea planetei noastre devine 
din ce în ce mai mult o prioritate 
de top. Clădirile sunt responsabile 
pentru 40% din consumul de energie 
şi pentru 36% din emisiile de CO2 
la nivel european. Cheresteaua care 
se foloseşte de obicei la construcţia 
clădirilor, stochează carbonul (preluat 
în prealabil de copaci) pe toată durata 
de viaţă a clădirii, fiind astfel o soluţie 
viabilă pentru clădiri ecologice. La 
încheierea ciclului de viaţă al unei 
clădiri, lemnul poate fi recuperat, 
pentru a putea fi refolosit la o altă 
structură sau de către o altă ramură a 
industriei lemnului, ori poate fi tocat şi 
folosit drept combustibil. 

Cu privire la piaţa de cherestea, 
cu toate că anul 2018 a fost unul 
pozitiv, atât pentru producătorii de 
cherestea de răşinoase, cât şi pentru 
producătorii de foioase - producţia pe 
aceste două pieţe crescând cu 2,2%, 
respectiv, cu 1,3% în baza cererilor 
puternice - observăm că în anul 2019 
se produc schimbări semnificative pe 
piaţă. Mai mult, au fost evidenţiate 
îngrijorări profunde cu privire la 
efectele cauzate de dezechilibrul 
pădurii asupra afacerilor cu cherestea. 
Aceste dezechilibre ale pădurii, cum 
ar fi dăunătorii sau incendiile, pot 
distruge rapid suprafeţe întregi de 
pădure, având un impact major atât 
asupra capacităţii de producţie a 
diferitelor sectoare din industria 
lemnului, cât şi asupra aprovizionării 
cu materie primă de calitate. Insectele 
şi ciupercile pot reduce drastic 
calitatea lemnului, ceea ce se traduce 
printr-un randament mai mic şi prin 
scăderea preţurilor la cherestea.

Dr. Thomáš Hlásny, co-autor al 
“EFI study on the effect of pests in 
forests. Current situation and the 
possible effects caused by the climate 
change on forests”, a susţinut o amplă 
prezentare despre acest subiect de 
studiu. Documentul a fost întocmit 
ca răspuns la apariţia alarmantă 
a numeroaselor focare de insecte 
(dăunători de scoarţă, cum ar fi 
croitorul mic al scoarţei de molid) în 
pădurile de conifere din Europa. Dl. 
Hlásny a evidenţiat totodată şi faptul 

18 iunie 2019
Comunicat de presă

Adunarea 
Generală

EOS
În data de 18 iunie, EOS, 

împreună cu Fachverband
der Holzindustrie Österreichs - 

asociaţie membră EOS,
au organizat, la Viena, Adunarea 

Generală EOS şi Întrunirea 
Consiliului Director EOS.

că aceste focare de gândaci de scoarţă 
vor avea efecte devastatoare asupra 
pădurilor de molid în următorii ani.

În cadrul Adunării Generale EOS, 
ediţia 2019, au fost aleşi atât noi 
membri în Consiliul Director EOS, cât 
şi Preşedintele organizaţiei. Sampsa 
Auvinen a fost reales, obţinând al 
treilea mandat de preşedinte al EOS, în 
timp ce Ernest Schilliger şi-a menţinut 
poziţia de vicepreşedinte EOS pe 
segmentul de răşinoase. Maria Polz 
a fost votată şi numită, în premieră, 
vicepreşedinte EOS pe segmentul 
foioase.

Cu ocazia Adunării Generale, 
membrii EOS au primit câte un 
exemplar al Raportului Anual EOS, 
ediţia 2018-2019. Această nouă 
ediţie conţine o analiză cuprinzătoare 
a pieţei din industria lemnului, 
acordându-se o atenţie deosebită 
pieţei de cherestea. În paginile 

raportului se regăsesc totodată şi alte 
trei teme majore, şi anume: China, 
industria parchetului şi Erasmus+, 
alături de un raport detaliat cu privire 
la activităţile de advocacy ale EOS la 
Bruxelles. EOS, alături de toţi membrii 
săi, se angajează în dialogul european 
pentru obţinerea unui viitor ecologic 
şi sustenabil. Pădurile administrate în 
mod sustenabil şi produsele derivate 
din acestea joacă un rol esenţial în 
atenuarea schimbărilor climatice prin 
reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră, contribuind, totodată, la o 
creştere economică ecologică.

Traducere: Rosana Cozma,
Consilier ASFOR

Sampsa Auvinen

Kai Merivuori

Herbert Joebstl

Stephan Lang

Ernest Schilliger

Thomas Sève

Mathias Fridholm

Nicolas Douzain-Didier

Maria Polz

Nicolae Ţucunel

Preşedinte EOS - al III-lea mandat

Sahateollisuus

Stora Enso

Rettenmeier

Schilliger Holz - Vicepreşedinte EOS / Răşinoase

Sève-Monnet

Skogsindustrierna

Fédération Nationale du Bois

Ehp - Vicereşedinte EOS / Foioase

Forex SRL

Letonia

Finlanda

Austria

Germania

Elveţia

Franţa

Suedia

Franţa

Austria

România

Membri ai Consiliului Director EOS
nominalizaţi în unanimitate pentru mandatul 2019-2021
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Ordinea de zi a acesteia a 
cuprins, printre altele:

• raportul de activitate 
al Consiliului Director şi al 
preşedintelui ASFOR pentru 
perioada mai 2015 - aprilie 2019; 

• programul de acţiuni al 
Asociaţiei Forestierilor din 
România - ASFOR pentru perioada 
următoare; 

• aprobarea execuţiei bugetului 
de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2018 şi a bilanţului contabil la 
31.12.2018;

• prezentarea şi aprobarea 
proiectului de buget de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2019.

Din cuvântul preşedintelui 
Nicolae Ţucunel, al cărui mandat 
s-a derulat pe două perioade a 
câte patru ani, s-au reţinut câteva 

direcţii cheie:

• a fost pe deplin fidel 
mandatului încredinţat, 

fidel voinţei democratice a 
membrilor;

• împreună cu cei 
20 de colegi din 

Consiliul Director 
şi cu executivul 

asociaţiei, s-au 
materializat 

idei vechi şi 
ambiţioase, 

care au 
condus 

la 

stabilitate şi o creştere importantă 
de imagine;

• s-au asumat responsabilităţi 
pentru propriile decizii, inclusiv 
pentru cele care, uneori, au 
nemulţumit un număr de autorităţi 
guvernamentale, participanţi pe 
piaţă sau instituţii. Asociaţia a fost 
şi va rămâne, astfel, puternică şi 
independentă.

Activitatea ASFOR pe parcursul 
celor opt ani de mandat ai 
domnului Nicolae Ţucunel, derulată 
din anul 2011 şi până în prezent, 
poate fi caracterizată drept 
deosebit de satisfăcătoare, graţie 
progreselor importante înregistrate 
în realizarea dezideratului de peste 
două decenii, cel de reorganizare şi 
revigorare a sistemului de execuţie 
şi reprezentare, dezvoltare în 
teritoriu.

Domeniul forestier aflat sub 
coordonarea ASFOR a reuşit 
aşezarea unei mari părţi a unităţilor 
din specialitatea “exploatarea şi 
prelucrarea primară a lemnului” pe 
linia unei funcţionări normale, care 
ofera asociaţiei identitate legală. 

Hotărât să nu “recite”, pur şi 
simplu, realizările ultimilor opt 
ani, preşedintele a cerut echipei 
sale de consilieri să redacteze 
o adresare care să treacă peste 
uzanţele clasice, adresându-se 
tuturor, inclusiv celor care nu 
sunt prezenţi. Nimeni nu poate 
spune astăzi cum va arăta cadrul 
instituţional al domeniului de 
mâine, deoarece schimbările de 

Schimb
de mandat

Schimb
de mandat

Preşedintele, în conformitate 
cu articolul 70 din statut, este şi 
preşedintele Consiliului Director, şi este 
ales de Adunarea Grenerală prin votul 
a jumătate plus unu din numărul celor 
prezenţi, pentru un mandat de patru 
ani, cu posibilitatea de realegere pentru 
cel mult încă un mandat. Consiliul 
Director este format din preşedintele 
asociaţiei, vicepreşedinţi şi membri.
Pe aceste considerente, in ziua de 
21 mai 2019, delegaţii membrilor 
ASFOR, aleşi în Adunările Generale de 
sucursală, s-au întrunit la Braşov, în 
şedinţa Adunării Generale. 

Alegeri 
Generale

la
ASFOR

21 mai 2019

Alegerile generale 
la ASFOR au loc 
la fiecare patru 
ani, şi au ca scop 
principal alegerea 
preşedintelui 
asociaţiei şi, 
prin înlocuire 
sau completare, 
alegerea membrilor 
Consiliului Director. 

8 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro
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mâine sunt imprevizibile. Deciziile nu pot 
fi luate, însă, decât de democraţia deja 
statuată, de membrii asociaţiei sau de 
reprezentanţii lor, faţă de care suntem 
responsabili.

În atmosferea de bilanţ deja creată, 
cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la 
înfiinţarea asociaţiei (1994), membrilor 
fondatori care sunt încă în activitate 
(şase societăţi) le-au fost înmânate 
plachete aniversare şi diplome. 

Noul preşedinte, domnul Ciprian 
Muscă, ales cu vot în unanimitate, după 
retragerea a doi contracandidaţi, a 
precizat că “indiferent de ce ne rezervă 
viitorul, se poate avea certitudinea 
că noul executiv rămâne ataşat, prin 
mandatul încredinţat de Adunarea 
Generală, programului aprobat şi va 
continua să fie o ancoră a stabilităţii şi 
reprezentării.

Pornind de la premisa extraordinarei 
experienţe a echipei nou create, domnul 
Ciprian Muscă, a subliniat faptul că 
această diversitate de preocupări 
a firmelor membre (pornind de la 
buştean, şi până la mobilierul simplu) 
reprezintă un avantaj care trebuie folosit 
exclusiv pentru dezvoltarea relaţiilor de 
cooperare şi derularea activităţilor, un 
avantaj menit să încurajeze diseminarea 
uriaşului patrimoniu de imagine, să-l 
facă accesibil şi să-l pună în slujba 
interesului membrilor. De asemenea, 
noul preşedinte a lansat concepte şi 
a insistat, oarecum în premieră, pe 
formarea profesională, pe comunicare, 
pe informare, reprezentare şi 
consultanţă.

Mulţumiri vechiului colectiv de 
conducere şi succes celui nou ales!

Petru Boghean,
Consilier ASFOR

Grupul nou-distinşilor
cu tilul de “Membru de Onoare ASFOR”

Membrii Consiliului Director (de la sânga, la dreapta):
Ion Ilioiu, Ion Coşa, Constantin Arion, Gheorghe Tat,
Sorin Lungu, Iulian Borza - Secretar, Mihai Onescu,
Adriana Baranga, Viorel Mogoş, Nicolae Ţucunel,
Constantin Nădrag, Ciprian Muscă - Preşedinte, Vasile Toma, 
Ioan Sbera, Cristian Bălănescu, Florin Armeanu, Liviu Goga, 
Novac Bădescu, Remus Petruse, Octavian Iugan, Ioan Oşan.
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Rezumat
Zonele cu umiditate crescută necesită scurgeri uniforme şi 

constante. În caz contrar, drumurile care le traversează blochează 
sau concentrează aceste debite. Studiul prezentat testează 

circulaţia apei de-a lungul a trei tipuri de drumuri adaptate 
terenurilor mlăştinoase, zone foarte frecvent întâlnite în pădure.

Impact of forest roads
on swamp terrains areas

Synopsis
High humidity regions require uniform and constant water leaks, 

otherwise the roads crossing them could block or gather these 
water flows. This study tests the process of water flowing along 
three types of roads adapted to swamp terrains, areas that are 

very frequent in the forests.
Source: La Forêt, No. 4/2019
Adapted by Lavinia Marcu

Impactul  
drumurilor  

forestiere 
în terenuri 

mlăştinoase
Drumurile  forestiere de transport, 
deşi necesare întreţinerii biotopurilor 
caracterizate prin terenuri umede, 
mlăştinoase, generează perturbări 
ale aprovizionării cu apă a acestor 
ecosisteme.  Biotopurile cu condiţii de 
umiditate crescută şi mlaştini sunt, în 
fapt, dependente de fluxurile de apă 
difuze, sub forma unor benzi subţiri de 
apă uniform repartizate pe suprafaţa 
terenului de-a lungul căruia se scurge în 

straturile superficiale ale solului. Fundaţia 
drumurilor poate bloca apele care ar trebui 
să aprovizioneze aceste zone mlăştinoase, 
în timp ce amenajamentele hidrologice de 
drenaj, care colectează apele în amonte 
de drumuri, pentru a le restitui în aval, la 
intervale regulate, prin intermediul unor 
rigole sau tuburi, transformă fluxul difuz 
în flux concentrat, susceptibil să genereze 
fenomene de eroziune şi de secare 
(Chimner et al. 2016).

12 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro
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În Elveţia, diverse modele de construcţie care 
permit menţinerea scurgerii apei sub nivelul 
drumurilor au fost puse în aplicare. Noi tehnici, a 

căror eficacitate este permanent evaluată, sunt şi ele 
propuse în domeniu, fără a fi efectuat, însă, un test 
efectiv de teren.

Tocmai pentru a acoperi această lacună, Oficiul 
Federal pentru Mediu (OFEV), cu sprijinul Oficiului 
Federal pentru Agricultură (OFAG), a mandatat 
birourile LIN’eco - Philippe Grosvernier şi Beck 
& Staubli, precum şi Centrul de hidrogeologie şi 
geotermie al Univeristăţii Neuchâtel (CHYN) să 
efectueze măsurători ale modalităţilor diverse prin 
care apa se scurge de-a lungul unor tipuri diferite 
de drumuri concepute în mod special cu respectarea 
exigenţelor hidrologice ale biotopurilor mai sus-
amintite.

Rezultatele programului vor putea permite o 
evaluare pe teren a recomandărilor actuale elaborate 
de către OFEV, iar dacă este necesar şi acolo unde 
este cazul se vor aplica modificări adecvate şi 
reevaluări ale impactului avut asupra mediului de 
către proiectele de drumuri agricole şi forestiere.

Trei tipuri de drumuri au făcut obiectul măsurilor 
hidrologice de pe teren:

• cele cu structură lejeră, având plăci amplasate pe 
această structură compusă din două straturi diferite;

• cu structuri din bârne de lemn, constituite 
din succesiuni de elemente din lemn dispuse 
transversal, sprijinindu-se de fiecare parte pe bârne 
longitutdinale, acoperite cu pietriş (cf recomandărilor 
OFEV);

• structuri cu rigole sau guri de scurgere în formă 
de “L”, drumurile fiind compuse din două straturi de 
pietriş separate de material geotextil şi depuse într-o 
zonă cu o adâncime de aproximativ 0,5 m. Stratul 
inferior, cu o granulometrie neomogenă şi omogenă, 
are funcţia de a coordona scurgerea apei. Acesta 
continuă partea din amonte a drumului şi se încheie, 
la intervale regulate, printr-o curbură care dirjează 
apa către aval.

Multe alte cazuri au fost examinate, dar nu au 
putut fi reţinute în majoritatea timpului, întrucât 
aceste drumuri erau echipate frecvent cu un sistem 
de drenaj longitudinal în amonte, fapt care împiedică 
întreaga circulaţie a apei şi nu corespunde detaliilor 
care sunt studiate în metodologia de construcţie a 
drumurilor forestiere şi agricole.

Pentru structurile-tip, studiul vizează, pe de o 
parte, verificarea in situ a prezenţei unor scurgeri 
subterane perpendiculare drumului şi, pe de altă 
parte, descrierea distribuţiei acestui flux în aval, 
observându-se, astfel, dacă structura drumului 
generează sau nu căi de scurgere preferenţiale.

O soluţie salină este utilizată drept indicator, 
fiind răspândită în amonte de drum, în cantităţi 
ce simulează condiţii realiste de precipitaţii. Prin 
măsurarea conductivităţii electrice a apei în sol, 
înainte şi după irigare, este posibilă detectarea 
apariţiei soluţiei-indicator, care poate fi interpretată în 
termeni de structură hidraulică, întrucât un indicator 
apare în principiu mai întâi de-a lungul căilor de 
scurgeri preferenţiale. Studiile pe teren au fost 
conduse între 2013 şi 2015 de către CHYN, devenind 
obiectul unui raport detaliat  în anul 2016.

Influenţa materialelor de construcţie asupra 
hidrochimiei a fost pusă în evidenţă prin măsurarea 

conductivităţii electrice “naturale” (anterioare 
indicatorului cu soluţie salină) în amonte şi aval de 
fiecare drum studiat. În mediile umede, calitatea apei 
este determinantă pentru dezvoltarea şi menţinerea 
factorilor de vegetaţie pretenţioşi din punct de 
vedere ecologic. 

Structurile de drum studiate nu reprezintă un 
obstacol în faţa scurgerilor subterane, zona din aval 
fiind tot timpul saturată.

Rezultatele aplicării soluţiei-indicator au relevat, 
totuşi, disparităţi între tehnici diferite de construcţie. 
Dincolo de variaţiile legate de heterogenitatea ce 
caracterizează solurile umede, mlăştinoase, repartiţia 
soluţiei saline în aval a fost relativ omogenă pe 
drumurile cu structură lejeră şi construite cu straturi 
de bârne lemnoase.

În ceea ce priveşte structura cu guri de scurgere 
în formă de “L”, se indică o concentraţie mare la 
scurgerile de suprafaţă, dar şi existenţa unor drenaje 
de-a lungul pietrişului de tip mixt al drumului. Cu 
toate acestea, soluţia-indicator a fost remarcată 
în apropierea drumului, între gurile de scurgere la 
suprafaţă a apei sub formă de “L”, ceea ce indică 
faptul că aceste scurgeri au avut loc şi de-a lungul 
pietrişului de tip mixt al drumului.  Structura de drum 
denumită “lejeră” reprezintă, astfel, soluţia optimă 
din punct de vedere al condiţiilor hidrologice.

Materialele de construcţie, îndeosebi pietrişul şi 
bancurile de prundiş, exercită o influenţă importantă 
asupra aporturilor de săruri minerale în soluţia din 
sol. Pe teren calcaros, acest adaos local nu aduce cu 
sine consecinţe deosebite, iar pe terenul cu nisip de 
siliciu sau mlăştinos în pantă ascendentă, asemenea 
aporturi ar putea avea efecte mult mai clare asupra 
evoluţiei vegetaţiei. Aceste aspecte suplimentare nu 
au făcut însă obiectul studiului menţionat în proiectul 
actual.

Structura cu bârne din lemn permite o scurgere 
relativ difuză a apei pe suprafaţa solului. Ea necesită, 
în prealabil, o excavare a solurilor pentru implantarea 
fundaţiilor structurii. În cazul unui drum în pantă, 
o asemenea zonă poate reprezenta o veritabilă 
fosă de drenaj care va devia apa pe axul drumului. 
Fenomenul va fi tot mai accentuat, cu cât panta 
drumului este şi ea mai pronunţată.

Structura în “L” are şi ea un dezavantaj, căci va 
concentra scurgerile de apă către diferite evacuări 
la suprafaţă. Efectul produs va duce la crearea unei 
convergenţe a căilor de scurgere, putând produce o 
eroziune a solului sau o secare locală între două zone 
de evacuare în exterior a apei, acolo unde apa nu 
este redistribuită. Cu toate acestea, se favorizează o 
anumită omogenitate a fluxului, aşa cum am amintit 
anterior, dar se va lua în calcul un posibil impact 
hidrologic greu de controlat.

În vederea apariţiei unor probleme previzibile de 
deviere a scurgerilor de apă subliniate mai sus, va 
fi utilă realizarea unor teste viitoare care să implice 
modelarea digitală, în vederea evaluării efectelor 
combinate asupra circulaţiei apei în terenurile cu 
drumuri şi tipul de structură adoptat.

Sursa: La Forêt, Nr. 4/2019
Traducere şi adaptere: Lavinia Marcu

Drum forestier în construcţie
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Una dintre caracteristicile 
lemnului, cunoscută de către 
toată lumea, este gradul său 

înalt de combustie: lemnul arde, 
fapt care produce cădură. De aceea, 
lemnul este atât de des utilizat drept 
sursă de energie. Însă acelaşi material 
serveşte la realizarea structurii 
portante a construcţiilor din lemn. La 
prima vedere, există o contradicţie în 
termeni - siguranţa clădirilor în caz de 
incendiu prin intermediul unui material... 
combustibil.

Siguranţa anti-incendiu a unei 
structuri portante se măsoară ca fiind 
durata în minute - sau în unităţi de 
timp - până ce clădirea pierde din 
rezistenţă, respectiv se poate prăbuşi 
pe parcursul unei situaţii de incendiu. 
Principiul care prevalează este acela 
de a garanta un spaţiu-timp suficient 
care permite salvarea şi conducerea 
la loc sigur a locatarilor, înainte ca 
pagubele să ia proporţii semnificative. 
La nivel de construcţie rezidenţială, dar 
şi administrativ-educativă, timpul de 
rezistenţă la foc trebuie să fie de 30, 
respectiv 60 minute. În ceea ce priveşte 
un imobil mai sensibil, complex şi de 
dimensiuni mari, timpul necesar poate fi, 
în consecinţă, prelungit.

Pe parcursul unui incendiu, 
temperatura atinge între 800 şi 1000 
de grade Celsius, situaţie în care toate 
materialele de construcţie solicită 
contramăsuri adecvate. Limitându-ne la 
lemn, şi acesta este supus combustiei la 
temperaturile menţionate. Atunci când 
este expus la condiţiile de mai sus, o 
zonă carbonizată uşor recognoscibilă 
prin culoarea sa neagră îşi va face 
apariţia. Aceasta va deveni, la rândul ei, 
un punct de combustie şi de diminuare 
a propriului volum. Zona carbonizată 

Lemnul,
factor

de siguranţă 
anti-

incendiu

Rezumat
În anumite condiţii şi situaţii, lemnul 
folosit de o manieră corectă nu numai 
că nu prezintă elemente slabe în 
faţa acţiunii distructive a focului, ci 
este capabil de a aduce o contribuţie 
semnificativă în garantarea siguranţei 
anti-incendiu, în special în sectorul 
construcţiilor.

Wood, a safety factor 
against fire
Synopsis
In certain conditions and situations, 
the wood used in a right manner, not 
only it behaves with strength against 
the destructive power of fire, but it is 
also capable to significantly improve 
fire safety, especially in the construction 
sector.

Source: La Forêt, No. 4/2019
Adapted by Lavinia Marcu

Binecunoscut pentru 
proprietăţile sale

de combustibilitate, lemnul
este, însă, mai puţin apreciat

pentru rezistenţa sa la foc.
Poate fi aceasta chiar

un atu al lemnului în sectorul 
construcţiilor?
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creează un fel de barieră izolantă 
între suprafaţa expusă la foc şi partea 
din lemn încă intactă situată mai la 
interior, încetinind astfel întreg procesul 
de combustie a lemnului. Procesul 
avansează începând cu suprafaţa expusă 
temperaturilor ridicate, micşorând masa 
lemnoasă în mod lent şi mai ales foarte 
constant în raport cu scurgerea timpului.

Câţiva milimetri sub suprafaţa sa, 
temperatura rămâne foarte joasă. 
Materialul îşi păstrează eficacitatea 
structurală, fiind încă intact. În cifre, un 
element din lemn expus condiţiilor de 
incendiu (viteza de propagare a focului 
de 0,7 mm/minut) îşi va reduce prin 

urmare propriul volum de 2,1 cm la 
capătul fiecărei tranşe de 30 de minute.

Din punct de vedere tehnic, traversele 
din lemn supuse acţiunii focului vor 
avea dimensiunile mai mici în proporţii 
echivalente. Tot în cifre, avem o traversă 
măsurând 400x200 mm, expusă focului 
pe trei dintre laturile sale, va afişa 
mereu o secţiune de 379x158 mm 
intactă şi eficientă din punct de vedere 
al rezistenţei după 30 de minute; iar 
după o oră de expunere la acţiunea 
focului, aceeaşi secţiune eficace va 
ajunge la 358x116 mm. Deşi redusă, 
ca efect al incendiului, porţiunea în 
cauză neafectată de foc poate deveni 

hotărâtoare pentru siguranţa clădirii în 
ansamblu.

Un simplu set de plăci din gips, realizat 
corect, cu materiale adaptate, permite 
garantarea unei protecţii de 30 minute 
împotriva focului, deci 30 de minute de 
rezistenţă suplimentară anti-incendiu a 
structurii. Dacă vorbim şi de o dublare a 
grosimii suprafeţei acoperite cu aceste 
plăci, vom obţine la final nu mai puţin 60 
de minute de rezistenţă la foc.

În pofida combustibilităţii sale, lemnul 
nu este cu nimic mai purtător de riscuri 
decât alte materiale de construcţie. 
În plus, de câţiva ani buni, normele 
de protecţie împotriva incendiilor 

nu prejudiciază utilizarea lemnului în 
detrimentul altor materiale. Părţile cele 
mai sensibile la foc, cum ar fi structura 
portantă a scărilor în calitate de sursă de 
salvare pe verticală, trebuie, dacă sunt 
realizate tot din lemn, să fie reacoperite 
cu plăci adaptate, care să permită o 
alternativă echivalentă a materialelor 
de origine minerală în sens de protecţie 
anti-incendiu.

Putem afirma fără a greşi că o 
construcţie din lemn nu comportă riscuri 
suplimentare în caz de incendiu.

La modul concret, numeroase state 
europene, cum e şi cazul Elveţiei, optează 
în favoarea construcţiilor din lemn în 

unele situaţii particulare. Antrepozitul de 
tratare termică a materialelor din cadrul 
Grupului SFS (furnizor important de 
logistică, sisteme de prindere şi elemente 
de înaltă precizie) situat la Heerbrugg, 
în cantonul elveţian St. Gallen, merită 
menţionat aici. Lemnul reprezintă o 
componentă de bază a protecţiei anti-
incendiu în linia de producţie unde 
se efectuează tratamentul termic al 
materialelor destinate producţiei de 
şuruburi. Un alt punct de lucru important 
în domeniu este reprezentat de Centrul 
de intervenţii de salvare din cantonul 
Berna, care deţine vehicule ce asigură 
serviciile de urgenţă, precum şi spaţii 

administrative instalate într-un sediu nou, 
construit în întregime din lemn.

Mai merită amintite nenumăratele 
clădiri de servicii dedicate corpului de 
pompieri, construite tot din lemn, atât 
în Elveţia, cât şi în alte ţări europene. 
Lemnul structural, folosit de o manieră 
corectă, nu numai că nu prezintă 
elemente slabe în faţa acţiunii distructive 
a focului, ci este capabil de a aduce o 
contribuţie semnificativă în garantarea 
siguranţei anti-incendiu din sectorul 
construcţiilor.

Sursa: La Forêt, Nr. 4/2019
Traducere şi adaptare: Lavinia Marcu
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Contribuţii
ale unor 

silvicultori 
basarabeni

la dezvoltarea 
ştiinţelor

silvice

Rezumat                                 
Sunt evidenţiate, pe scurt, 

realizările silvicultorilor 
basarabeni şi principalele 
contribuţii ale acestora la 

fundamentarea pe baze 
ştiinţifice a silviculturii 

româneşti.

Contributions of 
several foresters 
from Bessarabia 
to forest sciences 

development
Synopsis

The achievements 
made by foresters from 

Bessarabia are highlighted 
here, alongside their 

main contributions to a 
scientific approach on the 

Romanian silviculture.

Source:
N. Doniţă, I.A. Biriş,

Bucovina Forestieră 18(2): 
182-190, 2018

Alături de colegi 
proveniţi din 
celelalte provincii 
româneşti, 
silvicultorii 
basarabeni 
au contribuit 
substanţial la 
dezvoltarea 
ştiinţelor silvice, 
încă de pe vremea 
când acestea abia 
se constituiau în 
România, pentru a 
crea o silvicultură 
bazată pe specificul 
geografic şi ecologic 
al pădurilor noastre. 
Activitatea lor s-a 
concretizat în ample 
cercetări de teren şi 
în sute de publicaţii 
ştiinţifice şi tehnice. 
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pe baze ecosistemice (Doniţă et al., 
1990). 

După anul 1990, a coordonat 
proiecte care au vizat cunoaşterea 
diversităţii floristice şi ecosistemice 
a învelişului vegetal al spaţiului 
carpato-danubiano-pontic, 
materializate prin publicarea 
lucrărilor “Vegetaţia României” 
(Doniţă et al., 1992) şi “Habitatele 
din România” (Doniţă et al., 2005, 
Doniţă et al., 2006). Această lucrare 
este o primă încercare, la nivel 
naţional, de descriere unitară a 
principalelor tipuri de habitate care 
se întâlnesc pe teritoriul ţării şi de 
stabilire a corespondenţei cu tipurile 
de habitate incluse în principalele 
sisteme de clasificare utilizate la 
nivel european.

În perioada 1979-2000, N. 
Doniţă a colaborat la proiectul 
european care a vizat realizarea 
hărţii vegetaţiei naturale a Europei, 
finalizat cu publicarea în anul 2000 
a hărţii (Bohnet al., 2000). În proiect, 
este şi coautor la descrierea a două 
mari unităţi de vegetaţie a Europei: 
G - Păduri de stejari termofili (Doniţă 
et al., 2003) şi L - Silvostepe (Doniţă 
et al., 2003).

În acelaşi domeniu al ecologiei 
forestiere, contribuţii însemnate 
a adus şi A. Alexe, la cunoaşterea 
cauzelor uscării pinului, gorunului, 
stejarului, bradului, în funcţie de 
condiţiile staţionale şi acţiunea 

factorului antropic (Alexe, 1984, 
1985, 1986), la studiul nutriţiei 
minerale la stejari (Alexe, 1987) 
şi la propunerea unui sistem de 
indicatori pentru atestarea stării de 
nutriţie a arborilor în diferite condiţii 
staţionale (Alexe, 1989).

Un alt domeniu al ştiinţelor silvice 
în care silvicultorii basarabeni 
au fost prezenţi îl constituie 
amenajarea pădurilor. Importante 
contribuţii ştiinţifice, dar şi tehnice 
şi organizatorice, a adus Filimon 
Carcea (5 decembrie 1925, 
com. Lopatnic, jud. Hotin, 2019, 
Bucuresti). 

De-a lungul activităţii profesionale, 
întinse pe durata a peste şase 
decenii, F. Carcea a avut contribuţii 
însemnate la elaborarea politicilor, 
strategiilor şi a programelor 
forestiere naţionale.

Ca o recunoaştere a contribuţiilor 
teoretice şi tehnice în domeniul 
amenajării pădurilor, F. Carcea a 
fost ales şi a condus timp de 10 
ani (1976-1986) grupul de lucru 
“Metode de amenajare a pădurilor” 
din cadrul Uniunii Internaţionale 
a Organizaţiilor de Cercetare 
Forestieră (IUFRO). 

A organizat mai multe întâlniri 
ale grupului de lucru şi a coordonat 
elaborarea a două monografii 
privind amenajarea pădurilor 
(“Forest management in various 
countries of the world”, 1983, 
“Determination of the forest 

Un prim domeniu în care 
s-au afirmat silvicultori 
basarabeni este tipologia 

forestieră. Iniţiatorul tipologiei 
forestiere româneşti a fost inginerul 
silvic Zaharia Przemeţchi (24 martie 
1883 - 6 ianuarie 1944, Bucureşti). 
Absolvent al Academiei Forestiere 
din Sankt Petersburg, cunoştea 
teoria tipurilor de pădure, încă din 
timpul studenţiei, de la cursurile 
creatorului acesteia, profesorul G. F. 
Morozov. 

Tipologia forestieră românească 
a luat un avânt desosebit după 
reformarea Institutului de Cercetări 
şi Experimentaţie Forestieră din anul 
1947, când, prin legea nr. 173/1947, 
s-a reglementat statutul juridic 
al acestuia şi s-a stabilit structura 
organizatorică a centralei (8 secţii 
de cercetare şi 25 laboratoare) 
şi a subunităţilor din teritoriu (6 
staţiuni de cercetare şi punctele 
experimentale de la O.S. Ţigăneşti, 
O.S. Mihăeşti şi Pădurea Comarova).

Cu această ocazie, s-a înfiinţat 
Laboratorul de tipologie forestieră, 
a cărui conducere a fost încredinţată 
tot unui silvicultor basarabean, 
Sergiu Paşcovschi (21 august 1905, 
Cetatea Albă, jud. Cetatea Albă - 1 
august 1990, Bucureşti). 

Pe baza unei metodologii 
complexe de descriere a tipurilor 
de pădure, prezentată la conferinţa 
de tipologie forestieră din martie 
1955 (Paşcovschi, 1957), într-
un timp scurt, de numai 10 ani, 
s-a reuşit studierea şi descrierea 
majorităţii tipurilor de pădure din 
România. S. Paşcovschi, împreună 
cu un alt silvicultor basarabean - 
Vadim Leandru (20 februarie 1925, 
Tighina, jud. Tighina - noiembrie 
2015, Braşov), publică monografia 
“Tipurile de pădure din R.P.R.” (1958), 
care reprezintă o sinteză privind 
tipologia forestieră românească.

 
Cercetările de tipologie au fost 

continuate în deceniile următoare 
de către un alt silvicultor cu origini 
basarabene, Nicolae Doniţă (20 
noiembrie 1929, Chişinău, jud. 
Lăpuşna). În deceniul 1980-1990, 
coordonează un colectiv de 
specialişti din mai multe instituţii, 
în cadrul unui proiect care a vizat 
încadrarea tipologică a pădurilor 

allowable cut in various countries 
of the world”, 1986) şi a unei 
ample lucrări privind “Terminologia 
amenajării pădurilor” (2016).

Silvicultorii basarabeni au 
adus contribuţii substanţiale şi 
la dezvoltarea culturii pădurilor 
(a silviculturii, “stricto sensu”) în 
ţara noastră. Ştefan Rubţov (27 
decembrie 1901, com. Tarutino, 
jud. Cetatea Albă - 20 mai 1991, 
Bucureşti) a avut preocupări privind 
aspectele ştiinţifice şi tehnice de 
producere a puieţilor în pepiniere. 
Lucrările sale privind cultura speciilor 
forestiere în pepiniere (Rubţov, 
1935, 1958, 1971) sunt lucrări 
fundamentale pentru practicieni, 
de mare originalitate şi actualitate. 
A mai publicat două monografii 
dedicate laricelui (Rubţov, 1965) 
şi teiului (Ivănescu et al., 1966). 
Ca practician, s-a remarcat prin 
realizarea a peste 3000 de hectare 
de împăduriri, în majoritate pe 
terenuri dificile, chiar degradate, cu 
vocaţie forestieră redusă (Bândiu şi 
Lucescu, 1991). 

S. Paşcovschi a contribuit la 
stabilirea măsurilor silvotehnice pe 
tipuri de pădure (1964). Gheorghe 
Ciumac a efectuat numeroase 
cercetări privind regenerarea 
naturală şi conducerea arboretelor 
de gorun şi de stejar pedunculat 
(Ciumac, 1967, 1973, 1975), precum 
şi de răşinoase (Ciumac, 1957, 1962). 

Un alt domeniu în care s-au 
afirmat cercetători basarabeni 
este cel al culturilor forestiere de 
protecţie, de ameliorare a terenurilor 
degradate, al corectării torenţilor şi 
de prevenire a avalanşelor. Eugen 
Costin (20 aprilie 1922, Chişinău, 
jud. Lăpuşna - 21 iulie 1981, Aden, 
R.P.D. Yemen) a adus, prin teza sa 
de doctorat, importante contribuţii 
la împădurirea nisipurilor din Delta 
Dunării (1961) şi la valorificarea 
terenurilor degradate prin culturi 
forestiere de protecţie (Traci şi 
Costin, 1965, 1966). De asemenea, 
a avut contribuţii importante, 
în calitate de expert forestier şi 
consultant al FAO, la împădurirea 
nisipurilor mobile din nord-vestul 
Egiptului (regiunea Sahariană) şi din 
sudul Yemenului (Peninsula Arabică) 
(Costin, 1970, 1972, 1974). 

Entomologia forestieră şi protecţia 
pădurilor a fost domeniul în care 
a lucrat o viaţă Igor Ceianu (24 
ianuarie 1925, Praga, R. Cehă - 11 
ianuarie 2000, Bucureşti). Teza de 
doctorat, intitulată “Dăunătorii 
culturilor forestiere din Bărăgan” 
(Ceianu, 1961), este un studiu amplu 
privind formarea entomocenozei 
forestiere în culturile forestiere din 
stepă, cu numeroase contribuţii 
originale privind componenţa 
entomofaunei (900 specii 
determinate), repartizarea ei pe 
biotopuri, succesiunea ei în timp 
odată cu înaintarea în vârstă a 
culturilor, biologia şi ecologia 
principalelor specii dăunătoare. 

În domeniul proiectării, cercetării, 
execuţiei, întreţinerii şi exploatării 
drumurilor forestiere, silvicultorul 
basarabean Rostislav Bereziuc 
(20 octombrie 1923, Briceni, jud. 
Hotin - 21 septembrie 2015, 
Braşov) a activat cu rezultate 
remarcabile timp de peste patru 
decenii. Principalele contribuţii au 
constat în perfecţionarea proiectării 
şi a tehnologiilor de execuţie a 
căilor de transport forestier, prin 
promovarea unor concepte şi 
tehnologii noi, sporirea eficienţei 
şi calităţii lucrărilor şi introducerea 
unor soluţii tehnice inovative, 
adaptate condiţiilor noi de trafic 
din sectorul forestier, respectiv 
a vehiculelor speciale de tonaj 
sporit (Bereziuc, 1968, 1981, 1987). 
Abordările metodologice cu privire 
la proiectarea reţelelor de drumuri 
forestiere, elaborate de prof. dr. 
ing. R. Bereziuc, au fost preluate de 
specialişti cehi şi slovaci (Alexandru 
2015). În aceiasi zona de preocupari, 
mai pot fi menţionaţi : Leonid Tocan, 
Sergiu Vîrjoghe, Mihai Carp, Trodor 
Guţu ş.a.

În domeniul cinegeticii, a activat 
basarabeanul Vadim Nesterov (27 
iunie 1931, com. Balotina, jud. Bălţi 
- 18 decembrie 2015, Bucureşti), de 
formaţie medic veterinar, însă foarte 
ataşat de pădure şi de silvicultori, 
fiind fiu de brigadier silvic. A avut 
contribuţii relevante cu privire la 
studiul bolilor la speciile de faună de 
interes cinegetic şi la metodele de 
prevenire şi combatere a acestora 
(Nesterov, 1968, 1969, 1984, 2006). 

Prezenţa silvicultorilor basarabeni 
în ştiinţele silvice din România a fost 
generată de două mari evenimente 
istorice: de Marea Unire din 1918, 
când silvicultori originari din 
Basarabia au fost integraţi în familia 
silvicultorilor din România Mare (Z. 
Przemeţchi, S. Paşcovschi, Ş. Rubţov) 
şi de ocuparea Basarabiei şi a 
Bucovinei de Nord de către Uniunea 
Sovietică, din 1940, când multe 
familii de basarabeni s-au refugiat în 
România din calea persecuţiilor (B. 
Alexa, A. Alexe, R. Bereziuc, F. Carcea, 
I. Ceianu, Gh. Ciumac, E. Costin, N. 
Doniţă, R. Gaspar, V. Leandru, V. 
Nesterov).

Cele prezentate, departe 
de a evidenţia în integralitate 
realizările silvicultorilor basarabeni, 
reprezintă o modestă evidenţiere a 
principalelor contribuţii ale acestora 
la fundamentarea pe baze ştiinţifice 
a silviculturii româneşti.

Sursa: N. Doniţă, I.A. Biriş,
Bucovina Forestieră 18(2):

182-190, 2018

Nicolae Doniţă (stânga) şi Iovu-Adrian Biriş (dreapta),
autorii studiului citat

22 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro



Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 25

actualitate / in the newsactualitate / in the news

Pe de altă parte, se manifestă un interes 
crescând faţă de problemele asigurării 
calităţii şi la nivel naţional, şi la nivel regional. 

Se vorbeşte tot mai insistent despre fenomenul 
standardelor de calitate (ISO -9000), standarde cu un 
impact deosebit asupra comerţului internaţional.

Anomaliile lemnului (neregularităţi ale structurii 
sau compoziţiei chimice normale) contribuie, în 
acest context general de principii, la scăderea valorii 
lemnului (calităţii), dar unele, prin aspectul lor, pot 
ridica valoarea lui. Caracteristicile tehnice ale unui 
produs complex, cum este şi lemnul, sunt multiple şi 
variate, însă prezintă importanţă diferită (obiectivă 
sau subiectivă) în stabilirea şi aprecierea nivelului său 
calitativ. În funcţie de importanţa lor, caracteristicile 
tehnice se pot aprecia, însă, substanţial după valorile 
performanţelor tehnice, măsurabile, şi ale evaluarilor, 
în special, de durabilitate.

şi caracteristicile 
sale mecanice

Rezumat
În principiu, calitatea lemnului se evidenţiază 
în funcţie de felul, mărimea, frecvenţa şi poziţia 
defectelor constatate, precum şi de influenţa lor 
asupra însuşirilor fizico-mecanice. În utilizarea lor, 
aşadar, sortimentele (mai ales la cele destinate 
construcţiilor) rezultate cu unele defecte trebuie 
să ia în considerare, imperativ, modificarea 
caracteristicilor lor mecanice datorate duratei de 
folosinţă şi defectelor de calitate.

Wood quality and its mechanical 
characteristics
Synopsis
Basically, wood quality can be demonstrated by its 
type, size, frequency and position of detected defects, 
as well as by their influence upon mechanical and 
physical characteristics of wood. Therefore, it is 
imperative that the wood assortments with a series 
of flaws (especially those destined to the construction 
industry) must have their mechanical characteristics 
modified during their usage, according to the period 
of service and their quality defects.

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

O analiză succintă a tabloului 
economic mondial permite 
evidenţierea unor trăsături definitorii 
incontestabile: diversificarea şi 
înnoirea rapidă a ofertei de mărfuri, 
mondializarea pieţelor şi clienţilor 
şi creşterea exigenţei societăţii. În 
aceste condiţii, calitatea produselor 
şi serviciilor s-a impus ca un factor 
determinant al competitivităţii.

Calitatea 
lemnului
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Deprecierea calitativă, la lemn, poate 
apărea instantaneu şi datorită acţiunii 
unor factori externi, în timpul manipulării 
sau prelucrării acestuia. Cele datorate 
condiţiilor în care se dezvoltă, naturii 
speciilor, a solului, tratamentelor aplicate 
etc. pot apărea la lemnul rotund de la 
stadiul de puiet, până la maturizarea 
arborelui.

Cele mai întâlnite sunt:
a. defectele de formă
 ale sortimentelor de lemn rotund;
b. de structură;
c.  noduri;
d.  crăpături;
e.  găuri şi galerii de insecte;
f.  coloraţii şi alteraţii;
g.  depuneri anormale etc.

Valorificarea superioară a lemnului 
presupune, aşadar, ca prim obiectiv, 

creşterea proporţiei de lemn pentru 
utilizări industriale sau prelucrări 
în produse finite, cu valori mari de 
întrebuinţare. 

În urma sortării silvice, lemnul 
arborilor pe picior, încadraţi în clase de 
calitate în funcţie de proporţia lemnului 
de lucru, este grupat, după destinaţie, 
în lemn brut de lucru sau de foc, sau 
dimensional, în lemn de lucru gros, 
mijlociu sau subţire. Asupra arborelui 
doborât în scopul separării (împărţirii) 
acestuia în sortimente potrivit condiţiilor 
stabilite de normele şi standardele în 
vigoare, se execută ulterior aşa-zisa 
sortare industrială.

Caracteristicile tehnice vizate se referă 
la însuşirile produselor industriale şi se 
concretizează într-o serie de proprietăţi 
fizice, chimice, biologice. Ele se 
determină, în general, cu ajutorul unor 

indicatori cuantificabili. 
Principiul de bază al sortării lemnului 

urmăreşte asigurarea obţinerii unor 
sortimente cât mai valoroase, într-o 
proporţie cât mai mare. Aceasta se 
realizează prin aducerea materialului 
lemnos cu dimensiuni cât mai mari 
în punctele de procesare, fapt care-i 
conferă posibilităţi de procesare şi 
valorificare superioară.

Clasele de identificare 
corespunzătoare clasificării după calitate 
sunt:

• clasa A/CEE - lemnul sănătos, cu 
calităţi specifice superioare, fără defecte 
sau având defecte de aşa natură încât nu 
se limitează utilizarea sa;

• clasa B/CEE - lemnul de calitate 
standard, incluzând lemnul într-un 
stadiu incipient de uscare pe picior, 
având într-un cuantum nesemnificativ 

următoarele categorii de defecte: 
curbură, fibră răsucită, conicitate, 
noduri, excentricitate, neregularităţi ale 
conturului sau alte defecte izolate;

• clasa C/CEE - lemnul care din cauza 
defectelor nu poate fi clasificat nici în 
clasa A/CEE, nici în clasa B/CEE, dar 
care are, totuşi, o astfel de calitate încât 
poate fi utilizat în industrializare.

Etapele determinării rezistenţelor 
caracteristice ale lemnului natural sunt 
următoarele:

• determinarea rezistenţelor 
caracteristice ale lemnului ideal, 
fără defecte, pentru umiditatea de 
echilibru de 12% şi durata de acţiune a 
încercărilor de cel mult 3 minute;

• corectarea rezistenţelor lemnului 
ideal cu influenţa eventualelor defecte 
şi gradul de influenţă a acestora asupra 
comportării la diferite solicitări.

Efectul duratei de încărcare şi a 
conţinutului de umiditate sunt cuprinse 
în norma europeană, spre deosebire 
de norma românească, printr-un singur 
coeficient (atât pentru lemnul masiv, cât 
şi pentru lemnul din elemente încleiate).

Rezistenţa de calcul pentru un 
parametru mecanic (X - încovoiere, 
întindere paralelă cu fibrele, întindere 
perpendiculară cu fibrele, compresiune 
paralelă cu fibrele, compresiune 
perpendiculară pe fibre, forfecare etc.) 
se determină plecând de la valoarea 
caracteristica (Q), modificată cu un 
coeficient care ţine seama de variaţia 
rezistenţei cu durată de încărcare şi cu 
umiditataea elementului (a) şi un alt 
coeficient parţial de siguranţă pentru 
material (b) 

 X = axQ/b,

• unde X este parametrul mecanic 
verificat; • a - coeficient care ţine seama 
de durata de încărcare şi umiditate; • 
b - coeficient care ţine seama parţial de 
siguranţa pentru material; • Q - valoarea 
caracteristică a parametrului.

Rezistenţele caracteristice pentru 
lemnul masiv de răşinoase (9 clase de 
rezistenţă) şi lemnul masiv de foioase 
(6 clase de rezistenţă) pot avea, de 
exemplu, pentru încovoiere, valori de la 
14 N/mm², până la 40 N/mm², iar pentru 
compresiune paralelă cu fibrele, de la 16 
N/mm² la 26 N/mm².

Valorile coeficientului parţial de 
siguranţă privind materialul variază 
în funcţie de stările limită la care se 
face calculul (1,3 cel mai mult, în cazul 
stărilor limită ultime pentru combinaţia 
fundamentală, pentru lemn şi materiale 
derivate din lemn).

Determinarea
rezistenţelor (caracteristicilor) specifice 

lemnului natural ideal

Molid,
brad, larice, pin

Clasa de calitate Clasa de calitate Clasa de calitate Clasa de calitate

Stejar, gorun, cer,
salcâm

Fag, frasin,
mesteacăn, carpenPlop

Încovoiere
statică

Rezistenţa
la:

Întindere
în lungul
fibrelor

Sursa . Eurocode 5

24,0

14,4

16,8

8,6

9,6

4,3

I II III I II III I II III I II III

20,0

21,0

14,0

12,6

8,0

6,3

40,0

22.5

28,0

13,5

16,0

6,8

45,0

27,9

31,5

16,7

18,0

8,4

Tabel 1.

În cazul foioaselor, rezistenţele 
caracteristice pentru lemnul masiv, în 
cazul încovoierii, variază de la 30 N/mm² 
la 70 N/mm², iar la compresiune paralelă 
cu fibrele, de la 18 N/mm² la 42 N/mm² 
(vezi tabelul 1).

La baza efectiv lucrativă (practică) 
a sortării lemnului de foioase şi de 
răşinoase stau o serie de standarde 
la fundamentul cărora, pe parcursul 
elaborării, s-au utilizat referinţe tehnice 
şi de calitate în certificarea conformităţii 
existente la nivel comunitar.

Clasificare dimensională a lemnului 
rotund SR EN 1315-1:2001 pentru 
foioase şi SR EN 1315-2:2001 au un 
câmp de aplicare, mai precis, operând 
cu diametre şi lungimi ordonate pe clase 
dimensionale, la diametre D0-D6, iar la 
lungimi L1- L4. La clasa de diametre se 
pot adăuga subdiviziuni în sub-clase, a 
şi b.

O combinaţie a claselor după diametru 
şi lungime, spre exemplu:

• L2D2b, însemnând: lungime, 3,1 m, 
până la 6,0 m, iar diametrul mediu, 25 
cm, până la 29 cm.

Clasificarea după dimensiuni trebuie 
să se facă independent de lungime, 
după diametrul mediu fără coajă sau 
cu coajă. Clasificarea fără coaja se 
reprezintă prin litera D, iar clasificarea 
cu coajă se reprezinta prin litera R. 
Litera, D sau R, trebuie să clarifice clasa 
utilizată. În cazul folosirii unei clasificări 
cu coajă, furnizorul trebuie să precizeze 
coeficientul (procentul) de coajă.

În ceea ce priveşte clasificarea 
calitativă, metodologia şi aplicarea sunt 
mai laborioase.

Clasificarea se aplică fiecărui buştean, 
bile sau segment de lemn rotund 
individualizat, ţinâd cont atât de 
dimensiunile sale, cât şi de prezenţa şi 
repartizarea defectelor de orice natură.

Denumirea standardizată a claselor 
constă în două litere separate printr-o 
liniuţă:

• prima literă reprezintă iniţiala 
denumirii latineşti a speciei;

• a doua literă desemnează clasa de 
calitate.

Atât la stejar, cât şi la fag, clasificarea 
lemnului se face în patru clase de 
calitate: Q-A, Q-B, Q-C, Q-D la stejar şi 
F-A, F-B, F-C, F-D la fag.

Pentru toate caracteristicile claselor 
precizate, peste 40% din volum trebuie 
să fie lemn de lucru.

Caracteristicile luate în considerare 
şi prezentate tabelar trebuie măsurate 
conform standardelor (de ex.: SR EN 
1309-2:2000, SR EN 1310:2000 etc.) dar, 
în primul rând, lungimea şi diametrul 
conform metodei prezentate în SR EN 
1309:2000.

Caracteristicile tehnice de rezistenţă 
analizate se referă la însuşirile 
produselor industriale din lemn şi se 
concretizează într-o serie de proprietăţi 
fizice, chimice, biologice. Ele se 
determină, după cum se menţionează, 
cu ajutorul unor indicatori, în marea lor 
majoritate cuantificabili.

Dat fiind că lemnul este adesea 
utilizat cu defecte, se poate spune, ca 
o concluzie generală, că a cunoaşte 
aceste defecte şi cauzele care le 
produc, împreună cu stabilirea precisă 
a influenţei lor asupra proprietăţilor 
lemnului (la diferite sortimente) conduc, 
pe de o parte, la iniţierea şi aplicarea 
de măsuri pentru evitarea apariţiei sau 
dezvoltării lor, iar pe de alta parte, la 
micşorarea sau eliminarea efectului 
lor negativ şi la posibilitatea utilizării 
limitate/controlate în diferite domenii.

Petru Boghean,
Consilier ASFOR
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Născut la 3 mai 1939, Dănuţ 
Motaş este inginer silvic, absolvent al 
Facultăţii de Silvicultură din Braşov, 
promoţia 1966.

A împlinit 80 de ani pe 3 mai 
2019. Născut pe plaiuri moldovene, 
s-a transformat gradual într-un 
simbol naţional, mulţumită activităţii 
neîntrerupte în domeniul forestier. 
Şi-a demonstrat, în timp, şi talentele 
didactice, de cercetător ştiinţific şi 
de manager, ducând, totodată, şi 
o activitate lăudabilă, demnă de 
luat în seamă, în domeniul formării 
profesionale a adulţilor. La împlinirea 
a 80 de ani de viaţă, aducem în faţa 
publicului câteva lucruri interesante, 
mai puţin cunoscute, despre celebrul 
profesionist şi dascăl.

Apreciem elogios pe omul care, 
la vârsta de 80 de ani, este activ 
şi în calitate de director şi expert 
instructor, este în continuare 
conducător de proiecte, prezent în 
comisii de evaluare şi de susţinere a 
calificărilor de specialitate ş.a. Omul 
pe care-l sărbătorim la împlinirea 
frumoasei vârste de 80 de ani face 
dovada unui profesionalism şi a unei 
conştiinciozităţi deosebite.

Rezultatele deosebite obţinute 
pe parcursul carierei, în producţie, 
cercetare şi învăţământ, au condus 
la exercitarea unor responsabilităţi 
majore, cum ar fi cele de şef de ocol, 
expert, expert instructor principal, 
şef cercetare, director, instructor 
formator deprinderi practice pentru 
tehnicieni silvici şi operatori la 
recoltarea şi toaletarea arborilor 
forestieri, conducător colectiv 
de experţi pentru perfecţionarea 
cadrelor de execuţie şi conducere 
din exploatarea forestieră, membru 
în comisia europeană de elaborare 
a standardului “operator recoltare 
masă lemnoasă”.

Expertiza personală s-a 
concretizat, în mod special, în 
administrare şi gospodărire de 
fond forestier, inclusiv lucrări de 
exploatare şi prelucrare a lemnului, în 
pregătirea de cursuri de specializare 
şi perfecţionare şi în efectuarea de 
cercetare fundamentală şi conducere 
a colectivului de cercetare.

Nu l-au lăsat nici auzul, şi nici 
văzul, chiar mai mult, simţul de 
om gospodar, econom şi dedicat, 
trăsături care l-au ghidat toată viaţa, 
continuă să fie la cote înalte. Peste 
toate etapele zbuciumate din viaţa 
sa a trecut cu zâmbetul pe buze, 
zâmbet pe care îl mai păstrează chiar 
şi după 80 de ani de la naştere. 

Chiar şi acum, la 80 de ani, 
conduce maşina, urcă în pădure 

şi poate ţine discursuri de mare 
calitate. Toată viaţa a fost foarte 
activ. Poate că acesta a fost 
secretului lui, pe lângă faptul că nu a 
făcut excese de nici un fel.

Este autor a şase brevete de 
inventator, dobândite în cei cinci 
ani de activitate de cercetare, fost 
membru în colectivul de redacţie 
a publicaţiei ştiinţifice “Revista 
pădurarilor”.

Este căsătorit, soţia sa fiind medic 
primar specialist.

Dintre lucrările publicate, le 
menţionăm pe cele mai importante:

• “Procedeu de obţinere a unui 
extract din coajă de răşinoase”, 
Certificat de inventator nr. 102760 
din 13.12.1990;

• “Procedeu de obţinere de 
CAMFEX”, Brevet de invenţie 104501 
din 2.07.1994

• “Procedeu pentru obţinerea de 
acetat de borni l”, Brevet de invenţie 
nr.104500 din 23 dec.1993;

• “Procedeu pentru obţinerea de ß 
pinen”, Brevet de invenţie nr. 104056 
din 22 iulie 1992;

• “Procedeu pentru obţinerea de α 
pinen”, Brevet de invenţie nr.104055 
din 22 iunie 1992;

• “Procedeu pentru obţinerea de 
Limonen”, Brevet de invenţie nr. 
104057 din 22 iunie 1992.

Acum, la împlinirea vârstei de 
80 de ani, în plină forţă de creaţie, 
inginerul silvic Dănuţ Motaş lucrează 
ca şi în tinereţe, iar noi, colegii de 
breaslă, îi aducem omagiul cel mai 
cald, fiind convinşi că şi în continuare 
va desfăşura aceeaşi nobilă muncă, 
pentru prosperitatea instituţiilor pe 
care le-a ctitorit şi condus cu minte 
clarvăzătoare şi cu o energie de 
neegalat. 

Vă adresăm, domnule Dănuţ, 
sincere şi calde felicitări, urări de 
sănătate şi putere de creaţie, spre 
binele breslei în mijlocul căreia aţi 
fost timp de mai multe decenii.

La mulţi şi fericiţi ani, distinse 
coleg!

Redacţia
“Meridiane forestiere”

Rezumat
Activ la vârsta de 80 de 
ani, membru onorific 
ASFOR, cadru didactic, 
director şi expert 
instructor la Centrul de 
Pregătire şi Perfecţionare 
Profesională (CPPP) 
Roznov, preşedinte în 
exerciţiu la Comitetul 
Sectorial de Silvicultură, 
Exploatarea şi 
Prelucrarea Lemnului, 
Industria Mobilei 
(CSSEPLIM), Dănuţ 
Motaş este un model, un 
prieten, un om de acţiune 
adaptat deplin noilor 
stări de lucru.

Dănuţ Motaş
at 80 years

Synopsis
Still active at 80 years 
old, an honorary 
member of ASFOR, 
a teacher, director 
and expert trainer at 
Roznov Professional 
and Vocational Training 
Center (CPPP), President 
in office at the Sectorial 
Committee of Forestry 
Wood Exploitation and 
Processing and Furniture 
Industry (CSSEPLIM), 
Dănuţ Motaş is a role 
model, a friend, a man of 
action utterly adapted to 
the new state of affairs.

Editorial Staff

Dănuţ 
Motaş

de ani
80
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Parcul de echipamente forestiere devine, 
astfel, tot mai variat, în funcţie de 
operaţiunea care se efectuează (cojitoare, 

tocătoare de lemn, harvestere, tractoare 
forestiere clasice sau adaptate etc.), de mărcile 
şi modelele disponibile pe piaţă. Caracteristicile 
echipamentelor forestiere evidenţiate frecvent ca 
având rol în prejudicierea solurilor sunt greutatea 
şi presiunea exercitată asupra terenului.

Greutatea acestor utilaje de transport sau 
exploatare a lemnului variază de la 8 la 20 de 
tone, uneori mai mult în cazul harvesterelor (cu 
sarcină maximă). Este dificilă diminuarea greutăţii 
motoarelor şi a şasiului, întrucât materialele 
din care sunt confecţionate acestea sunt relativ 
grele, cu scopul de a rezista la constrângerile 
semnificative din timpul utilizării şi asigurarea 
securităţii conducătorului.

Printre variabilele luate în calcul, se află şi 
mărimea pneurilor, mai ales pentru faptul că 
acestea reprezintă punctul principal de contact 
între maşină şi sol.

Gama pneurilor de pe piaţa comercială acoperă 
lăţimi de la 600 mm la 800 mm (mai mult, chiar, 
în situaţia modelelor noi, 940 mm, testate deja). 
Constatăm o reducere semnificativă a presiunii 
exercizate asupra solului după instalarea unor 
pneuri mai mari, cu sarcină egală. Această 
reducere poate merge de la 10 la 20% pentru un 
harvester, dacă instalăm pneuri de 700 mm în 
locul celor de 600 mm.

Ar fi posibilă instalarea unor pneuri şi mai mari, 
dar dimensiunea totală a utilajului forestier ar 
deveni atunci prea relevantă, creând dificultăţi de 
deplasare pe drumuri şi mărind riscul provocării 
unor pagube arborilor pe picior. 

Pe de altă parte, scăderea presiunii de umflare a 
pneurilor permite creşterea suprafeţei de contact 

Exploatarea 
lemnului

şi protecţia 
solului

Evoluţii 
tehnologice

şi respect pentru 
mediu

Rezumat
Perioada de exploatare şi sistemul de 
maşini specializate trebuie alese cu 
atenţie pentru reducerea impactului, în 
special asupra solului forestier. Utilizarea 
unor tehnologii alternative, precum 
cablurile aeriene, este luată în calcul şi 
pusă în practică în foarte multe situaţii. 

Wood exploitation and soil 
protection • Technological 
evolution and respect for the 
environment

Synopsis
The period for wood exploitation and 
the forestry equipment must be carefully 
selected in order to reduce the impact on 
soil quality. New alternative technologies, 
such as aerial cables, are taken into 
account and put into practice in several 
situations.

Source: Silva Belgica
Adapted by Lavinia Marcu

Evoluţiile tehnologice 
remarcabile din cadrul 
domeniului forestier îi 
îndeamnă pe profesioniştii 
din sector la elaborarea 
unor strategii de recoltare a 
lemnului care să răspundă 
necesităţilor industriale 
de aprovizionare fără a 
provoca daune, în special 
solurilor. Această cerinţă 
este şi mai pregnantă 
în cazul zonelor cu 
climat nefavorabil, unde 
imperativele clienţilor 
impun, adeseori, o 
exploatare masivă a 
lemnului, indiferent de 
condiţii.
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cu solul şi diminuarea presiunii echipamentului 
forestier asupra solului.

Instalarea unui braţ hidraulic în cazul 
mijloacelor pe patru roţi repartizează 
greutatea maşinii pe suprafeţe mai mari de 
contact . Braţele pentru paleţi mari instalaţi 
pe un harvester reduc până la jumătate şi 
uniformizează presiunea exercitată asupra 
solului, în raport cu cea efectuată de aceeaşi 
maşină neechipată.

În consecinţă, utilizarea braţelor hidraulice 
pe marile utilaje forestiere de tăiat şi recoltat 
lemn (cu condiţia de a nu mări sarcinile 
unitare existente) reprezintă o îmbunătăţire 
tehnică eficientă pentru a reduce de manieră 
semnificativă impactul acestora asupra 
solurilor sensibile.

Instalarea unor roţi gemene pe punţile 
unei maşini ajută la reducerea la jumătate 
a presiunii pneurilor asupra solului. Se 
subînţelege, însă, că aceasta presupune 
o redimensionare pe scară mai mare a 
echipamentului forestier, ceea ce va conduce 
la o manevrabilitate mai scăzută, plus 
posibila afectare a arborilor pe picior. Această 
tehnologie este recomandată mai ales în 
zonele relativ deschise, cu umiditate crescută, 
unde portanţa solului este relativ scăzută.

În prezent, există pe piaţă mijloace cu 10 roţi 
(5 osii), chiar dacă majoritatea motoarelor sunt 
pe 6 sau 8 roţi. Un număr mai important de 
roţi ajută la reducerea presiunii asupra solului, 
repartizând sarcinile maşinii, dar reducând, în 
ansamblu, manevrabilitatea acesteia.

Noutăţile tehnologice, mai avansate 
din ultimele decenii, se concretizează în 
articularea şasiului în independenţa fiecărui 
ax al roţilor. Sistemele de acest tip măresc 
aderenţa maşinii, în timp ce greutatea acesteia 
rămâne repartizată în mod echitabil pe 
ansamblul roţilor. În acest fel, se diminuează 
variaţiile impactului roţilor asupra solului din 
pricina obstacolelor prezente (pietre, tulpini, 
resturi rezultate din lucrări de terasamente) 
care pot creşte de până la trei ori presiunea 
exercitată asupra pneurilor.

Echipamentele forestiere pot fi, de 
asemenea, montate pe şenile, fapt care 
produce o diminuare importantă a presiunilor, 
datorită unei repartiţii mai bune a sarcinilor 
şi unui contact mai uniform cu solul. Şenilele 

forestiere de tip “excavatoare” sunt utilizate în 
păduri şi pe şantierele de exploatăre pe soluri 
sensibile (văi, zone mlăştinoase etc).

Graţie suprafeţei mari de contact cu solul 
a acestor echipamente, presiunea la sarcină 
maximă se situează între 0,3 şi 0,7 kg/cmp. 
Aceste tipuri de utilaje necesită, însă, o 
manipulare atentă, pentru a evita alte daune 
potenţiale, îndeosebi asupra rădăcinilor 
arborilor pe picior.

În raport cu utilizarea clasică a motoarelor, 
se solicită precauţiuni particulare în vederea 
reducerii impactului acestor maşini asupra 
solurilor sensibile şi foarte sensibile. 
Deplasarea pe grămezi de crengi este un 
mijloc de reducere a presiunii asupra solului şi 
de repartizare a sarcinilor existente. Se pot, de 

asemenea, utiliza utilaje forestiere cu presiune 
uşoară asupra solului (pneuri largi, numărul de 
osii mai important + masa în sarcină redusă, 
roţi gemene).

Perioada de exploatare din cursul unui 
an trebuie şi ea aleasă cu atenţie, pentru 
o reducere a impactului asupra solurilor. 
Utilizarea unor tehnologii alternative, precum 
cablurile aeriene, este luată în calcul şi deja 
pusă în practică. Folosirea ca mijloc de 
transport pe căile interioare rămâne o opţiune 
limitată, valabilă doar pentru lemnul de 
dimensiune mică şi medie, fiind recomandată 
în cazul solurilor umede. Şenilele forestiere 
sunt mai puţin răspândite în prezent, întrucât 
condiţiile de utilizare urmează a fi mai precis 
determinate. 

Respectarea condiţiilor de mediu şi a 
instrucţiunilor de folosire a utilajelor forestiere 
de orice tip oferă lucrări de calitate, reducând, 
totodată, la maximum riscurile de producere a 
unor pagube importante asupra solurilor.

În concluzie, iniţiativele antreprenorilor 
forestieri de utilizare şi promovare a tuturor 
posibilităţilor de adaptare a echipamentelor 
în scopul protejării solurilor forestiere trebuie 
încurajate şi în viitorul apropiat, pe întreg 
continentul european.

Sursa: Silva Belgica
Traducere şi adaptare:

Lavinia Marcu

Utilaje cu impact redus asupra solului
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Cea de a 3-a ediţie a expoziţiei Forest 
România se va desfăşura în perioada 
5-7 Septembrie 2019, la Zizin, în judeţul 
Braşov, aducând în atenţia specialiştilor 
din domeniu subiecte de dezbatere 
actuale şi propunând ca temă centrală 
în anul 2019 “Gestionarea durabilă 
a pădurilor - contribuţie activă la 
protejarea climei”.
 
Noul concept
de organizare a spaţiului 
expoziţional:
Totul într-un
singur loc
Forest România oferă posibilităţi variate, 
atât pentru prezentarea de produse 
şi servicii în standuri de expunere, cât 
şi pentru efectuarea de demonstraţii 
practice, pe suprafeţe generoase, 
amplasate de-a lungul aleii de vizitare 
a expoziţiei - toate într-un singur loc. 
Organizarea spaţiului expoziţional, în 
anul 2019, ia în considerare sugestiile 
partenerilor şi expozanţilor noştri, zonele 
dedicate standurilor pentru expunere şi 
zonele pentru demonstraţiile practice 
aflându-se pe pajiştea situată la liziera 
pădurii, într-un cadru care oferă condiţii 
optime pentru prezentarea într-o 
manieră profesionistă a modului în care 
funcţionează produsele prezentate de 
către participanţi.
 
Nou, în 2019!
Premiile pentru 
inovaţie “Produsul 
anului 2019”
La ediţia din acest an, se lansează 
competiţia “Produsul anului 2019”, în 
cadrul căreia sunt premiate inovaţiile 
ce servesc drept model în domeniul 
forestier. Comisia, formată din experţi 
neutri, va premia produse care întrunesc 
următoarele criterii: importanţa practică, 
impactul asupra activităţii firmei şi 
asupra forţei de muncă, efectele asupra 
mediului şi asupra consumului de 
energie. Firmele expozante care doresc 
să se înscrie în competiţie, pot solicita 
documentaţia de participare la adresa: 
r.mares@dlg.org, până la data de 15 
august 2019.

Împreună cu partenerii Forest România, 
sunt organizate, în cadrul târgului, 
o serie de evenimente menite să 
informeze publicul vizitator asupra noilor 
tendinţe şi inovaţii în sectorul forestier. 
Astfel, Forest România devine locul de 
întâlnire pentru un public specializat, 
format din experţi, reprezentanţi din 
domeniile ştiinţă, industrie, asociaţii de 

Zizin, Braşov
5-7 Septembrie 2019

Târg forestier în aer liber

• Platformă de comunicare a noilor tehnologii 
forestiere, pentru specialiştii în managementul 

durabil al pădurilor, exploatare forestieră 
sustenabilă şi prelucrarea lemnului

• Competiţia “Produsul anului 2019”
• Program dinamic, cu demonstraţii practice

• “Ziua Forestierului”, sărbătorită la
Forest România 2019

profil, precum şi specialişti practicieni 
din sectorul silvic.

Evenimente din programul 
Forest România 2019

Logging arena 
O atenţie deosebită în cadrul 
evenimentului este acordată 
forwarderelor, prezentate pentru prima 
data în acţiune, pe un circuit. În acelaşi 
timp, se vor prezenta maşini şi utilaje 
pentru recoltare, manipulare şi  transport 
al lemnului. Firmele producătoare au 
la Forest România oportunitatea de a 
face prezentări atractive şi demonstraţii 
practice direct din standul de prezentare.

Demonstraţii
cu instalaţii cu cabluri
În zona special amenajată, companiile 
din domeniu vor prezenta zilnic către 
publicul specializat echipamentele 
de instalaţii cu cabluri, în cadrul unor 
demonstraţii practice, informând astfel 
vizitatorii asupra ultimelor noutăţi în 
acest domeniu. 

DLG Special -
demonstraţii practice: 
• Perfect Plant: Metode de împădurire.
• Strategii privind împădurirea
• Safe Harvesting: Securitate

şi protecţia muncii
• Road building
• Wood measurement

Forum, conferinţe,
întâlniri cu specialiştii din sector: 
• Drumuri forestiere: Construcţie. 
Mentenanţă. Cadru legislativ
• Tendinţe pe piaţa forţei de muncă
• Lemnul, de la recoltă la produs finit.

Nou, în 2019: 
Pavilionul oficial
al Germaniei 
Răspunzând nevoilor de dezvoltare, 
transfer de know-how şi tehnologie 
performantă pentru piaţa din România, 
la ediţia 2019 este organizată o zonă 
dedicată companiilor germane care 
doresc să promoveze produse şi servicii 
inovatoare către sectorul forestier 
românesc. Proiectul “Gestionarea sigură 
şi durabilă a pădurilor prin tehnologie 
forestieră inovatoare din Germania” 
este finanţat de Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft.

Nou, în 2019: 
Competiţia 
Stihl®Timbersports®
Spectaculozitate, acţiune şi distracţie 
antrenantă, toate reunite în cadrul 

Persoană de contact/ Expozanţi:
Raluca Mareş, Exhibition Manager
Tel: +40 734 584 291
Email: r.mares@dlg.org

Forest România este organizat de către DLG 
InterMarketing, cu sprijinul Ocolului Silvic Ciucaş R.A. 
Tărlungeni, în cooperare cu Asociaţia Forestierilor 
din România - ASFOR, Asociaţia Administratorilor 
de Păduri din România - A.A.P. şi Universitatea 
Transilvania din Braşov, Facultatea de Silvicultură şi 
Exploatări Forestiere. Ediţia 2019 are alături Romsilva - 
Regia Naţională a Pădurilor, ca partener tehnic.

Informaţii suplimentare despre Forest Romania 2019 sunt disponibile 
online: www.forestromania.com, pe pagina de Facebook/ForestRomaniaFair 
sau pe canalul de YouTube al DLG InterMarketing.

Persoană de contact/ Media: 
Cristina Partal, Marketing Manager
Tel: +40 799 742 764
Email: c.partal@dlg.org

demonstraţiilor Stihl®Timbersports®. 
Vizitatorii pot demonstra, într-un 
cadru sportiv, abilităţile de mânuire a 
toporului, joagărului şi motoferăstrăului.

Nou, în 2019:
Evaluarea trofeelor 
de vînătoare
şi concurs tematic
Multe trofee de vânătoare, de clasă 
mondială, au fost colectate din Munţii 
Carpaţi. Aici sunt specii de vânat care 
reflectă în trofeele lor condiţiile naturale 
ecologice şi ecosistemele de apă oferite 
de lanţul carpatic. În cadrul Forest 
România se va realiza o evaluare a unor 
astfel de trofee de către experţii CIC, 
precum şi un concurs adresat studenţilor, 
cu tema “Cele mai importante elemente 
ale evaluării trofeelor CIC pentru speciile 
ecoregiene carpatice”.

“Ziua Forestierului”,
sărbătorită la Forest România 
2019
Organizată în fiecare an de către 
Asociaţia Forestierilor din România - 
ASFOR, “Ziua Forestierului” va avea loc 
vineri, 6 septembrie, în cadrul Forest 
România. La eveniment vor fi prezenţi 
principalii stakeholderi din acest 
domeniu.

DLG InterMarketing, Str. Dionisie Lupu 50, et. 1, ap. 4,
010458 București, România • Tel: +4-021 317 12 25, Fax: +4-021 319 63 71

e-mail: c.partal@dlg.org, URL: www.forestromania.com

Media Service
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1 44.01.0000-total        Lemn de foc Milioane euro 35,718 43,355 29,796 23,130

  Diferenţa % 82,4 128,8

2 44.02.0000-total        Cărbune de lemn Milioane euro 1,394 3,689         10,867 8,125

  Diferenţa   % 37,8 133,7

3 44.03.0000-total    Lemn brut cojit simplu, fasonat sau chiar cioplit Milioane euro 15,409 22,307 90,082 91,215

 Diferenţa   % 69,0 98,8

4 44.04.0000-total  Lemn despicat, prăjini, ţăruşi Milioane euro 5,593 5,446 1,038 1,567

 Diferenţa   % 102,7 68,9

5 44.05.0000-total  Lână de lemn, făină de lemn Milioane euro           0,482 0,618 0,271 0,425

 Diferenţa   % 78,0 63,8

6 44.06.0000-total  Traverse de cale ferată Milioane euro 4,115 4,363 1,432 0,105

 Diferenţa   % 94,3 13,6 ori

7 44.07.0000-total  Cherestea (lemn tăiat longitudinal, spintecat) Milioane euro 467,285 483,129 123,753 94,754

 Diferenţa   % 96,7 130,6

8 44.08.0000-total  Foi placaj  - furnire Milioane euro 106,413 99,067 34,908 33,558

 Diferenţa   % 158,8 104,0

9 44.09.0000-total     Lemn fasonat Milioane euro 20,194 23,758 31,137 23,175

 Diferenţa   % 85,0 134,4

10 44.10.0000-total     Panouri din particule şi panouri similare (PAL, OSB) Milioane euro 419,961 417,220 65,150 67,423

 Diferenţa   % 100,6 96,6

11 44.11.0000-total   Panouri din fibre de lemn (MDF) Milioane euro 93,213 104,625 149,646 145,488

 Diferenţa   % 89,0 102,8

12 44.12.0000-total Placaje, lemn furniruit Milioane euro 95,268 71,008 53,683 45,227

 Diferenţa   % 134,7 118,7

13 44.13.0000-total Lemn densificat în blocuri Milioane euro 5,252 4,797 1,526 1,674

 Diferenţa   % 109,5 91,1

14 44.14.0000-total  Rame pentru tablouri Milioane euro 0,680 1,012 1,697 1,765

 Diferenţa   % 67,2 96,1

15 44.15.0000-total   Lăzi, lădiţe, coşuri, diverse ambalaje Milioane euro 38,143 34,520 33,709 27,779

Diferenţa % 110,5 121,3

16 44.16.0000-total    Butoaie Milioane euro 4,504 4,502 1,195 1,368

 Diferenţa   % 100,0 87,4

17 44.17.0000-total   Unelte Milioane euro 2,073 1,920 1,614 1,517

 Diferenţa   % 107,9 106,4

18 44.18.0000-total    Binale Milioane euro 180,107 188,574 99,491 96,597

 Diferenţa   % 95,5 103,0

19 44.19.0000-total   Articole de masă sau de bucătărie Milioane euro 13,460 14,595 7,139 4,994

 Diferenţa   % 92,2 142,9

20 44.20.0000-total     Lemn marchetat, încrustat Milioane euro 11,264 9,277 4,542 3,885

 Diferenţa   % 121,4 113,2

21 44.21.0000-total  Alte articole din lemn Milioane euro 108,909 117,091 18,159 16,785

 Diferenţa   % 93,0 108,2

 Total  Prelucrarea lemnului (exclusiv mobila) Milioane euro 1629,437 1654,873 760,835 690,556

Diferenţa   % 98,4 110,2

Cod produs comercializat

Export Import

2018 2017 20172018
Unitate
de măsură

 Sursa: MEC

Realizările
comerţului
cu produse

lemnoase
2018/2017
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De aceea, Camera de Comerţ şi 
Industrie Româno-Germană 
(AHK România), sub egida 

Econet România, a organizat o 
delegaţie în Germania la acest târg. 
Grupului format din reprezentanţi ai 
companiilor şi autorităţilor publice 
din România, i s-au alăturat cei care 
au vrut să descopere cele mai noi 
tehnologii şi soluţii din domeniul 
energiei solare, stocării şi utilizării 
eficiente a energiei.

De asemenea, a fost ocazia pentru 
schimb de experienţă cu reprezentaţi 
din industrie, companii, asociaţii şi 
instituţii publice din întreaga lume.

The Smarter E Europe este platforma 
ideală de conectare cu reprezentanţi ai 
companiilor expozante din sectorul de 
energie regenerabilă din întreaga lume, 
în special din domeniul energiei solare, 

precum şi cu cei interesaţi de soluţii de 
stocare a energiei. Evenimentul a durat 
trei zile, la Centrul Expoziţional Messe 
München oferind vizitatorilor multiple 
posibilităţi de networking şi de 
participare la programul de forumuri şi 
conferinţe tematice.

Evenimentul a găzduit, în paralel, la 
München, patru expoziţii:

• Intersolar Europe, cea mai 
importantă expoziţie mondială pentru 
industria solară;

• ees Europe,cea mai mare şi mai 
vizitată expoziţie dedicată bateriilor şi 
sistemelor de stocare a energiei;

• Power2Drive Europe, expoziţie 
internaţională dedicată e-mobilităţii şi 
infrastructurii de încărcare;

• EM-Power, expoziţie pentru 
utilizarea inteligentă a energiei în 
industrie şi clădiri.

În perioada 15-17 mai 2019, 
oraşul München a devenit 
din nou centrul de atracţie 
al celor mai importanţi 
jucători din piaţa energiei 
de mâine, cu ocazia 
evenimentului internaţional 
The Smarter E Europe. După 
succesul de anul trecut, 
înregistrat de târgurile 
Intersolar şi ees Europe 
(peste 50.000 de vizitatori 
din 160 de ţări), expoziţia 
de anul acesta s-a anunţat 
şi mai interesantă, cu un 
concept nou şi o paletă de 
tehnologii mai vastă.
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GES-2019, co-organizată la Haga, în perioada 4-5 iunie 2019, de către 
ministerele de externe ale SUA si NL, are ca focus match-making-ul între 
investitori şi antreprenori/start-up-uri din domenii tehnologice de vârf, 
inovatoare şi vizionare, în sectoarele agrifood, sănătate, energie, apă 
şi conectivitate. Se aşteaptă participarea a cca. 1.500 de companii din 
întreagă lume, dintre care cca. 350-400 investitori.

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

Evenimentele de promovare economică (side events), organizate la Haga 
de alte entitati, în aceeaşi perioadă, nu vor fi incluse în programul oficial al 
GES, dar vor fi promovate pe platformele media, drept urmare aceasta ar fi 
o oportunitate de organizare a unei misiuni economice de succes.

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

Eveniment economic
de prestigiu
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Secretarul de stat pentru păduri, 
Daniel-Constantin Coroamă, a 
participat, în perioada 25-26 

aprilie, la Bruxelles, la conferinţa la 
nivel înalt cu tema “Pădurile noastre, 
viitorul nostru - gestionarea durabilă a 
pădurilor privind abordarea provocărilor 
societăţii”, eveniment organizat de 
Comisia Europeană. Conferinţa a 
oferit ocazia unui larg schimb de 
opinii privind provocările majore şi 
oportunităţile cu care se confruntă 
pădurile şi sectorul forestier în contextul 
revizuirii strategiei forestiere a Uniunii 
Europene şi elaborării concluziilor 
consiliului asupra raportului elaborat de 
Comisia Europeană privind progresele 
înregistrate în implementarea strategiei 
UE pentru păduri “O nouă strategie 
a Uniunii Europene pentru păduri: în 
beneficiul pădurilor şi al sectorului 
forestier”.

Sesiunea de lucrări a fost deschisă 
de către comisarul pentru agricultură 
şi dezvoltare rurală, Phil Hogan, care 
a susţinut, în cadrul discursului său, că 
mandatul pe care l-a exercitat a avut 
la bază obiectivul de conştientizare a 
membrilor UE a faptului că pădurile sunt 
inima moştenirii naturii, reprezentând 
răspunsuri cheie la problemele actuale 
cu care se confruntă societatea.

 În contextul exercitării de către 
România a preşedinţiei Consiliului 
Uniunii Europene, Daniel-Constantin 
Coroamă, secretar de stat pentru păduri, 
a susţinut poziţia Uniunii Europene 
şi a statelor membre cu privire la 
raportul elaborat de Comisia Europeană 
privind progresele înregistrate în 
implementarea strategiei UE pentru 

păduri. În cadrul intervenţiei sale din 
sesiunea de deschidere a conferinţei 
a subliniat faptul că deşi Uniunea 
Europeană dispune de o varietate 
de politici în domeniul forestier, 
tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene nu face nicio referire la o 
politică forestieră comună a UE, iar 
responsabilitatea pentru păduri revine 
statelor membre, însă toate deciziile 
şi politicile din domeniul forestier 
din UE trebuie să respecte principiul 
subsidiarităţii şi competenţa statelor 
membre în acest domeniu. Totodată, 
secretarul de stat din cadrul Ministerului 
Apelor şi Pădurilor a amintit aspectul 
care a fost subliniat de către Consiliul 
UE, potrivit căruia este necesară o 
disponibilitate continuă a finanţării, 
reducând în acelaşi timp sarcina 
administrativă pentru a promova 
în continuare gestionarea durabilă 
a pădurilor şi rolul multifuncţional 
al acestora ca principii directoare. 
De asemenea, demnitarul român a 
făcut referire la importanţa pădurilor 
în contextul atenuării schimbărilor 
climatice şi adaptarea la acestea, pentru 
combaterea deşertificării şi pentru 
tranziţia necesară către o bioeconomie 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon. 

 Atât implementarea actualei strategii 
forestiere a Uniunii Europene pentru 
perioada 2018-2020, cât şi viitoarea 
strategie după 2020, trebuie să asigure 
sinergia tuturor abordărilor sectoriale, 
creşterea economică şi ocuparea 
forţei de muncă în zonele rurale şi 
urbane, protejând, în acelaşi timp, 
biodiversitatea şi asigurând furnizarea 
de servicii ecosistemice.

Pădurilenoastre,
viitorul nostru!

Gestionarea 
durabilă

a pădurilor 
privind abordarea 

provocărilor 
societăţii

Statele membre, Comisia Europeană 
şi părţile interesate relevante sunt 
încurajate să facă schimb de experienţă 
şi să coopereze pentru a face faţă mai 
bine provocărilor în domeniul forestier. 

Comisarul
european

pentru agricultură
şi dezvoltare rurală, 

Phil Hogan



A fost creat un parteneriat UE-Mumbai cu 
scopul de a construi o platformă de cooperare 
pe termen lung între Uniunea Europeană 
şi autorităţile locale din Mumbai, care 
vizează provocările ridicate de problemele 
urbanismului din această uriaşă metropolă. 
În anii precedenţi, au fost organizate o serie 
de activităţi sub forma unor conferinţe şi 
seminarii, pentru a identifica problemele 
cu care se confruntă metropola Mumbai, şi 
eventuale soluţii pentru remediere. 

Din conferinţele şi atelierele organizate 
în contextul parteneriatului UE-Mumbai, a 
devenit clar că Uniunea Europeană şi Mumbai 
împărtăşesc o înţelegere comună cu privire 
la necesitatea realizării unei urbanizări 
durabile. Deşi intensitatea, liniile de bază şi 
viteza urbanizării diferă între India şi Uniunea 
Europeană, există o serie de asemănări 
descoperite în implementarea politicilor şi 
soluţiilor de urbanizare durabile.

UE contribuie la agenda urbană globală 
privind cooperarea internaţională între 
oraşele UE şi autorităţile locale din oraşele 

lumii pentru promovarea politicilor urbane 
şi energetice durabile. Ca rezultat al 
parteneriatului UE-India şi UE-Mumbai, UE 
deţine şi promovează soluţii inovatoare, 
tehnologii şi planificare pe termen lung pentru 
transformarea habitatelor urbane în zone 
civilizate şi durabile.

În urma atelierelor şi discuţiilor între experţii 
UE şi reprezentanţii autorităţilor locale din 
Mumbai, precum şi a unui brainstorming 
între specialiştii europeni, a rezultat o listă 
de proiecte specifice care ar putea ajuta 
metropola indiană Mumbai să adopte o 
dezvoltare urbană sigură, inteligentă şi 
durabilă. Cele câteva proiecte potenţiale 
identificate ar putea fi realizate cu sprijinul si 
expertiza companiilor din UE. 

Proiectele respective se referă, în principal, 
la următoarele: 

• Navi Navi Mumbai - proiectul se referă 
la nevoia de a găsi răspunsul adecvat 
la presiunile continuue de expansiune 
metropolitană a Mumbai, ajutând procesul de 
luare a deciziilor pentru a asigura o dezvoltare 

urbană durabilă. Aceasta implică dezvoltarea 
de terenuri adecvate, în locurile potrivite din 
punct de vedere ecologic pentru alocarea 
unei creşteri anuale stabile pentru locuinţe 
şi pentru dezvoltarea economică a reţelei de 
canalizare şi transport urban;

• realizarea de servicii care privesc protecţia 
mediului înconjurător în metropola Mumbai - 
este important, din punct de vedere strategic, 
să se stabilească de la început în ce direcţii vor 
fi implementate activităţile de management al 
deşeurilor şi al apelor menajere;

• schimbările climatice ale regiunii Mumbai 
- datorită schimbărilor climatice globale şi 
regionale;

• dezvoltarea multimodală, prin centre de 
experimentare (centre pilot) - este important 
ca sistemele strategice de dezvoltare şi 
politicile urbane centrale să fie suficient 
detaliate pentru a avea impactul scontat în 
circumstanţele locale date.

Connecting
Europe
through 

entrepreneurship
and

innovation
Secretarul de stat Paula 

Pîrvănescu (foto) a fost 
moderatorul evenimentului 
dedicat antreprenorilor. 
Oficialul le-a transmis celor 
prezenţi convingerea sa că 
antreprenoriatul contribuie 
decisiv la dezvoltarea 
economică:

“Antreprenorii, fie oameni 
de afaceri sau companii locale 
şi internaţionale, reprezintă 
coloana verticală a oricărei 
economii.”

Rolul roboticii, digitalizarea 
industriei şi serviciilor, rolul 
tehnologiei cloud în viitorul 
roboticii, răspunsul politicilor 
europene la nevoile industriei 
au fost temele dezbătute de 
antreprenori de succes din 
România, Franţa, Malta, Bulgaria, 
Ungaria, Marea Britanie.

“Ca fost antreprenor, cred că 
trebuie să rămânem uniţi, pentru 
că numai împreună putem 
fi mai puternici, în special în 
perspectiva competiţiei acerbe 
pe care o veţi înfrunta dacă veţi 
dori să vă dezvoltaţi afacerea 
în afara graniţelor ţării”, le-a 
transmis secretarul de stat 
în MMACA Paula Pîrvănescu 
antreprenorilor prezenţi.

În acest context, i-a asigurat 
pe participanţii la dezbatere 
de susţinere permanentă din 
parea MMACA, prin programele 
derulate pentru sprijinirea 
investitorilor, valorificarea 
iniţiativei antreprenoriale 
şi transformarea sa în 
afacere de succes. În acest 
sens, relansarea spiritului 
antreprenorial, reducerea sarcinii 
de reglementare, accesul la 
finanţare şi accesul la pieţe şi 
internaţionalizare reprezintă 
direcţii prioritare în politicile 
publice în domeniu.

“Sunt convinsă că, împreună, 
vom continua să dezvoltăm un 
mediu de afaceri atractiv, benefic 
şi prietenos, prielnic demarării 
afacerilor şi investiţiilor pe care 
le consideram esenţiale pentru 
dezvoltarea mediului economic”, 
a mai adăugat oficialul MMACA.

Evenimentul dedicat 
antreprenorilor a avut loc în 
contextul reuniunii informale a 
miniştrilor responsabili pentru 
competitivitate (piaţă internă 
şi industrie), desfăşurată în 
perioada 2-3 mai 2019, la 
Bucureşti.
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Antreprenori români şi străini au 
dezbătut, în luna mai a acestui an, 
la Palatul Parlamentului, în cadrul 
sesiunii de lucru cu tema “Connecting 
Europe through entrepreneurship and 
innovation”, subiecte de interes imediat 
din actualitatea IMM-urilor. Printre 
acestea, importanţa conectivităţii 
şi digitalizării, stimularea spiritului 
antreprenorial şi contribuţia IMM-urilor, 
a companiilor de tip start-up şi scale-
up la competitivitatea pieţei interne a 
Uniunii Europene.

Proiecte potenţiale 
pentru colaborarea
UE-Mumbai
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Legislaţie

Proiecte de ordonanţe 
privind finanţarea 
europeană
Proiect de ordonanţă de urgenţă a guvernului pentru modificarea 
şi completarea OUG nr.  66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice

Publicat la data de 01.02.2019, a fost în consultare până la data de 10.02.2019.

Proiect de ordonanţă pentru reglementarea controlului ex ante 
efectuat de către autorităţile de management asupra procedurilor 
de achiziţie publică aferente contractelor sau acordurilor cu 
finanţare europeană.

Publicat la data de 21.01.2019, a fost în consultare până la data de 25.01.2019.

Republicare proiect de ordonanţă de urgenţă a guvernului pentru 
reglementarea controlului ex ante efectuat de către autorităţile de 
management asupra procedurilor de achiziţie publică/sectoriale 
aferente contractelor sau acordurilor cu finanţare europeană, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unui act normativ.

Publicat la data de 05.02.2019, a fost în consultare până la data de 14.02.2019.

Titlul I:
Dispoziţii generale
Capitolul I:
Domeniul de aplicare

Articolul 1
(1) Prezentul cod reglementează 

domeniul raporturilor de muncă, 
modul în care se efectuează controlul 
aplicării reglementărilor din domeniul 
raporturilor de muncă, precum şi 
jurisdicţia muncii. 

(2) Prezentul cod se aplică şi 
raporturilor de muncă reglementate prin 
legi speciale, numai în măsura în care 
acestea nu conţin dispoziţii specifice 
derogatorii. 

Articolul 2
Dispoziţiile cuprinse în prezentul cod 

se aplică:
a) cetăţenilor români încadraţi cu 

contract individual de muncă, care 
prestează muncă în România;

b) cetăţenilor români încadraţi cu 
contract individual de muncă şi care 
prestează activitatea în străinătate, în 
baza unor contracte încheiate cu un 
angajator român, cu excepţia cazului 
în care legislaţia statului pe al cărui 
teritoriu se execută contractul individual 
de muncă este mai favorabilă;

c) cetăţenilor străini sau apatrizi 
încadraţi cu contract individual de 

muncă, care prestează muncă pentru un 
angajator român pe teritoriul României;

d) persoanelor care au dobândit 
statutul de refugiat şi se încadrează 
cu contract individual de muncă pe 
teritoriul României, în condiţiile legii;

e) ucenicilor care prestează muncă în 
baza unui contract de ucenicie la locul 
de muncă;

f) angajatorilor, persoane fizice şi 
juridice;

g) organizaţiilor sindicale şi patronale.

Capitolul II: 
Principii fundamentale

Articolul 3
(1) Libertatea muncii este garantată 

prin Constituţie. Dreptul la muncă nu 
poate fi îngrădit. 

(2) Orice persoană este liberă în 
alegerea locului de muncă şi a profesiei, 
meseriei sau activităţii pe care urmează 
să o presteze. 

(3) Nimeni nu poate fi obligat să 
muncească sau să nu muncească într-un 
anumit loc de muncă ori într-o anumită 
profesie, oricare ar fi acestea. 

(4) Orice contract de muncă încheiat 
cu nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) 
-(3) este nul de drept. 

Articolul 4
(1) Munca forţată este interzisă. 
(2) Termenul muncă forţată 

desemnează orice muncă sau serviciu 

impus unei persoane sub ameninţare ori 
pentru care persoana nu şi-a exprimat 
consimţământul în mod liber. 

(3) Nu constituie muncă forţată munca 
sau activitatea impusă de autorităţile 
publice:

a) în temeiul legii privind serviciul 
militar obligatoriu;

b) pentru îndeplinirea obligaţiilor 
civice stabilite prin lege;

c) în baza unei hotărâri judecătoreşti 
de condamnare, rămasă definitivă, în 
condiţiile legii;

d) în caz de forţă majoră, respectiv în 
caz de război, catastrofe sau pericol de 
catastrofe precum: incendii, inundaţii, 
cutremure, epidemii sau epizootii 
violente, invazii de animale sau insecte 
şi, în general, în toate circumstanţele 
care pun în pericol viaţa sau condiţiile 
normale de existenţă ale ansamblului 
populaţiei ori ale unei părţi a acesteia. 

Articolul 5
(1) În cadrul relaţiilor de muncă 

funcţionează principiul egalităţii de 
tratament faţă de toţi salariaţii şi 
angajatorii. 

(2) Orice discriminare directă 
sau indirectă faţă de un salariat, 
bazată pe criterii de sex, orientare 
sexuală, caracteristici genetice, 
vârstă, apartenenţă naţională, rasă, 
culoare, etnie, religie, opţiune politică, 
origine socială, handicap, situaţie sau 
responsabilitate familială, apartenenţă 

ori activitate sindicală, este interzisă. 
(3) Constituie discriminare directă 

actele şi faptele de excludere, deosebire, 
restricţie sau preferinţă, întemeiate 
pe unul sau mai multe dintre criteriile 
prevăzute la alin. (2) , care au ca scop 
sau ca efect neacordarea, restrângerea 
ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei 
sau exercitării drepturilor prevăzute în 
legislaţia muncii. 

(4) Constituie discriminare indirectă 
actele şi faptele întemeiate în mod 
aparent pe alte criterii decât cele 
prevăzute la alin. (2) , dar care produc 
efectele unei discriminări directe. 

Articolul 6
(1) Orice salariat care prestează 

o muncă beneficiază de condiţii de 
muncă adecvate activităţii desfăşurate, 
de protecţie socială, de securitate 
şi sănătate în muncă, precum şi de 
respectarea demnităţii şi a conştiinţei 
sale, fără nicio discriminare. 

(2) Tuturor salariaţilor care prestează 
o muncă le sunt recunoscute dreptul 
la negocieri colective, dreptul la 
protecţia datelor cu caracter personal, 
precum şi dreptul la protecţie împotriva 
concedierilor nelegale. 

(3) Pentru munca egală sau de valoare 
egală este interzisă orice discriminare 
bazată pe criteriul de sex cu privire 
la toate elementele şi condiţiile de 
remunerare. 

Codul Muncii
actualizat 2019

Legea nr. 53/2003

Actualizat prin:
• Ordonanţa de urgenţă 96/2018 privind prorogarea unor 
termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative (publicată în MO nr. 963 din 14.11.2018)
• Legea 127/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind personalul navigant (publicată în MO nr. 491 
din 14.06.2018)
• Legea 88/2018 privind aprobarea OUG nr. 53/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii 
(publicată în MO nr. 315 din 10.04.2018)
• Legea 64/2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din 
Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii (publicată în MO nr. 226 din 
13.03.2018)
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1. Ordinul nr. 10/03.01.2019 (MFP)
Ordin al ministrului finanţelor publice 

privind principalele aspecte legate 
de întocmirea şi depunerea situaţiilor 
financiare anuale şi a raportărilor 
contabile anuale ale operatorilor 
economici la unităţile teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor Publice şi pentru 
reglementarea unor aspecte contabile.

2. Ordinul nr. 48/5/15.01.2019 (MFP, 
CNSP)

Ordin al ministrului finanţelor publice şi 
al preşedintelui Comisiei Naţionale de 
Strategie şi Prognoză privind stabilirea 
nivelului comisionului de gestiune a 
garanţiilor de stat pentru anul 2019 în 
cadrul programului “Investeşte în tine”.

3. Ordinul nr. 78/11.01.2019 (MFP)
Ordin al ministrului finanţelor 

publice privind prospectul de emisiune 
a obligaţiunilor de stat cu cupon 
denominate în euro, lansate în luna 
ianuarie 2019.

4. Ordinul nr. 99/75/4/16.01, 11.01, 
10.01.2019 (MFP, MMJS, CNSP)

Ordin al ministrului finanţelor publice, 
al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi 
al preşedintelui Comisiei Naţionale de 
Strategie şi Prognoză pentru aprobarea 
normelor de aplicare a prevederilor OUG 
nr.  104/2018 privind implementarea 
programului guvernamental “gROwth 
- Contul individual de economii Junior 
Centenar”.

5. Ordinul nr.  103/16.01.2019 (MFP)
Ordin al ministrului finanţelor publice 

privind modificarea şi completarea 
ordinului ministrului finanţelor publice 
nr.  923/2014 pentru aprobarea normelor 
metodologice generale referitoare 
la exercitarea controlului financiar 
preventiv şi a codului specific de norme 
profesionale pentru persoanele care 
desfăşoară activitatea de control financiar 
preventiv propriu.

6. Ordinul nr.  116/18.01.2019 (MFP)
Ordin al ministrului finanţelor publice 

privind stabilirea fondului anual de 
premiere pentru loteria bonurilor fiscale, 
repartizarea acestuia pentru extragerile 
lunare aferente anului 2019, precum 
şi pentru organizarea unor extrageri 
ocazionale ale loteriei bonurilor fiscale.

7. Ordinul nr.  128/18.01.2019 (MFP)
Ordin al ministrului finanţelor publice 

privind modificarea şi completarea 
ordinului ministrului finanţelor publice nr.  

517/2016 pentru aprobarea de proceduri 
aferente unor module care fac parte din 
procedura de funcţionare a sistemului 
naţional de raportare - Forexebug.

8. Ordinul nr. 129/18.01.2019 (MFP)
Ordin al ministrului finanţelor publice 

pentru aprobarea normelor metodologice 
privind întocmirea şi depunerea situaţiilor 
financiare ale instituţiilor publice la 31 
decembrie 2018 şi pentru modificarea 
altor norme metodologice în domeniul 
contabilităţii instituţiilor publice.

9. Ordinul nr.  147/22.01.2019 (MFP)
Ordin al ministrului finanţelor publice 

pentru modificarea şi completarea 
normelor metodologice privind 
încheierea exerciţiului bugetar al anului 
2018, aprobate prin ordinul ministrului 
finanţelor publice nr.  3.809/2018.

10. Ordinul nr.  151/23.01.2019 (MFP)
Ordin al ministrului finanţelor 

publice pentru stabilirea procedurii 
privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata sumelor prevăzute 
la art. 71 alin. (1) din OG nr.  10/2015 
pentru organizarea loteriei bonurilor 
fiscale.

11. Ordinul nr.  613/31.01.2019 (MFP)
Ordin al ministrului finanţelor 

publice privind prospectul de emisiune 
a titlurilor de stat destinate populaţiei, 
prin intermediul unităţilor operative ale 
Trezoreriei Statului şi prin subunităţile 
poştale din reţeaua Companiei Naţionale 
“Poşta Română” S.A., în cadrul programului 
“Tezaur”, aferent lunii februarie 2019.

12. Ordinul nr.  819/19.03.2019 (MFP)
Ordin al preşedintelui Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală pentru 
aprobarea procedurii privind organizarea 
registrului entităţilor/unităţilor de cult 
pentru care se acordă deduceri fiscale, 
precum şi a modelului şi conţinutului 
unor formulare.

13. Ordinul nr.  869/04.02.2019 (MFP)
Ordin al ministrului finanţelor 

publice privind prospectele de emisiune 
a certificatelor de trezorerie cu discont şi 
a obligaţiunilor de stat de tip benchmark 
aferente lunii februarie 2019.

14. Ordinul nr.  274/1384/31.01, 
07.02.2019 (MFE, MFP)

Ordin al ministrului fondurilor europene 
şi al ministrului finanţelor publice 
pentru modificarea anexei la ordinul 
ministrului economiei şi finanţelor 

nr.  3.080/2008 privind constituirea 
comitetului de investiţii pentru fondul de 
participare “Jeremie” pentru operaţiunile 
domeniului major de intervenţie 1.2 
“Accesul la finanţare al întreprinderilor 
mici şi mijlocii” din cadrul axei prioritare 
1, “Un sistem de producţie inovativ şi 
ecoeficient”, Programul operaţional 
sectorial “Creşterea competitivităţii 
economice” 2007-2013.

15. Ordinul nr.  1386/07.02.2019 
(MFP)

Ordin al ministrului finanţelor publice 
pentru aprobarea normelor metodologice 
privind virarea la bugetul de stat de 
către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul 
Tineretului şi Sportului a disponibilităţilor 
prevăzute la art. 57 şi 59 din OUG nr.  
114/2018 privind instituirea unor măsuri 
în domeniul investiţiilor publice şi a 
unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea 
şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene.

16. Ordinul nr.  1.687/19.02.2019 
(MFP)

Ordin al ministrului finanţelor publice 
de modificare şi completare a anexei la 
ordinul ministrului finanţelor publice nr.  
3.139/2017 privind aprobarea emiterii 
titlurilor de stat destinate populaţiei, 
prin intermediul unităţilor operative ale 
Trezoreriei Statului, în cadrul programului 
“Tezaur”.

17. Ordinul nr.  1.156/1697/ 
20.02.2019 (MDRAP, MFP)

Ordin al ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice şi al ministrului 
finanţelor publice pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor cap. V 
din titlul II partea a II-a din OUG nr.  
99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului, aprobate prin 
ordinul ministrului dezvoltării regionale 
şi locuinţei şi al ministrului finanţelor 
publice nr.  509/2.471/2009.

18. Ordinul nr.  1.719/25.02.2019 
(MFP)

Ordin al ministrului finanţelor publice 
pentru aprobarea nivelului accizei 
specifice la ţigarete.

19. Ordinul nr.  1.748/28.02.2019 
(MFP)

Ordin al ministrului finanţelor publice 
privind prospectele de emisiune a 
certificatelor de trezorerie cu discont şi a 
obligaţiunilor de stat de tip benchmark 
aferente lunii martie 2019.

Ordine emise de MEP în 2019
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20. Ordinul  nr.  1.750/28.02.2019 
(MFP)

Ordin al ministrului finanţelor publice 
pentru modificarea ordinului ministrului 
finanţelor publice nr.  2.873/2016 privind 
reglementarea procedurii de raportare 
a unor indicatori economico-financiari 
de către operatorii economici cu capital/
patrimoniu integral ori majoritar deţinut 
direct sau indirect de autorităţile publice 
centrale ori locale şi pentru prelungirea 
termenului de depunere a unor raportări.

21. Ordinul nr.  1.753/28.02.2019 
(MFP)

Ordin al ministrului finanţelor publice 
privind prospectul de emisiune a 
titlurilor de stat destinate populaţiei, 
prin intermediul unităţilor operative ale 
Trezoreriei Statului şi prin subunităţile 
poştale din reţeaua Companiei 
Naţionale “Poşta Română” S.A., în cadrul 
programului “Tezaur”, aferent lunii martie 
2019.

22. Ordinul nr.  1.754/28.02.2019 
(MFP)

Ordin al ministrului finanţelor publice 
privind indicele preţurilor de consum 
utilizat pentru actualizarea plăţilor 
anticipate în contul impozitului pe profit 
anual.

23. Ordinul nr.  1.799/08.03.2019 
(MFP)

Ordin al ministrului finanţelor publice 
privind modificarea şi completarea 
ordinului ministrului finanţelor publice 
nr.  774/2015 pentru aprobarea 
procedurii privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata premiilor 
revendicate în conformitate cu art. 6 
alin. (2) din OG nr.  10/2015 pentru 
organizarea loteriei bonurilor fiscale.

24. Ordinul nr.  1.841/14.03.2019 
(MFP)

Ordin al ministrului finanţelor publice 
privind blocarea resurselor economice 
al căror beneficiar real este entitatea 
desemnată Syrian Scientific Studies and 
RResearch Center (SSRC).

25. Ordinul nr.  1.842/14.03.2019 
(MFP)

Ordin al ministrului finanţelor publice 
privind blocarea resurselor economice 
al căror beneficiar real este entitatea 
desemnată Syrian Scientific Studies and 
Research Center (SSRC).

26. Ordinul nr. 1.878/21.03.2019 
(MFP)

Ordin al ministrului finanţelor publice 
pentru modificarea şi completarea 
normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice, planul de conturi 
pentru instituţiile publice şi instrucţiunile 
de aplicare a acestuia, aprobate prin 
ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
1.917/2005. 

27. Ordinul nr. 1.908/26.03.2019 
(MFP)

Ordin al ministrului finanţelor publice 
pentru modificarea şi completarea 
ordinului ministrului economiei şi 
finanţelor nr. 2.007/2008 privind 
aprobarea componenţei comisiei pentru 
autorizarea operatorilor economici 
din domenii cu reglementări specifice 
şi a regulamentului de organizare şi 
funcţionare a acesteia, precum şi a 
criteriilor referitoare la autorizarea 
funcţionării unităţilor emitente de tichete.

28. Ordinul nr. 1.909/26.03.2019 
(MFP)

Ordin al ministrului finanţelor publice 
pentru aprobarea criteriilor referitoare 
la autorizarea funcţionării unităţilor 
emitente de bilete de valoare, a 
componenţei şi procedurii de lucru a 
comisiei pentru autorizarea unităţilor 
emitente de bilete de valoare, precum 
şi a componenţei echipei de specialişti 
prevăzute la art. 22 din normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 
165/2018 privind acordarea biletelor de 
valoare, aprobate prin HG nr. 1.045/2018.

29. Ordinul nr. 1.912/27.03.2019 
(MFP)

Ordin al ministrului finanţelor publice 
privind aprobarea contractării de către 
Ministerul Finanţelor Publice a unor 
împrumuturi pe pieţele externe de 
capital, prin lansarea unor serii noi de 
obligaţiuni, cu maturitatea de minimum 7 
ani, în sumă totală de până la 3 miliarde 
euro, în cadrul programului-cadru de 
emisiuni de titluri de stat “Medium Term 
Notes” şi desemnarea administratorilor 
tranzacţiei.

30. Ordinul nr. 1.921/29.03.2019 
(MFP)

Ordin al ministrului finanţelor publice 
privind prospectele de emisiune a 
certificatelor de trezorerie cu discont şi a 
obligaţiunilor de stat de tip benchmark 
aferente lunii aprilie 2019.

31. Ordinul nr. 1.922/29.03.2019 
(MFP)

Ordin al ministrului finanţelor publice 
privind prospectul de emisiune a 
titlurilor de stat destinate populaţiei, 
prin intermediul unităţilor operative ale 
Trezoreriei Statului şi prin subunităţile 
poştale din reţeaua Companiei 

Naţionale “Poşta Română” S.A., în cadrul 
programului “Tezaur”, aferent lunii aprilie 
2019.

32. Ordinul nr. 1.948/04.04.2019 
(MFP)

Ordin al ministrului finanţelor publice 
privind aprobarea deciziei comisiei fiscale 
centrale nr. 1/2019.

33. Ordinul nr. 1.957/05.04.2019 
(MFP)

Ordin al ministrului finanţelor publice 
privind stabilirea procedurii de aplicare 
a prevederilor art. II pct. 1-13 din Legea 
nr. 145/2018 pentru aprobarea OG nr. 
18/2018 privind adoptarea unor măsuri 
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative.

34. Ordinul nr. 1.998/09.04.2019 
(MFP)

Ordin al ministrului finanţelor publice 
pentru aprobarea normelor metodologice 
privind întocmirea şi depunerea situaţiilor 
financiare trimestriale şi a unor raportări 
financiare lunare ale instituţiilor publice în 
anul 2019, precum şi pentru modificarea 
şi completarea altor norme metodologice 
în domeniul contabilităţii publice.

35. Ordinul nr. 2.004/09.04.2019 
(MFP)

Ordin al ministrului finanţelor publice 
pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative privind înregistrarea şi 
raportarea datoriei publice, precum şi 
implementarea programului “prima casă”.

36. Ordinul nr. 2.021/11.04.2019 
(MFP)

Ordin al ministrului finanţelor publice 
pentru modificarea ordinului ministrului 
finanţelor publice nr. 116/2019 privind 
stabilirea fondului anual de premiere 
pentru loteria bonurilor fiscale, 
repartizarea acestuia pentru extragerile 
lunare aferente anului 2019, precum 
şi pentru organizarea unor extrageri 
ocazionale ale loteriei bonurilor fiscale.

37. Ordinul nr. 2.023/172/12.04, 
09.04.2019 (MFP, CNSP)

Ordin al ministrului finanţelor publice şi 
al preşedintelui Comisiei Naţionale de 
Strategie şi Prognoză pentru aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a 
art. 1-10 din OUG nr. 114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea unor 
termene.

După apariţia controversatei OUG 74, in iulie 
anul trecut, care a bulversat întreg mecanismul 
prin care sunt gestionate ambalajele si 
deşeurile de ambalaje în România, in ianuarie 
2019 a fost publicată legea pentru punerea 
în aplicare a acestei ordonanţe, lege care 
încearcă să clarifice multitudinea de întrebări 
apărute. Astfel, în data de 14 ianuarie 2019, a 
fost publicată, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 
37, Legea nr. 31/2019 privind aprobarea OUG 
nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, 
a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje şi a OUG nr. 196/2005 privind fondul 
pentru mediu, act normativ ce a intrat în 
vigoare la data de 17 ianuarie 2019.
În continuare, prezentăm cele mai importante 
modificări aduse OUG 74 şi venim în sprijinul 
tuturor actorilor implicaţi în managementul 
ambalajelor şi al deşeurilor de ambalaje, 
încercând să descifrăm intenţiile legiuitorului.

Precizări pentru OTR-uri
• a fost extinsă perioada de obţinere a unei 
noi licenţe de operare, de la 60 de zile, la 90 
de zile de la data intrării în vigoare a Ordinului 
nr 1362/2018 privind aprobarea procedurii de 
avizare a OTR-urilor, adică data de 15 ianuarie 
2019
• a fost abrogat articolului privind exceptarea 
autorizării OTR-urilor de la procedura 
aprobării tacite
• OTR-urile sunt obligate să finanţeze costurile 
pentru gestionarea deşeurilor municipale, 
care fac obiectul răspunderii extinse a 
producătorului.

Precizări pentru producători / 
importatori
• începând cu 31 martie 2019, se impune 
valoarea de 0,5 lei/ambalaj primar reutilizabil 
sub forma garanţiei bănesti, între producător, 
distribuitor şi consumatorul final, pentru 
ambalajele primare reutilizabile cu valori 
cuprinse între 0,1 şi 3 litri, destinate 
consumului populaţiei;
• începând cu 1 ianuarie 2019, agenţii 
economici sunt obligaţi să îşi stabilească un 
sistem de returnare a ambalajele reutilizabile 
într-un procent de 80%;
• cei care pun pe piaţă ambalaje primare 
nereturnabile din sticla, plastic, metal pentru 
produsele marcă proprie cu volume între 
0,1 şi 3 litri utilizate pentru băuturi alcoolice, 
răcoritoare, ape minerale etc., sunt obligaţi 
ca începând cu 1 ianuarie 2020 să asigure un 
procent de minim 5% ambalaje reutilizabile 
raportat la greutatea totală a ambalajelor puse 
pe piaţă, incluzând şi ambalajele luate spre 
închiriere şi să crească acest procent cu 5% în 

fiecare an, până în anul 2025 inclusiv.

Realizarea în mod individual 
a obligaţiilor de reciclare/
valorificare
Realizarea în mod individual de către cei 
responsabili a obligaţiilor de valorificare/
reciclare a deşeurilor de ambalaje se poate 
realiza conform noilor precizări, doar prin 
următoarele metode:
• reutilizarea ambalajelor primare puse pe 
piaţă;
• aplicarea unui sistem de returnare a 
ambalajelor primare proprii folosite;
• aplicarea unui sistem de preluare a 
ambalajelor secundare şi de transport de la 
distribuitorii produselor lor;
• asigurarea trasabilităţii deşeurilor de 
ambalaje ale produselor importate/
achiziţionate intracomunitar pentru consum 
propriu, această ultimă posibilitate fiind 
introdusă prin această lege, deşi iniţial a fost 
omisă în cadrul OUG 74, lăsându-i, practic, 
descoperiţi pe toţi cei care importă materie 
primă ambalată şi întreaga cantitate de 
ambalaje rămane pe amplasament. Dacă 
trasabilitatea pentru deşeurile rămase pe 
amplasament nu ar mai fi fost posibilă, toti 
importatorii ar fi fost obligaţi să platească fie 
la AFM, fie la OTR.
Se observă faptul ca demonstrarea respectării 
obligaţiilor anuale în privinţa reciclării/
valorificării deşeurilor de ambalaje nu mai 
include posibilitatea achiziţionării cantităţilor 
de deşeuri libere de sarcini de la colectori/
valorificatori finali.
Referitor la valorile minime ale obiectivelor 
de reciclare/valorificare a deşeurilor de 
ambalaje, trebuie evidenţiat faptul ca a fost 
reintrodus obiectivul pentru PET, acesta fiind 
de 55%, şi a fost clarificată situaţia reciclării 
deşeurilor de ambalaje de lemn, reparaţia în 
vederea reutilizării fiind considerată reciclare, 
cantităţile putând fi, astfel, utilizate pentru 
demonstrarea atingerii ţintelor anuale.

Precizări pentru administraţia 
publică locală
• Au obligaţia de a stabili dacă gestionarea 
deşeurilor de hârtie, metal, plastic, sticlă din 
deşeurile municipale, se realizează în cadrul 
unui singur contract de salubrizare.
• Obligaţia stabilirii, până la data de 30 
iunie 2019, pentru beneficiarii serviciilor 
de salubrizare, a tarifelor distincte pentru 
deşeurile generate şi amenzi în cazul în care 
deşeurile nu sunt separate corespunzator.

Menţionăm mai jos o parte din actele 
legislative care definesc cadrul legal 
specific domeniului, lista cuprinzând 

deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase:
• Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 211/2011 privind 
regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje si a OUG nr. 196/2005 
privind fondul pentru mediu
• OU nr. 75 din 19.07.2018
• Legea 143/2018
• Ordinul nr. 1503/18.122017 privind 
modificarea şi completarea ordinului 
ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 
578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de 
calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la 
fondul pentru mediu
• HG nr. 540 din 2016 privind bateriile şi 
acumulatorii
• HG nr. 1079 din 2011 privind bateriile şi 
acumulatorii
• Regulamentul pentru autorizarea anumitor 
substanţe
• Regulamentul (UE) 2017/1505 al Comisiei 
din 28.08.2017 de modificare a anexelor I, II şi 
III la Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 (EMAS)
• Regulamentul (UE) 2017/1510 al comisiei 
din 30.08.2017 de modificare a apendicelor la 
anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006
• Regulament omologare dispozitive de 
schimb pentru controlul poluării pentru 
autovehicule
• Ordin al produselor pentru construcţii
• Ordin pentru modificarea procedurii de 
emitere a autorizaţiei de mediu, aprobat prin 
ordinul ministrului mediului si dezvoltarii 
durabile nr. 1.798/2007
• Legea nr. 278 din 2013 privind emisiile 
industriale
• Hotărârea privind aprobarea programului 
de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi 
pierderilor de substanţe prioritar periculoase 
şi alte măsuri pentru principalii poluanţi
• Hotărârea pentru abrogarea HG nr. 
1.408/2008 si a HG nr. 937/2010
• Decizie în scopul revizuirii nivelurilor anuale 
de emisii alocate pentru perioada 2017-2020
• Legea nr. 211 din 15.11.2011 (republicată)
• Legea nr. 249 din 28.10.2015 (republicată)
• Hotărârea nr. 235/7.032007
• Hotărârea nr. 1.061/10.09.2008
• Hotărârea nr. 349/21.04.2005 (actualizată)
• Hotărârea nr. 856/16.08.2002 (actualizată)
• Hotărârea nr. 1.132/18.09.2008 (actualizată)
• Ordonanta de urgenţă nr. 5/2.04.2015
• Ordonanta de urgenţă nr. 38/28.06.2016
• Ordonanta de urgenţă nr. 39/28.06.2016
• Ordin nr. 756/26.11.2004
• REV2 a codurilor CAEN
• Ordin Nr. 661/2017/24.04.2017 privind 
aprobarea ghidului de finanţare
a programului de stimulare a înnoirii parcului 
auto naţional 2017-2019.

Legea 31/2019 Noi reguli în domeniul 
managementului ambalajelor
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Comitetul tehnic de standardizare 
CT 118 - “Lemn şi produse finite şi 
semifinite de lemn, maşini şi utilaje 
pentru prelucrarea lemnului, având ca 
domeniu de activitate standardizarea 
terminologiei, clasificării, metodelor 
de încercare pentru lemn rotund şi 
cherestea, plăci pe bază de lemn, 
mobilier, precum şi pentru plută şi 
produse de plută, ca şi pentru maşini şi 
scule destinate prelucrării materialelor, 
precum şi utilaje de condiţionare a 
lemnului” se intruneşte periodic în 

şedinte de lucru, având ca principal scop 
îndeplinirea obiectivelor din planul anual 
de activitate.

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

De asemenea, s-a analizat, pentru 
exprimarea poziţiei naţionale prin vot 
şi observaţii, lista cu proiectele de 
standard european aflate în etapa de 

vot formal, care trebuie votate în cursul 
lunilor urmatoare. Proiectele au fost 
elaborate de comitetul tehnic european 
corespondent.

Lista proiectelor de standarde 
europene aflate în etapa de anchetă 
publică sau de vot formal votate în 
cursul lunii mai este prezentata în 
tabelul 1. 

De asemenea, în vederea votului şi 
pentru informare s-a discutat proiectul 
final al standardului de terminologie 
pentru lemn rotund şi cherestea.

ISO/TC 218 ISO/DIS 17300-1 18.06.2019 4020Wood residue and post-consumer wood.
Classi�cation. Part 1: Vocabulary.

ISO/TC 218 ISO/FDIS 5323 04.06.2019 5020Wood �ooring and parquet. Vocabulary.

CEN/TC 175 FprEN 844 13.06.2019 5020Round and sawn timber. Terminology

CEN/TC 175 prEN 13629 16.05.2019 5020Wood �ooring. Solid individual and
pre-assembled hardwood boards.

CEN/TC 175 prEN 1534 09.05.2019 4020Wood �ooring and parquet. Determination
of resistance to indentation. Test method.

Nr. TC
internaţional

CEN/TC 142ISO/TC 39 FprEN ISO 19085-7 09.05.2019 5020Woodworking machines. Safety. Part 7:
Surface planing, thickness planing, combined
surface / thickness planing machines
(ISO/FDIS 19085-7:2019

Nr. CT
european Indicativ

Data
limită

Titlu
standard Etapa

Varianta
de vot

Tabel 1.

Din
activitatatea

curentă
a comitetului

CT 118
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EN 14298:2017 SR EN 14298:2018 fără
�nanţare

NCT TEVNSawn timber.
Assessment of drying quality.

EN 17009:2019 SR EN 17009:2019 �nanţare
proiect european
standard armonizat
Reg. 305/2011

TRNFlooring of ligni�ed materials other than 
wood. Characteristics, assessment and 
veri�cation of constancy af performance 
and marking.

EN 716-1:2017+
AC:2019

SR EN 716-1+
AC:2019

�nanţare
proiect european

TEVC ASROFurniture. Children cots and folding cots 
for domestic use. Part 1: Safety 
requirements.

SR 770:2006 SR 770:2006 propunere
�nanţare APMR

rev. SR
770:2006

TRNMobilier din lemn. Condiţii tehnice 
generale de calitate

EN 16755:2017 SR EN 16755:2018 fără
�nanţare

NCT

NC

TRNDurability of reaction to �re performance. 
Classes of �re-retardant treated wood 
products in interior and exterior end use 
applications.

EN ISO
19085-8: 2018

SR EN ISO
19085-8: 2018

�nanţare
proiect european/
standard armonizat
Dir. 42/2012

NCT TRNWoodworking machines. Safety.
Part 8: Belt sanding and calibrating 
machines for straight workpieces 
(ISO19085-8: 2017)

EN ISO
19085-6: 2017

SR EN ISO
19085-6: 2018

�nanţare
proiect european/
standard armonizat
Dir. 42/2011

NCT TRNWoodworking machines. Safety.
Part 6: Single spindle vertical moulding 
machines (”toupies”) (ISO 19085-6:2017).

EN ISO
19085-5: 2017

SR EN ISO
19085-5: 2018

�nanţare
proiect european/
standard armonizat
Dir. 42/2010

NCT TRNWoodworking machines. Safety.
Part 5: Dimension saws
(ISO 19085-5:2017).

EN ISO
19085-4: 2017

SR EN ISO
19085-4: 2018

�nanţare
proiect european /
standard armonizat
Dir. 42/2009

NCT TRNWoodworking machines. Safety.
Part 4: Vertical panel circular sawing
machines (ISO 19085-4:2018).

EN ISO
19085-2: 2017

SR EN ISO
19085-2: 2018

�nanţare
proiect european /
standard armonizat
Dir. 42/2007

NCT TRNWoodworking machines. Safety.
Part 2: Horizontal beam panel circular
sawing machines (ISO 19085-2:2017,
corrected version 2017-11-01).

EN ISO
19085-1: 2017

SR EN ISO
19085-1: 2018

�nanţare
proiect european /
standard armonizat
Dir. 42/2006

NCT TRNWoodworking machines. Safety.
Part 1: Common requirements
(ISO 19085-1:2017).

EN 747-2:2012+
A1:2015

SR EN 747-2+
A1:2015

fără
�nanţare

NCT TEVCFurniture. Bunk beds and high beds.
Part 2: Testing methods.

EN 747-1:2012+
A1:2015

SR EN 747-1+
A1:2015

fără
�nanţare

NCT TEVCFurniture. Bunk beds and high beds.
Part 1: Safety, strength and durability
requirements.

EN 581-2:2015 SR EN 581-2:2016 fără
�nanţare

NCT TEVNOutdoor furniture. Seating and tables
for camping, domestic and contract use.
Part 2: Mechanical safety requirements
and testing methods for seating.

EN 1729-2:2012+
A1:2015

SR EN 1729-2+
A1:2016

fără
�nanţare

NCT TEVCFurniture. Chairs and tables
for educational institutions.
Part 2: Safety requirements.

EN 13756:2018 SR EN 13756:2019 fără
�nanţare

NCT TEVNWood �ooring and parquet.
Terminology.

EN 1309-3:2018 SR EN 1309-3:2018 fără
�nanţare

NCT TEVNRound and sawn timber. Methods of 
measurment. Part 3: Features
and biological degradations.

EN 1116:2018 SR EN 1116:2019 fără
�nanţare

NCT TEVNFurniture. Kitchen furniture.
Coordinating sizes for kitchen furniture
and kitchen appliances.

EN 1022:2018 SR EN 1022:2019 fără
�nanţare

NCT TEVNFurniture. Seating.
Determination of stability.

EN 1021-2:2014 SR EN 1021-2:2015 fără
�nanţare

NCT TEVNFurniture. Assessment of the ignitability
of upholstered furniture. Part 1: Ignition
source match �ame equivalent.

Indicativ
standard

EN 1021-1:2014 SR EN 1021-1:2015 fără
�nanţare

NCT TEVN

Indicativ standard
român

Data aprobării/
Elaborator

Titlu
standard Produs

Obs.Metodă
adoptare

Furniture. Assessment of the ignitability
of upholstered furniture. Part 1: Ignition
source smouldering cigarette.
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anunţul în “Buletinul standardizării” DMIV

realizarea formatului .pdf al textului de�nitivat, 
introducerea textului în baza de date intern.asro şi 
transmiterea �şei standardului la SMI

ES
DMIV

înaintarea dosarului standardului spre aprobare dosar SR aprobatdirector general

controlul respectării metodologiei de 
standardizare şi a procedurilor ASRO

avizarea dosarului 
standardului

BCS
MS

completare formular PS şi pregătire dosar în 
vederea aprobării

formular tip PS, 
conform anexei F

secretar CT/ES

operare modi�cări text PA document disponibil 
pentru faza PS

secretar CT/ES
preşedinte CT

discutare observaţii în şedinţa CT PV al şedinţeisecretar CT/ES

examinare PA şi punct de vedere ASRO formular anexa CES

difuzare PA către membrii CT adresă difuzaresecretar CT/ES

veri�care a textului de�nitivat al standardului textul �nal al SRES

întocmire �şă standard �şă standardES

sinteza observaţiilor şi transmitere către membrii CT formular anexa Csecretar CT/ES

anunţ în BS şi pe site-ul www.asro.ro DMIV

întocmire dosar PA formular tip PA, cf. 
anexei E dosar

• în general, 2 luni; • în cazul în care 
nu se poate realiza consensul, în 
anumite probleme, părţile implicate 
şi preşedintele CT se adresează CS; • 
hotărârea CS este de�nitivă; • durată 
conform termenelor stabilite în 
formularul A

• orice modi�care a conţinutului 
trebuie comunicată membrilor CT şi 
trebie să �e convenită cu aceştia în 
termen de maximum o zi;
• în cazul în care BCD, DDS constată 
abateri de la procedură sau 
metodologie, dosarul va � returnat 
expertului, în vederea remedierii;
• în general, 20 de zile

secretar CT/ES

operare modi�cări text AP document disponibil 
pentru faza PA

secretar CT/ES
preşedinte CT

discutare observaţii în şedinţa CT PV al şedinţeisecretar CT/ES

sinteza observaţiilor şi transmitere către membrii CT formular anexa Csecretar CT/ES

examinare PC şi punct de vedere ASRO formular anexa CES

difuzare PC adresă transmitere • ciclul se repetă până la obţinerea 
consensului
• durată conform termenelor 
stabilite în formularul A (maximum 3 
luni)

secretar CT/ES

operare modi�cări text AP document disponibil 
pentru faza PC

5 zile de la data şedinţeisecretar CT/ES

discutare observaţii în şedinţa CT PV al şedinţei, cf. anexei F 30 de zile de la data difuzării APsecretar CT/ES

sinteza observaţiilor şi transmitere către membrii CT formular anexa C 15 zilesecretar CT/ES

examinare AP şi punct de vedere ASRO formular anexa CES

difuzare AP adresă transmiteresecretar CT/ES

elaborare anteproiect • un membru CT, sau • un grup de 
lucru desemnat de CT, sau • unul 
dintre factorii intersaţi, �e că sunt 
memri ai CT sau nu, sau • secretarul 
CT, dacă secretariatul nu este 
deţinut de ASRO

document AP durată conform termenelor stabilite 
în formularul A
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Legendă:

introducere temă nouă în PNS
• număr standard în curs de elaborare
• ICS

ES
DMIV

copie formular anexa A 
sau formular anexa H 
conform SR 10000-3

noti�care conform procedură PO 2.2.0-03 DMIV

analizarea propunerii în cadrul CT secretar CT/ES PV conform FIL-1.0.0-02/03-
ed2/10.09.2012

PV şi completare 
formular anexa A sau 
formular anexa H 
conform SR 10000-3

documentare asupra cadrului de standardizare 
internaţional, european şi naţional al altor state

ES

evaluarea oportunităţii propunerii
şi repartizare la ASRO/CT

MS
DMIV

termen: maximum 2 luni de la 
primirea propunerii de temă nouă

propunere orice factor socio-economic 
interesat (persoană �zică sau 
juridică)

formular anexa A formularul se găseşte în
SR 10000-3, anexa D, pe site-ul
www.asro.ro
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La un deceniu după introducerea 
măsurilor de austeritate în România, 
în anul 2009, populaţia toată şi în 
special lucrătorii (muncitorii) poartă 
încă povara crizei pe care ei ne-au 
cauzat-o.

Cazul României arată clar cum 
companiile multinaţionale, susţinute 
de partidele neoliberale ale instituţiilor 
europene, practică în estul Europei 
o cursă a învrăjbirii / a incitării 
lucrătorilor unul împotriva altuia.

Consecinţele austerităţii asupra 
societăţii româneşti au fost 
dezastruase. În anul 2009, peste 
40% din populaţia ţării trăia cu riscul 
sărăciei, iar a avea un loc de muncă 
nu mai era o soluţie, deoarece sărăcia 
angajaţilor afecta un procent de 34% 
dintre lucrători.

Tăierile de salarii, combinate cu 
posibilitatea lucrului în alte ţări din UE, 
au condus la emigraţie masivă, încă 
din anul 2008, rata şomajului ţinută 
artificial în jos, au dus la lipsa forţei de 
muncă în multe sectoare de activitate.

Aproximativ patru milioane de 
oameni au emigrat în ultimii 25 de ani, 
dintre care mai mult de jumătate din 
momentul declanşării crizei.

Măsurile de austeritate au rămas în 
funcţiune până în anul 2017, salariile 
din domeniul bugeter fiind treptat 
recuperate.

Indiferent de culoarea partidelor 
politice venite le guvernere, situaţia 
nu s-a schimbat cu mult, astfel că în 
anul 2017, 34% din populaţia ţării trăia 
în săracie, în timp ce alţi 26% erau 
afectaţi de salariile foarte mici.

Dar coşmarul salariaţilor din sectorul 
privat nu se opreşte aici. Investitorii 
străini au făcut în continuare lobby 
pe lângă guvernul român de centru-
dreapta, pentru introducerea unei 
pieţe a muncii flexibile şi care a fost 
susţinută de troică.

Deşi regulile pieţei muncii nu au 
fost considerate o cauză a crizei în 
România, cererea pentru flexibilizarea 
pieţii muncii a fost una dintre 
condiţiile obţinerii asistenţei financiare 
de la troică.

Ce a urmat prin Legea nr. 62/2011, 
a dialogului social, o dezorganizare 
şi descentralizare a pieţii muncii care 
a condus la eliminarea (abrogarea) 
contractului colectiv de muncă la nivel 
naţional şi îngrădirea celor la nivel de 
ramură/sector de activitate, într-o ţară 
care avusese unul dintre cele mai bune 

Stoparea 
emigrării 
forţei de 
muncă,

şansă prin 
noua Lege 

62 /2011

Încetarea stării de 
nelinişte în rândul 
salariaţilor direct 
productivi din 
sectorul privat stă în 
exclusivitate în puterea 
managementului 
administrativ, prin 
aşezarea la masa 
dialogului şi găsirea unei 
soluţii acceptabile pentru 
ambele părţi (sindicat - 
patronat).

În sectorul economic 
din România, salariile au 
rămas la un nivel foarte 
scăzut. Una dintre cauze 
o constituie blocarea 
negocierii colective prin 
legislaţia adoptată în 
anul 2011, la presiunea 
multinaţionalelor.
În anul 2009, troica 
formată din Comisia 
Europeană, Banca 
Centrală Europeană şi 
FMI au condiţionat un 
împrumut de 20 miliarde 
de euro către România 
printr-o serie de măsuri 
de austeritate.

Pentru a satisface cererile 
troicăi, guvernul de 
centru-dreapta condus 
de prim-ministrul Emil 
Boc a promovat o lege 
care-i obliga pe manageri 
la reducerea costurilor cu 
personalul cu 15%, tăierea 
salariilor angajaţilor din 
sectorul bugetar cu 25%, 
impozitarea pensiilor, 
tăierea costurilor 
adiţionale, al 13-lea 
salariu, tichetele de masă, 
subvenţiile pentru chirii, 
îngheţarea salariului 
minim pe economie, 
creşterea TVA de la 19% la 
24%.
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dar numai şapte federaţii patronale 
au solicitat acest lucru până la finele 
anului 2012, deoarece unii au văzut 
o facilitate să plece din asociaţii, iar 
noul contract sectorial se aplică numai 
angajaţilor membri ai asociaţiilor. 
Nemaiîndeplinind condiţia de 50% 
din forţa de muncă din sectorul de 
activitate, înţelegerile (contractele 
colective sectoriale) au scăzut de la 20 
în anul 2008, la 7 în anul 2014, iar în 
perioada 2011-2016, niciun contract 
sectorial nu a fost încheiat. 

A devenit extrem de directă 

negocierea la nivel de societate, 
prin creşterea pragului de 
reprezentativitate de la 35%, la 
50%. Unde nu există sindicate 
reprezentative, reprezentanţii aleşi 
ai angajaţilor negociază contractele 
colective. În societăţile comerciale 
în care sindicalizarea este sub 
50%, angajatorii pot fi reprezentaţi 
în negocierea CCM de federaţia 
reprezentativă la care sindicatul din 
societatea comercială este afiliat, însă 
numai reprezentanţii angajaţilor (care 
sunt, în general, apropiaţi conducerii) 
sunt îndreptăţiţi să semneze contractul 
colectiv de muncă, în timp ce în trecut, 
numai sindicatele din societate puteau 
să semneze contractul colectiv.

Îngrădeşte dreptul angajaţilor la 
grevă deoarece:

• obligă părţile în conflict la 
conciliere înainte de începerea grevei;

• introduce o clauză care împiedică 
posibilitatea grevei în timpul de 
valabilitate a unui CCM, chiar dacă 
prevederile lui sunt încălcate;

• salariaţii aflaţi în grevă pierd 
drepturile lor, cu excepţia asigurărilor 
de sănătate, în timp ce în trecut 
pierdeau numai salariile;

• reprezentanţii salariaţilor erau 
protejaţi, în trecut, împotriva 
concedierii timp de doi ani după ce 
expira mandatul, în timp ce legea 
actuală nu-i mai protejează după ce se 
încheie mandatul lor.

Aceasta a dus la un declin major 
al acţiunilor din sectorul privat din 
România, faţă de perioada până în 
anul 2008, în care aveau loc cele mai 
multe greve din regiune.

Faţă de promovarea Legii nr. 
62/2011, în semn de protest, 
sindicatele s-au retras din organismele 
tripartite, chiar şi o parte din 
organizaţiile patronale li s-au alăturat 
protestelor (patru din cele mai 
mari organizaţii ale angajatorilor, 
acoperind 2/3 din forţa de muncă 
activă) retrăgându-se din organismele 
tripartite în anul 2011. Asociaţiile 
patronale erau împotriva Legii nr. 
62/2011, deoarece în calitate de 
partener social, încheia rolul lor în 
negocierea contractului colectiv de 
muncă la nivel naţional.

Despre contractul colectiv de muncă 
la nivel naţional se poate spune că 
menţine pacea socială şi stabilea 
standarde de muncă minimale pentru 
a asigura o competiţie corectă între 
membrii lor.

Amintim că în anul 2010, 
confederaţiile sindicale au organizat 
proteste, dar nimic nu s-a schimbat.

Nici un contract colectiv de muncă 
nou nu s-a semnat la nivel de industrie 
în perioada 2011-2016 în sectorul 
privat.

Contractele colective de muncă 
pentru grupuri de societăţi au 
supravieţuit, totuşi, în sectoarele 
puternic sindicalizate.

Se mai vede, însă, “luminiţa de 
la capătul tunelului”, datorită unui 
nou proiect de modificare a Legii nr. 
62/2011, a dialogului social, în prezent 
în discuţie în Parlamentul României. 

Sub umbrela AFI (Asociaţiei 
Federaţilor Sindicale din Industrie 
din România), Federaţia Sindicatelor 

Libere din Industria Lemnului a 
participat la un miting, în data de 
09.04.2019, în faţa sediului guvernului, 
alături de Federaţia Sindicatelor din 
Chimie şi Petrochimie, Federaţia 
Sindicatelor Construcţii de Maşini, 
Federaţia Naţională “Solidaritatea” 
Metal, Federaţia “Conpeltex”, Federaţia 
Industrial BNS, în vedera sensibilizării 
şi acceptării amendamentelor 
noastre, nu noi, care erau prevăzute 
în vechea legislaţie specifică mişcării 
sindicale menţionate în material: 
încheierea contractului colectiv de 
muncă la nivel naţional, încheierea 
contractului colectiv de muncă la 
nivelul fiecărui sector de activitate, 
facilitarea încheierii contractului 
colectiv de muncă la nivel de unitate, 
responsabilizarea reprezentanţilor 
lucrătorilor care negociază CCM, 
posibilitatea declanşării conflictului 
colectiv de muncă atunci când nu 
se plătesc drepturile salariaţilor, 
organizarea sindicatelor şi 
patronatelor cu rol decident în cadrul 
dialogului social.

Urmărim intenţia guvernului 
actual, social-democrat, în iniţierea 
schimbărilor necesare pentru 
îmbunătăţirea situaţiei salariaţilor/
lucrătorilor şi intrarea în normalitate 
pentru întreaga societate.

Dan Anghel,
Preşedinte FSLIL

şi funcţionale sisteme de protecţie a 
salariaţilor / lucrătorilor din regiune.

Demolarea completă a negocierilor 
colective a fost un câştig pentru 
investitorii străini, care au cumpărat 
multe companii de stat în anii 2000, 
după ce procesul de privatizare a fost 
simplificat şi exista certitudinea că 
România va intra în UE.

Politicile sociale, din punct de 
vedere sectorial, aplicate de UE pentru 
strategia “costului mixt” au stabilit 
(condus la) salarii mari pentru angajaţii 
din vest şi salarii mici pentru cei din est.

Efectele dezastruoase ale Legii nr. 
62/2011 pleacă, în primul rând, de la 
faptul că aceasta elimină negocierea 
colectivă la nivel naţional şi face 
imposibilă negocierea la nivel de 
ramură (sectoare de activitate).

Se ştie că negocierile la nivel de 
sectoare erau esenţiale, pentru că 
salariaţii (lucrătorii) îşi primeau partea 
lor corectă de câştig din profitul 
realizat datorită productivităţii în 
condiţii grele de muncă.

De asemenea, ierarhiile salariale 
erau stabilite tot prin negocieri 
colective la aceste niveluri. Prin 
dispariţia lor, numărul angajaţilor cu 
salariul minim s-a mărit de patru ori, 
din anul 2011, până în anul 2016, dat 
fiind faptul că diferenţele salariale 
între lucrătorii cu înaltă calificare şi 
fară calificare au dispărut. Acest lucru 
nu a făcut altceva decât să-i împingă 
pe mulţi lucrători să emigreze.

Înainte de Legea nr. 62/2011, a 
dialogului social, România a promovat 
o legislaţie echitabilă a negocierilor 
colective la toate nivelurile (naţional, 
ramură, unitate), respectiv: Legea nr. 
130/1996, Legea nr. 168/1999, Legea 
nr. 54/2003, a sindicatelor.

Fiecare dintre participanţii la 
negocierea colectivă are interesul lui 
specific, pe lângă dorinţa de a avea un 
dialog performant şi echilibrat.

Sindicatele doresc să obţina salarii 
cât mai mari, condiţii de muncă 
cât mai sigure şi în condiţii de 
predictibilitate cât mai mare, precum 
şi o stabilitate accentuată.

Patronatele vor să obţină profit cât 
mai mare, concomitent cu majorarea 
cotei de piaţă, ajutându-se de 
flexibilizarea forţei de muncă.

Principiul “Erga omnes” asigură 
extensia automată a unui contract 
colectiv, pentru a acoperi toţi 
lucrătorii.

Principiul favorabilităţii asigură că un 
contract colectiv încheiat la orice nivel 
poate să îmbunătăţească prevederile 
mai mari decât sunt, dar nu pot fi 
micşorate.

Contractul colectiv la nivel de 
ramură (sectoriale) avea prevederi 
mai bune în ceea ce priveşte salariul 
minim, creşteri legate de inflaţie, 
plata orelor suplimentare, durata 
concediului de odihnă, etc.

Codul muncii îi obliga pe angajatori 
să negocieze cu sindicatele pe o 
serie de aspecte cum ar fi munca 

suplimentară, schimbările salariale 
între calificări, timpul de lucru şi 
concediul de odihnă.

Era o prevedere care spunea că 
salariile, timpul de lucru, condiţiile 
de muncă şi concediul de odihnă, 
trebuiau obligatoriu stipulate în 
contractul colectiv la nivel de unitate 
(Legea nr. 130/1996).

Contractul colectiv de muncă la 
nivel naţional şi sectoriale, acopereau 
o arie largă de probleme, de la grilele 
de salarizare, până la regulile de 
procedură.

După Legea nr. 62/2011, România 
s-a schimbat de la un sistem echilibrat 
între sindicate/patronate în privinţa 
contractelor colective, la unul favorabil 
agenţilor economici, corporaţiilor, 
concernelor şi multinaţionalelor în 

detrimental salariaţilor/lucrătorilor.
Legea limitează dreptul de 

organizare, făcând imposibilă 
sindicalizarea în unităţi cu mai puţin 
de 15 lucrători (aproape 90% din 
agenţii economici din România în 
anul 2012). Înainte de anul 2011, 15 
angajaţi din aceeaşi profesie puteau 
forma un sindicat.

Abrogarea (anularea) contractului 
colectiv de muncă la nivel naţional a 
dus la reducerea contractelor colective 
de la 98%, în anul 2010, la 33% în anul 
2011. Deşi această prevedere încalcă 

convenţia OIM 98, ea a fost puternic 
susţinută de CE şi FMI.

A îngrădit negocierea contractelor 
colective de muncă la nivel 
sectorial. În trecut, partenerii sociali 
care îndeplineau condiţiile de 
reprezentativitate sau erau afiliaţi la 
confederaţii reprezentative puteau 
negocia şi încheia înţelegeri (CCM) 
care să-i acopere pe toţi angajaţii 
dintr-o ramură.

Legea a redefinit 29 de sectoare 
largi, eligibile pentru contracte 
colective.

Partenerii sociali au trebuit să 
se înregistreze la tribunal pentru 
a-şi dovedi reprezentativitatea 
în sectoarele redefinite. În aceste 
condiţii, majoritatea federaţiilor 
sindicale şi-au recâştigat statutul, 
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Publicaţii
şi evenimente ştiinţifice

de specialitate

Starea
pădurilor României, 
prezent şi viitor

Academia Română, secţia de Ştiinte 
Agricole şi Silvice, Comisia de Ştiinţe 
Silvice, Academia de Ştiinte Agicole 
şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Siseşti”, 
secţia de Silvicultură, Institutul 
Naţional de Cercetare - Dezvoltare 
în Silvicultură “Marin Drăcea” au 
organizat, în 23 mai 2019, dezbaterea 
ştiintifică “Starea pădurilor României, 
prezent şi viitor”.

Programul dezbaterii a cuprins 
cuvântul de deschidere al 
academicianului Cristian Hera şi 
mesajul din partea ministrului 
Ioan Deneş. De asemenea, a fost 
apreciat şi considerat ca un mesaj 
referatul intitulat “Poate fi asigurat, în 
prezent, viitorul pădurilor României?” 
prezentat de acad. Victor Giurgiu, dr. 
Ovidiu Badea şi dr. Ioan Seceleanu.

La final, pe marginea tematicii 
şi concret în legatură cu alte patru 
comunicări ştiinţifice cuprinse 
în programul sesiunii, au urmat 
dezbateri şi concluzii.

Eveniment 
aniversar

La 20 noiembrie 2019, prof. Nicolae 
Doniţă va ajunge la vârsta de 90 de 
ani. Dorim să onorăm activitatea 
ştiinţifică, lungă şi fructuoasă, prin 
publicarea unui volum aniversar de 
studii geobotanice, în 2020. Pentru 
aceasta, sunteţi invitati să contribuiţi 
prezentând o lucrare în limba 
engleză, în conformitate cu titlul 
propus al volumului: “Componente 
structurale ale ecosistemelor 
forestiere: ecologie, conservare şi 
management”.

Fuziune
Incepind cu 1 ianuarie 2019, în 

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

Franţa,
rezultate statistice 
forestiere

Inventarul Forestier Naţional 2018, 
elaborat de către Institutul Geografic 
Naţional (IGN Franţa) şi prezentat în 
30 pagini, ilustrează rezultatul statisticii 
efectuate de către această instituţie.

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

Silvicultura şi climatul
Nr. 69/2018
Raport

Acest document permite evaluarea 
schimbărilor climatice prin intermediul

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

www.bafu.admin.ch
Revenirea
în forţă
a lemnului

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

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

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

Principale rezultate ale 
proiectului vor fi:

• dezvoltarea unui depozit 
naţional de documente 

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

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

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

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

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

Raportul este destinat sprijinirii 
agricultorilor şi a altor specialişti care pot 
administra corect rămăşiţele rezultate 

în urma tăierilor din zonele agricole. 
Se urmăreşte evitarea arderilor acestor 
deşeuri, metodă în principiu interzisă de 
către legislaţia actuală, incinerarea fiind 
acceptată doar în situaţii excepţionale. 
O serie de elemente-cheie şi informaţii 
detaliate fac din acest raport o analiză 
clară şi succintă a valorificării rămăşiţelor 
forestiere.

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

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

Climatologii prezic că seceta şi 
precipitaţiile mai abundente în cursul 
încălzirii globale, se vor acumula. Acest 
lucru va afecta pădurea - dar cum 
reacţionează şi cum să se pregătească, 
proprietarii de păduri? Pentru a răspunde 
la aceste întrebări, precum şi pentru a 
evalua impactul schimbărilor climatice 
şi a măsurilor de gestionare a pădurilor 
mai bine, este bine de văzut 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.

François Charnet

Solurile forestiere
2018, carte, 160 pagini

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

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

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

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

Philippe Blerot
şi Christophe Heyninck

Cartea mare
a pădurii
2017, carte, 496 pagini

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

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

Trecând prin pădurea de ieri şi astăzi, 

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

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

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

Geneva, Elveţia
Autorizaţii online 
pentru tăieri
şi toaletări de arbori

Consiliul de Stat a adoptat o 
modificare a regulamentului de 
conservare a vegetaţiei arboricole, 
permiţând analizarea pe cale digitală a 
solicitărilor de eliberare a autorizaţiilor 
de tăiere a arborilor. Cantonul Geneva 
oferă şi posibilitatea de depunere 
online a cererilor în cauză, la fel ca în 
situaţia solicitărilor pentru autorizarea 
construcţiilor prin procedură accelerată 
(APA).

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

Fribourg, Elveţia

Valorificarea 
crengilor
şi a deşeurilor 
forestiere

6.06.2019
Olten, Elveţia
Al 7-lea Forum forestier organizat 
de comunitatea de lucru pentru 
păduri
www.afw-ctf.ch/fr/agenda

6.06.2019
Lyss, Belgia
Seară informativă asupra studiilor 
Centrului Forestier de Formare 
din Lyss
www.bzwlyss.ch

6-8.06.2019
Jőnkőping, Suedia
SkogsElmia, salon naţional al 
industriei forestiere
www.elmia.se

13-16.06.2019
Maienfeld, Germania
Adunarea Uniunii Europene 
a inginerilor forestieri privind 
“Inovaţiile în pădure, odată cu 
schimbările climatice”
www.sia-wald.ch

15.06.-14.07.2019
toate cantoanele, Elveţia
Botanica • “Schimbările climatice 
şi regnul vegetal”
Porţi deschise la grădinile 
botanice
www.botanica-suisse.org

16-22.06.2019
Germania
Săptămâna de formare continuă a 
ProSilva, cu excursii în Thuringia, 
Brandenburg şi Saxonia
www.prosilva.ch

17-20.06.2019
Mimizan, Franţa
Forexpo
salon forestier
www.forexpo.fr

18-19.06.2019
18-19 Iunie,
Birmensdorf, Elveţia
Seminar anual al grupului de 
lucru pentru protecţia pădurilor 
al WSL - Institutul Federal de 
Cercetări Silvice 
www.wsl.ch/fr/

22.06.2019
Vallorbe, Elveţia
Concurs internaţional al 
fasonatorilor mecanici
www.vallorbe.com
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România are şanse ca în acest an să 
organizeze, in cadrul PPE 2019, deci 
cu subvenţie de la bugetul de stat, un 
pavilion national multisectorial la târgul 
anual de import din Shanghai, China.

Pentru a putea trece la întocmirea 
formelor impuse de procedura 

operaţională a PPE, toate structurile 
private sunt invitate să comunice la 
ANEIR (aneir@aneir.ro) lista firmelor din 
domeniul lor (cu datele de contact ale 
fiecărei firme şi suprafaţa de care are 
nevoie pentru a-şi prezenta oferta de 
export. 

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

 • Creşterea vizibilităţii publice a 
demersurilor care încorporează o voinţă 
şi un interes politic, prin mobilizarea 

resurselor aflate la diferite niveluri ale 
societăţii şi prin co-interesarea unor 
actori sociali dinamici (larga comunitate 
românească din străinătate, ONG-uri, 
universităţi, instituţii culturale publice şi/
sau private etc.) într-un parteneriat amplu 
şi diversificat.

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

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

5-7.06.2019
Sardinia, Italia
HI Design Europe
• mobilă

11-13.06.2019
New York, SUA
Eastpack
• paleţi • ambalaje

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

12.06.2019
Richmond, Canada
Optipellet
• combustibili din lemn

14-16.062019
Montreal, Canada
Batimit
• materiale de construcţii • case/
decoraţiuni

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

20-22.06.2019
Casablanca, Maroc
The Big 5 Construct
North Africa
• materiale de construcţii • case/
decoraţiuni
 
20-22.06.2019
Dhaka, Bangladesh
Bangladesh Wood
International Expo
• produse din lemn • maşini şi 
utilaje de prelucrare • materiale 
pentru industria mobilei

23-25.06.2019
Auckland, Noua Zeelanda
BuildNZ
• materiale de construcţii • case/
decoraţiuni
 
24-26.06.2019
Libreville, Gabon
Gabon Woodshow
• produse din lemn • silvicultură • 
maşini şi utilaje

buletin informativ / info bulletin

Evenimente 
expoziţionale

Obiective generale
ale participării României
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Forest Romania este rezultatul colaborării dintre 
DLG Germania şi filiala sa din România, DLG 
InterMarketing, companie cu experienţă de peste 20 
de ani în organizarea de evenimente profesioniste pe 
piaţa românească, inclusiv evenimente în aer liber.

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

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

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

5-6.09.2019
Zizin, Braşov
Forest Romania

12-15.09.2019
Bucureşti
Bife SIM 2019

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

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

Cele şase saloane tematice vor facilita accesul 
vizitatorilor în zonele care îi interesează în mod 
deosebit şi care le vor permite să facă alegeri 
informate şi inspirate: • salonul clasic, • salonul 
design, • salonul confort, • salonul bucătării, • 
salonul decoraţiuni şi corpuri de iluminat, • salonul 
echipamente, maşini, utilaje, materii prime şi 
accesorii.

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

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

Ligna 2019

În perioada 27-31 mai, la Hanovra, a 
avut loc expoziţia Ligna 2019, unde 

întreg sectorul prelucrării lemnului s-a 
reunit anul acesta, în cel mai aşteptat 
eveniment din domeniu.

Peste 1.520 de expozanţi din 45 de ţări 
şi vizitatori de specialitate din aproape 
90 de ţări au transformat pentru câteva 
zile acest târg în punctul internaţional de 
întâlnire la nivel mondial al branşei.

Liderii de piaţă la nivel mondial din 
Germania, Italia, Austria, Spania, Turcia, 
Danemarca, China, Suedia, Elveţia şi 
Olanda au fost prezenţi, în cadrul celor 
10 hale dedicate expoziţiei, cu standuri 
individuale în care si-au prezentat 
experienţa, produsele şi tehnologiile 
inovative.

Ligna 2019 promite celor care i-au 
călcat pragul o experienţă unică. De 
la unelte inovative, maşini şi instalaţii 

pentru producţia individuală sau în serie, 
tehnologii de prelucrare a suprafeţelor, 
producţia de materiale lemnoase, 
tehnologii pentru fabricile de cherestea, 
tehnologii de obţinere a energiei din 
masă lemnoasă, componente pentru 
maşini şi automatizări, precum şi 
tehnologii dedicate domeniului forestier, 
toate au putut fi observate îndeaproape 
şi testate, de către vizitatori, pe parcursul 
celor cinci zile de expoziţie.

Tehnologia forestieră a fost prezentată 
în cadrul spaţiului expoziţional aflat în 
aer liber şi în pavilioanele expoziţionale 
localizate sub acoperişul de lemn al 
centrului expoziţional.

Pentru prima dată s-a organizat 
la Hanovra, în Hala 11, Ligna.Forum, 
o platformă cu ajutorul căreia s-au 
prezentat temele principale ale târgului 
Ligna, precum şi temele de interes special 

ale industriei secundare de prelucrare a 
lemnului.

De asemenea, pentru a 3-a oară 
consecutiv, s-a organizat, în cadrul Ligna, 
“Wood Industry Summit” (summit-ul 
industriei de prelucrare a lemnului). 
Acesta s-a organizat în Hala 26, cu 
tema principală “Access to Resources 
and Technology” (accesul la resurse 
şi tehnologii) şi este o combinaţie de 
forum, spaţiu de discuţii şi suprafaţă 
expoziţională.

La “Wood Industry Summit” au fost 
prezente şi în acest an numeroase 
delegaţii din Brazilia, Bulgaria, Chile, 
Germania, Finlanda, Canada, Columbia, 
România, Rusia, Ucraina şi Statele Unite 
ale Americii. La ediţia precedentă, s-au 
încheiat contracte şi parteneriate de 
afaceri în valoare de peste 30 de milioane 
de euro.



Mediul economic şi fiscal de la 
începutul lui 2019 conţine câteva 
provocări serioase pentru managerii de 
IMM-uri.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vizitaţi www.wizrom.ro

Soft-ul
de contabilitate

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

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

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

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

Promovarea obiectivelor deja existente, dar şi a celor în 
curs de deschidere până la momentul zero din 2020 se va 
face în toată lumea, astfel încât iubitorii de călătorii să ştie ce 
pot descoperi unic, dacă aleg să meargă în Dubai.

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

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

Dubai Expo 2020

3-6.09.2019
Krasnoyarsk, Rusia
ExpoDrev

ExpoDrev este un târg internaţional de lemn, care are loc 
o dată pe an, la Krasnoyarsk. Este cel mai important loc de 
întâlnire pentru industria prelucrării lemnului din Siberia 
şi combină zonele principale ale industriei şi comerţului, 
echipamentelor forestiere şi bioenergiei din lemn. Datorită 
prezenţei unui public internaţional, ExpoDrev este o 
platformă ideală pentru contacte şi relaţii de afaceri de 
succes. Expoziţia se concentrează pe meşteşuguri, fabricarea 
de mobilier, silvicultură, tehnologie forestieră, prelucrarea 
lemnului masiv şi bioenergie din lemn. Krasnoyarsk este 
una dintre cele mai importante şi mai rapid dezvoltate 
regiuni din domeniul industriei lemnului şi pregăteşte 
majoritatea descendenţilor specialişti din industrie, deoarece 
Universitatea Tehnică din Krasnoyarsk este una dintre 
cele mai mari şi mai importante universităţi din industria 
lemnului din Rusia. Din acest motiv, este fără îndoială că 
Krasnoyarsk este locul ideal pentru ExpoDrev.

ExpoDrev Rusia va avea loc în patru zile, de marţi, 03 
septembrie până vineri, 06 septembrie 2019, la Krasnoyarsk.



Fermierii pot depune cereri de de sprijin 
pentru accesarea schemei de ajutor de stat 
“Servicii de silvomediu, servicii climatice si 
conservarea pădurilor”.

Conform anuntului de lansare publicat 
pe site-ul APIA, pentru acordarea sprijinului 
în cadrul schemei de ajutor de stat 
“Servicii de silvomediu, servicii climatice 
şi conservarea pădurilor”, sesiunea 2, 
solicitantul trebuie să depuna online, în 
aplicaţia electronică M15, o cerere de 
sprijin, care se regăseşte în anexa 1 din 
ghidul solicitantului. 

Ulterior, solicitarea se tipăreşte, se 
semnează şi se depune, împreună cu 
documentele aferente, la CJ APIA sau 
Centrul Municipiului Bucureşti al APIA. În 
cazuri excepţionale, cererea de sprijin se 
poate depune doar pe suport de hârtie, 
împreună cu documentele aferente.

Direcţia Silvică Neamţ pune la dispoziţia 
producătorilor de legume şi fructe araci şi 
tutori din lemn de răşinoase (brad şi molid), 
la lungimi intre 1 m şi 4 m, grosimi de la 2,5 
cm, până la 7-8 cm, secţiune pătrată sau 
dreptunghiulară, precum şi toate tipurile 
de cherestea necesare pentru activitatea de 
producţie. Fabrica se află la Târgu Neamţ, în 
judeţul Neamţ, şi procesează anual 15.000 
mc buşteni de răşinoase, lemn certificat 
FSC.

Membrii ASRO - CT 118 acordă o 
atenţie deosebită finalizării standardului 
de terminologie în domeniul lemn rotund 
şi cherestea, prEN 844, pentru care se 
propune adoptarea prin metoda versiunii 
române, imediat ce standardul european va 
fi publicat la CEN. 

Abasada RP Chineze la Bucureşti a 
informat MMACA despre deschiderea 
procedurii de înscriere la cea de a doua 
ediţie a expoziţiei internaţionale de import 
a Chinei (CIIE), care va avea loc în perioada 
5-10 noiembrie 2019, la Shanghai.

Anul trecut, cu toate demersurile de 
ultim-moment, MMACA a ratat participarea 
la târgul anual de import din China/
Shanghai, în cadrul PPE 2019, deci cu 
subvenţie de la bugetul de stat. La ediţia 
de anul acesta, România va organiza un 
pavilion naţional multisectorial.

ANEIR îşi asumă responsabilitatea 
organizării participării României la 
respectivul târg. Pentru a putea trece la 
întocmirea formelor impuse de procedura 
operaţională a PPE, toate structurile private 
sunt invitate să comunice de urgenţă 
la ANEIR (aneir@aneir.ro) lista firmelor 
din domeniul lor de activitate (cu datele 
de contact ale fiecărei firme şi suprafaţa 
necesară pentru a prezenta oferta de 
export) interesate să participe la respectivul 
târg multisectorial.
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DE PRODUSE ŞI SERVICII
oferte
Products and Services Offerings

DE PRODUSE ŞI SERVICII
cereri
Products and Services Requests

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

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

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

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

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

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

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

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

Saudi Formica Sheets Arabia Saudită
• plăci aglomerate şi laminate
• grosimi diferite, gamă de culori variată (peste 150)
Khalil Baltagi, Saudi Formica Sheets

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

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

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

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

Watson EP Industries PTE Ltd Singapore
• placaj de mesteacăn / birch plywood
• grosimi de 12, 15, 18 şi 27 mm
• diferite lungimi şi cantităţi
14 Jalan Mesin, Watson Industrial Building,
Singapore 368814, tel.: +65.6284.00.94
sales@watsonep.com.sg

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

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

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

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

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

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

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




