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Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR

Vânzarea lemnului pe picior 
sau fasonat a înregistrat 
în anul 2017 o creştere 

considerabilă a încasărilor, ca urmare 
a creşterii preţurilor, determinată de 
creşterea cererii de lemn, atât pentru 
industrie, cât şi ca lemn de foc.

Un salt semnificativ faţă de 2016 
şi de anii precedenţi a realizat şi 
Fabricarea de mobilă, care, cu cele 
aproximativ 10 miliarde lei cifră 
de afaceri, a stabilit un record al 
ultimului deceniu.

La Prelucrarea primară a lemnului, 
creşterea este mai mică, din cauza 
faptului că Fabricile de cherestea 
(Grupa 161, Cod CAEN) au încheiat 
anul 2017 cu minus faţă de 2016.

Fabricile de furnire, cele de plăci, 
ambalaje sau parchet, precum 
şi producătorii de lemn pentru 
construcţii, au compensat acest “pas 
înapoi” a uneia dintre activităţile 
aparţinând prelucrării primare a 
lemnului - fabricarea cherestelei.

Semnalul este, însă, îngrijorător, 
având în vedere că în “lanţul trofic” 
al domeniului, de la administrator 
la fabricile de mobilă, producătorii 
de cherestea reprezintă veriga din 

Domeniul forestier din România, cu cele trei 
componente ale sale, clasificate după Codul CAEN 
- SILVICULTURĂ ŞI EXPLOATARE FORESTIERĂ, 
PRELUCRAREA PRIMARĂ A LEMNULUI şi FABRICAREA 
DE MOBILĂ -, a realizat în anul 2017 o cifră de afaceri 
totală de peste 29 miliarde lei (aproximativ 6,5 miliarde 

mijloc, care procesează lemnul brut 
în produse necesare apoi fabricării 
mobilei.

Diminuarea cu 4% a cifrei de 
afaceri a fabricilor de cherestea, 
respectiv de la 7.307.444.196 lei, 
în 2016, la 7.043.987.019 lei, în 
anul 2017, înseamnă mai puţine 
resurse financiare aduse în interiorul 
domeniului.

Îngrijorător pentru viitor este şi 
faptul că numărul de salariaţi al 
fabricilor de cherestea scade, de la 
28.130, la 24.239 (cu cca. 4.000 de 
persoane mai puţin). Şi în anul 2018, 
acestea au continuat să funcţioneze 
cu dificultate, ca urmare a diminuării 
cantităţilor de lemn rotund oferite 
de piaţa autohtonă, fiind nevoite 
să apeleze la importuri din ţări 
europene. Astfel, alte importante 
resurse financiare, care ar fi fost 
de dorit să rămână în ţară şi să 
alimenteze domeniul forestier, au 
fost şi sunt trimise peste graniţă, 
în vederea procurării din import a 
lemnului pentru industrie.

Este nevoie, de aceea, mai mult 
ca oricând, ca ADMINISTRATORII, 
AGENŢII ECONOMICI DIN 

Economia forestieră,
prezent şi perspective
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de euro), în creştere cu un miliard şi jumătate de lei, 
faţă de anul 2016. Această creştere a fost realizată 
îndeosebi în Silvicultură şi exploatări forestiere (772 
milioane lei), precum şi în Fabricarea mobilei (540 
milioane lei). Cifrele, exprimate în lei, se prezintă astfel:

EXPLOATĂRI ŞI PRELUCRAREA 
PRIMARĂ A LEMNULUI ŞI 
INDUSTRIA MOBILEI să se aşeze 
la aceeaşi masă, pentru a regăsi 
împreună calea de urmat, în care 
interesele lor să interfereze.

Transparenţa în relaţiile dintre 
parteneri, respectarea liberei 
concurenţe şi eliminarea concurenţei 
neloaiale, respectarea fără 
interpretări a legislaţiei, sunt câteva 
principii care trebuie să guverneze, 
în condiţiile economiei de piaţă, 
relaţiile dintre participanţii pe piaţa 
lemnului.

Situaţia actuală trebuie atent 
evaluată. Temele de pus în discuţie 
sunt:

• slaba finanţare a activităţilor din 
exploatări şi prelucrarea primară 
a lemnului;

• lipsa acută a forţei de muncă şi 
slaba calificare a celei existente;

• insuficienţa drumurilor forestiere 
şi starea precară a celor existente;

• birocraţia excesivă şi lipsa de 
predictibilitate a legislaţiei din 
domeniu;

• accesul preferenţial la resursa de 
masă lemnoasă.

Pentru proiecţia de perspectivă a 
economiei forestiere, trebuie găsite 
răspunsuri la câteva întrebări:

• Este eficient şi benefic pentru 
pădure, ca administratorul să 
execute şi lucrările de exploatare?

• Este criza lemnului de foc o criză 
reală?

• Există un plan de acţiune care 
să prioritizeze urgenţele pentru 
domeniul forestier?

• Se poate pune problema 
majorării volumului recoltat anual 
din fondul forestier naţional la 
nivelul cotelor utilizate şi în alte 
ţări europene?

• Este valorificat superior lemnul 
în conformitate cu prevederile 
Codului Silvic?

• Poate fi o mai bună soluţie 
construirea drumurilor forestiere 
pe versant, nu pe vale?

• Vor putea fi atraşi tinerii spre 
activităţile specifice domeniului?

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR
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 1 210 REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA RA BUCUREȘTI 1.961.436.898 16.246
 2 210 RO XI WOOD SYSTEMS SRL HUNEDOARA 29.547.199 114
 3 210 CONIFAST SRL BUZĂU 29.032.943 29
 4 210 ALROB-SILV SRL PRAHOVA 24.755.874 23
 5 210 DORA SRL ALBA 21.622.945 47
 6 210 ALDONA PREST SRL HUNEDOARA 19.845.732 110
 7 210 OCOLUL SILVIC DE REGIM GHEORGHENI SA HARGHITA 14.716.851 72
 8 210 RPL OCOLUL SILVIC PĂDURILE FĂGĂRAŞULUI RA BRAȘOV 12.537.746 48
 9 210 FAG INTERNAŢIONAL SRL GORJ 12.487.324 103
 10 210 OCOLUL SILVIC SILVA-BUCOVINA SRL SUCEAVA 12.295.729 42
 11 210 TANI DANONA SRL HUNEDOARA 11.801.641 56
 12 210 MANCOR SRL BRAȘOV 11.781.589 27
 13 210 RPL A PĂDURILOR PIATRA CRAIULUI RA BRAȘOV 11.593.479 46
 14 210 RPL A PĂDURILOR KRONSTADT RA BRAȘOV 11.547.065 53
 15 210 TERRA SILVA SRL DOLJ 11.420.425 85
 16 210 RPL OCOLUL SILVIC PĂDURILE ŞINCII RA BRAȘOV 11.242.952 80
 17 210 RPL A PĂDURILOR STEJARUL RA BRAȘOV 10.102.637 32
 18 210 AGROZOOINDUSTRIALA SRL ARAD 9.719.135 44
 19 210 OCOLUL SILVIC COMUNAL TELCIU RA BISTRIȚA-NĂSĂUD 9.532.403 56
 20 210 LUCALEX SRL DOLJ 9.035.910 26
 21 210 OCOLUL SILVIC LIGNUM SRL BACĂU 8.904.966 31
 22 210 RPL A PĂDURILOR SACELE RA BRAȘOV 8.888.847 40
 23 210 STEFAN FOREST SRL ALBA 8.279.091 17
 24 210 DAIBO FOREXIM SRL DÂMBOVIȚA 8.076.590 30
 25 210 RA OCOLUL SILVIC IZVORUL SOMEŞULUI MARE RA BISTRIȚA-NĂSĂUD 8.013.073 76
 26 210 STRINAPOLI SRL ARAD 7.903.367 35
 27 210 TRANSALPIN 2008 SRL GORJ 7.778.075 29
 28 210 VALIDUM SRL NEAMȚ 7.444.749 33
 29 210 FOREXPORT SRL VRANCEA 7.164.763 44
 30 210 OCOLUL SILVIC DUMBRAVA RA ARAD 7.066.492 77
 31 210 RPL A PĂDURILOR MAIERUŞ RA BRAȘOV 7.059.818 36
 32 210 COMPREST SILVA SRL DÂMBOVIȚA 7.053.701 22
 33 210 RPL OCOLUL SILVIC PĂDUREA BOGĂŢII RA BRAȘOV 6.829.982 23
 34 210 OCOLUL SILVIC IRI SRL VRANCEA 6.632.196 64
 35 210 SEBI FOREST TRANS SRL HUNEDOARA 6.462.440 32
 36 210 OCOLUL SILVIC MAIERU RA BISTRIȚA-NĂSĂUD 6.317.192 34
 37 210 OCOLUL SILVIC BISERICESC ILIŞEŞTI SRL SUCEAVA 6.302.672 25
 38 210 OCOLUL SILVIC CODRII CETĂŢILOR RA BRAȘOV 6.197.426 27
 39 210 WOOLF IMPEX SRL BUZĂU 6.192.717 4
 40 210 OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII RA SIBIU 6.024.000 42
 41 210 OCOLUL SILVIC ABRUD RA ALBA 5.903.230 75
 42 210 RPL OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI RA SIBIU 5.892.271 30
 43 210 OCOLUL SILVIC AL ORAŞULUI RÂŞNOV RA BRAȘOV 5.713.190 32
 44 210 OCOLUL SILVIC BUZĂUL ARDELEAN RA COVASNA 5.567.797 36
 45 210 OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE RA MARAMUREȘ 5.468.646 33
 46 210 RA OCOLUL SILVIC VALEA SIEULUI RA BISTRIȚA-NĂSĂUD 5.400.167 34
 47 210 JLG FOREST SRL SUCEAVA 5.327.374 43
 48 210 OCOLUL SILVIC CIUCAŞ RA BRAȘOV 5.155.476 37
 49 210 M B I IMPEX SRL SIBIU 5.081.830 38
 50 210 OCOLUL REGAL SĂVÂRŞIN SRL ARAD 5.000.979 26
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 51 210 CSONT FOREST SRL HARGHITA 4.871.646 28
 52 210 TERRA FOREST SRL DOLJ 4.713.647 46
 53 210 VASY DUMFOREST SRL NEAMȚ 4.658.028 
 54 210 OCOLUL SILVIC BRATCUTA RA BIHOR 4.584.089 42
 55 210 RPL OCOLUL SILVIC VALEA ORĂŞTIEI RA HUNEDOARA 4.581.745 28
 56 210 OCOLUL SILVIC COMUNAL JOSENII BÂRGĂULUI RA BISTRIȚA-NĂSĂUD 4.509.799 27
 57 210 OCOLUL SILVIC COMUNAL ROMULI RA BISTRIȚA-NĂSĂUD 4.460.045 38
 58 210 FINE ONE FOREST TRANS SRL ARGEȘ 4.281.743 22
 59 210 RPL OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI RA SIBIU 4.272.025 26
 60 210 NORIDOR SRL SUCEAVA 4.269.630 14
 61 210 CIAMBUR SRL COVASNA 4.259.395 15
 62 210 OCOLUL SILVIC DEALUL SIBIULUI RA SIBIU 4.005.145 36
 63 210 OCOLUL SILVIC CODRII BEIUSULUI RA BIHOR 3.976.085 64
 64 210 RPL OCOLUL SILVIC BUCEGI-PIATRA CRAIULUI RA BRAȘOV 3.908.712 43
 65 210 NIRAJ ACE BRAD PROD SRL MUREȘ 3.904.817 63
 66 210 OCOLUL SILVIC ARDUD RA SATU MARE 3.870.022 35
 67 210 ANDANTO FOREST SRL ALBA 3.854.678 17
 68 210 OCOLUL SILVIC LĂZĂRENI RA BIHOR 3.837.971 18
 69 210 RPL OCOLUL SILVIC ZARANDUL  RA ARAD 3.827.273 51
 70 210 OCOLUL SILVIC PRIVAT CODRII ZARANDULUI SRL ARAD 3.742.311 70
 71 210 RPL OCOLUL SILVIC GURA RÂULUI RA SIBIU 3.659.791 15
 72 210 VEXEL BREBU SRL SUCEAVA 3.632.816 
 73 210 FLUAND IMPEX SRL MARAMUREȘ 3.617.576 17
 74 210 RPL OCOLUL SILVIC CINDREL RA SIBIU 3.616.271 20
 75 210 STUF DELTA PRODUCTION SRL TULCEA 3.597.229 58
 76 210 RPL OCOLUL SILVIC VALEA MUREŞULUI RA ARAD 3.566.914 34
 77 210 COSTI SIMCOM SRL SUCEAVA 3.554.254 15
 78 210 OCOLUL SILVIC CARPATINA SRL HUNEDOARA 3.543.796 31
 79 210 OCOLUL SILVIC SAPCEA CUGIR RA ALBA 3.454.015 29
 80 210 OCOLUL SILVIC RĂŞINARI RA SIBIU 3.405.871 26
 81 210 SILVA LAZAR SRL ARAD 3.340.964 8
 82 210 TOEXFOR SRL MUREȘ 3.328.252 16
 83 210 OCOLUL SILVIC DOMENIUL HANGU SRL NEAMȚ 3.278.346 24
 84 210 SILVAPIN SRL SUCEAVA 3.273.506 31
 85 210 RPL OCOLUL SILVIC VALEA PIANULUI RA ALBA 3.257.708 38
 86 210 FERO-LEMN-PLAST SRL HARGHITA 3.229.970 13
 87 210 CLUB TACHE 2000 SRL ALBA 3.169.909 21
 88 210 OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA RA BISTRIȚA-NĂSĂUD 3.168.498 31
 89 210 OCOLUL SILVIC PLAIURILE HENIULUI RA BISTRIȚA-NĂSĂUD 3.141.803 29
 90 210 RPL OCOLUL SILVIC TALMACIU RA SIBIU 3.007.956 19
 91 210 SIMNEC SRL IAȘI 3.000.038 26
 92 210 ROMFOREST SERV SRL BACĂU 2.978.853 6
 93 210 OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES RA BISTRIȚA-NĂSĂUD 2.973.939 27
 94 210 RPL OCOLUL SILVIC “ŢINUTUL PĂDURENILOR” RA HUNEDOARA 2.914.043 22
 95 210 VASIMOLI SILV SRL PRAHOVA 2.860.279 12
 96 210 RPL OCOLUL SILVIC VALEA HAŢEGULUI RA HUNEDOARA 2.836.692 27
 97 210 TUTU COMPANY SRL BACĂU 2.816.539 19
 98 210 RPL  OCOLUL SILVIC BĂNIA RA CARAȘ-SEVERIN 2.810.239 42
 99 210 OCOLUL SILVIC SEBEŞ RA ALBA 2.744.845 22
 100 210 ATUFOREST SRL VASLUI 2.738.857 9
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 1 220 LACUL CODRILOR SRL ALBA 56.765.322 82
 2 220 CERASUS AVIUM SRL BUCUREȘTI 36.961.169 3
 3 220 IRI FOREST ASSETS SRL BUCUREȘTI 30.175.652 1
 4 220 MONTANA-IUGAN SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 29.481.499 180
 5 220 EXPO-TRANS NMN SRL SIBIU 29.362.679 61
 6 220 AUSTROFOREST INTERNATIONAL SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 27.489.298 27
 7 220 PAN & FOREST SRL NEAMȚ 26.364.919 114
 8 220 MONTANA FOREST SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 25.314.865 132
 9 220 REAL DOC FOREST SRL ALBA 21.972.676 20
 10 220 COLCEAR SERVCOM SRL CARAȘ-SEVERIN 21.114.422 141
 11 220 COSLO-ZINCA SRL CĂLĂRAȘI 19.866.825 114
 12 220 EXPLOCOM GK SRL HARGHITA 19.344.099 34
 13 220 TORNATOR SRL BRAȘOV 17.608.802 10
 14 220 MFOREST PRODUCTIE TRUST SRL BUCUREȘTI 16.961.483 80
 15 220 HANIFA SRL VRANCEA 16.441.014 36
 16 220 SILVAREX 2001 SRL ILFOV 15.635.179 47
 17 220 PRICOFOREST SRL NEAMȚ 15.451.120 66
 18 220 LIMSILVA FOREST SRL VRANCEA 14.141.576 71
 19 220 RAPID FOREST SRL HARGHITA 13.878.687 48
 20 220 RAZUSTOM SRL CARAȘ-SEVERIN 13.637.243 54
 21 220 COMEXIM R SRL HUNEDOARA 13.588.556 187
 22 220 MONTECLAS SRL COVASNA 13.550.038 47
 23 220 SILVADOR COMPANY SRL DÂMBOVIȚA 13.161.643 33
 24 220 LORGIS SRL GORJ 13.084.195 66
 25 220 HALUPEX SRL HARGHITA 12.890.134 37
 26 220 PRODUCTIE “VOINA” SRL COVASNA 12.766.438 35
 27 220 SILVACOM IMPEX SRL SIBIU 12.081.182 39
 28 220 SRT SILVIROM TIMBER BRAȘOV 11.666.413 1
 29 220 SUSAI SERVCOM SRL CARAȘ SEVERIN 11.505.453 77
 30 220 BKT FOREST SRL MARAMUREȘ 10.981.436 47
 31 220 TEHNO FOREST SRL IAȘI 10.811.276 51
 32 220 FIRST ELIA TOM ‘94 SRL ARGEȘ 10.683.691 33
 33 220 NICOFAIV 2007 SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 10.039.874 29
 34 220 FORTRANS N&N SRL HUNEDOARA 10.028.987 18
 35 220 OCT-TRANS SRL MARAMUREȘ 9.958.583 29
 36 220 CARLEXIM SRL GORJ 9.927.282 44
 37 220 AZOPROD COM SRL ALBA 9.909.682 3
 38 220 ESTERER SRL HARGHITA 9.806.651 49
 39 220 DAVILEMN SRL MUREȘ 9.388.385 29
 40 220 CONFANA INDUSTRIES SRL SUCEAVA 9.294.866 53
 41 220 PRO FOREST SRL MARAMUREȘ 8.928.494 19
 42 220 SILVA ANIMA SRL ALBA 8.821.657 
 43 220 CSILLAG SRL HARGHITA 8.702.330 49
 44 220 RAN FOREST SERVICES SRL ARAD 8.606.931 26
 45 220 FOREVER PAN SRL NEAMȚ 8.475.977 15
 46 220 G.N.D. SLAVY’99 SRL ARGEȘ 8.383.677 30
 47 220 GELU TRANSEXPLOR SRL MUREȘ 8.252.037 43
 48 220 GRIMAVAS IMPEX SRL MUREȘ 8.162.147 53
 49 220 BRADATEL SRL BACĂU 8.152.039 31
 50 220 TRIION-CONSTRUCT SRL MEHEDINȚI 7.969.026 94
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 51 220 SALCOMEX PROD SRL ARGEȘ 7.967.902 56
 52 220 T C COMPILIMPEX SRL NEAMȚ 7.841.063 110
 53 220 STEJAR-LUPENI SRL HARGHITA 7.707.477 24
 54 220 BORSILV SRL HARGHITA 7.324.066 33
 55 220 LAVIONE TEX SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 7.278.486 24
 56 220 RAMOCSA SRL HARGHITA 7.246.853 40
 57 220 SIMICOM SRL SIBIU 7.200.734 24
 58 220 FAB PROD COM SRL HARGHITA 7.032.570 40
 59 220 AGAMEX TRADE SRL BRAȘOV 7.023.420 24
 60 220 GEO & PATRICE FOREST SRL BIHOR 6.873.618 16
 61 220 HUNI & SZIDI SRL MUREȘ 6.831.312 12
 62 220 RADAN SERV SRL MUREȘ 6.814.901 36
 63 220 SERVICII FORESTIERE MD SRL SUCEAVA 6.717.994 17
 64 220 VERSAY SRL CARAȘ-SEVERIN 6.671.122 
 65 220 MIGAB FOREST SRL PRAHOVA 6.596.138 21
 66 220 VORLAZ SRL SUCEAVA 6.512.906 19
 67 220 NADESCU VIOSILV SRL OLT 6.446.426 45
 68 220 FOREST HOME SRL NEAMȚ 6.387.924 18
 69 220 BRADUL FOREST SRL NEAMȚ 6.328.472 19
 70 220 SILVA FUNGHI SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 6.310.769 8
 71 220 GENERALY-CRYS-TRANS SRL ARGEȘ 6.297.112 16
 72 220 GANAND IMPEX SRL VÂLCEA 6.259.502 35
 73 220 IULIAN TRANSFOR SRL HUNEDOARA 6.228.491 42
 74 220 DELCOM FOREST SRL NEAMȚ 6.223.926 56
 75 220 LEONARD FOREST SRL SUCEAVA 6.206.988 10
 76 220 INTOM SRL BIHOR 6.202.977 7
 77 220 RAMAROM FOREST SRL PRAHOVA 6.123.286 24
 78 220 MALINIC SRL COVASNA 6.077.933 48
 79 220 INFOREG SRL MUREȘ 6.042.613 40
 80 220 SUPELNIŢA SRL GORJ 6.008.785 30
 81 220 NARILSERV SRL SUCEAVA 5.969.055 16
 82 220 LUPU TRANS SRL MUREȘ 5.938.857 25
 83 220 MARSINCA TRUCK SRL MARAMUREȘ 5.784.733 19
 84 220 BRADUL SRL TIMIȘ 5.646.158 39
 85 220 FOREST LAND SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 5.604.476 16
 86 220 GILFOR SRL BRĂILA 5.597.122 21
 87 220 RAY WOOD EXPLOATARE SRL SUCEAVA 5.526.334 10
 88 220 MANELEMN SRL COVASNA 5.485.596 7
 89 220 LUMBERMAN SRL SUCEAVA 5.419.022 
 90 220 NICO FOREST SRL SUCEAVA 5.383.255 8
 91 220 HOLZ IMPEX SRL SIBIU 5.342.740 23
 92 220 D.N.Y. EXPLO SRL BRAȘOV 5.334.348 13
 93 220 SIRCOMSIM SRL SIBIU 5.311.788 18
 94 220 LEOPET COM SRL MARAMUREȘ 5.281.208 21
 95 220 STEFLUCIL SRL NEAMȚ 5.265.984 16
 96 220 PADOPROD SRL VÂLCEA 5.079.878 34
 97 220 DOI URSULEŢI SRL ARAD 5.072.192 22
 98 220 EXIFOREST SRL SUCEAVA 5.051.955 28
 99 220 MIKA EXPOSTAR SRL CONSTANȚA 5.035.867 
 100 220 FORIL SRL SUCEAVA 4.987.101 11
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 1 1610 HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL ALBA 1.769.381.279 1.945
 2 1610 KASTAMONU ROMANIA SA MUREȘ 755.818.555 909
 3 1610 KARELIA - UPOFLOOR SRL MARAMUREȘ 179.626.457 382
 4 1610 BARLINEK ROMĂ‚NIA SA BACĂU 134.552.441 312
 5 1610 XILOBAIA SRL MARAMUREȘ 108.987.865 118
 6 1610 SILVANIA INTERNATIONAL PROD SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 94.573.424 191
 7 1610 FORESTAR SA NEAMȚ 65.412.223 190
 8 1610 HARDWOOD SRL VÂLCEA 49.509.613 145
 9 1610 ALREDIA SRL ALBA 40.698.301 42
 10 1610 VIRIX PROD SRL DÂMBOVIȚA 39.764.543 175
 11 1610 HOLZ EXPERT INDUSTRY SRL SUCEAVA 36.824.745 7
 12 1610 FORESTBROD SRL SUCEAVA 36.496.766 134
 13 1610 ROMANEL WOOD INDUSTRY SRL NEAMȚ 34.813.916 113
 14 1610 SILVA GRUP SRL SIBIU 34.009.198 31
 15 1610 SEZAR FOREST SRL BRAȘOV 33.959.600 82
 16 1610 AMIPROD WOOD SRL NEAMȚ 32.441.998 30
 17 1610 POP FRANCE SRL MARAMUREȘ 28.950.176 140
 18 1610 PAMIRCO SRL TIMIȘ 28.889.514 100
 19 1610 DIP & GIP SRL BRAȘOV 28.422.454 165
 20 1610 HATY SRL VÂLCEA 28.222.440 92
 21 1610 RONESANS SRL BRAȘOV 27.377.236 206
 22 1610 MASSIV FOREST PRODUCTS SRL CARAȘ-SEVERIN 26.200.339 233
 23 1610 VOIEVOD SRL SUCEAVA 25.630.757 80
 24 1610 NOVAARTIS SRL MARAMUREȘ 25.221.229 97
 25 1610 GENEX COM SRL HARGHITA 24.971.099 67
 26 1610 ILROM LEGNO SA TIMIȘ 24.735.572 95
 27 1610 I H N E  COMPANY SRL GORJ 23.712.712 166
 28 1610 FORESTA ARGES SA ARGEȘ 23.657.238 149
 29 1610 REIF SAW MILL SRL MARAMUREȘ 22.817.074 34
 30 1610 MOLIDUL IMPEX SRL BUZĂU 22.755.801 63
 31 1610 DML INVEST SRL ALBA 22.448.777 29
 32 1610 LIGNUM TREND SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 21.971.320 32
 33 1610 MICO LEGNAMI SRL SIBIU 21.536.703 64
 34 1610 ROMANEL HARDWOOD SRL NEAMȚ 21.470.336 135
 35 1610 SANIRAL SRL SUCEAVA 21.150.573 46
 36 1610 GRUP LEMN SRL NEAMȚ 21.051.950 140
 37 1610 RICH FOREST SRL BACĂU 20.767.089 99
 38 1610 NORMAROM INDUSTRIE SRL CARAȘ-SEVERIN 20.363.520 136
 39 1610 BELACRIS SRL SUCEAVA 20.294.807 9
 40 1610 TIMBER REAL WOOD SRL DÂMBOVIȚA 20.262.744 30
 41 1610 STAR GATE SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 19.284.430 
 42 1610 NICO-PAUL SRL SUCEAVA 18.667.982 38
 43 1610 EX-FOR SRL COVASNA 17.298.248 127
 44 1610 LAFOR SRL NEAMȚ 17.253.259 107
 45 1610 EURO-VASKOMIH SRL SUCEAVA 16.725.325 19
 46 1610 PALROM PRODUCTS SRL HUNEDOARA 16.537.854 77
 47 1610 EURODIVIP SRL SUCEAVA 16.520.646 
 48 1610 RETRO COMPROD SRL VRANCEA 16.501.432 107
 49 1610 TRANSILIS FOREST SRL SUCEAVA 16.484.613 16
 50 1610 FAGUL PRODIMPEX SRL NEAMȚ 16.155.804 
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 51 1610 FORESTFALT SERVICII SRL SUCEAVA 14.808.325 108
 52 1610 ELIGAT PROD SRL GORJ 14.003.478 20
 53 1610 GILEX PROD SRL HUNEDOARA 13.972.844 48
 54 1610 TANEX WOOD INDUSTRY SRL BUCUREȘTI 13.932.751 87
 55 1610 LEMNFOREST SRL BIHOR 13.492.941 26
 56 1610 WOODEN DOORS INTERNATIONAL SRL VRANCEA 13.030.728 100
 57 1610 SILVA ROM GOLDEN SRL ARGEȘ 12.926.701 66
 58 1610 GATER CONCEPT PROD SRL ARGEȘ 12.829.103 39
 59 1610 SNIJANA SRL ARAD 12.474.264 20
 60 1610 MOLIDUL IMPEX SRL PANATAU FILIALA BEREŞTI-TAZLAU BACĂU 11.931.427 51
 61 1610 COSTA WOOD TRADING SRL VÂLCEA 11.906.059 72
 62 1610 UNILEM SRL BACĂU 11.845.128 72
 63 1610 FORESTLIV SRL SUCEAVA 11.677.050 30
 64 1610 DARION SRL MUREȘ 11.410.268 45
 65 1610 PRISLEMN SRL MARAMUREȘ 11.233.127 56
 66 1610 TRANSILVANIA BOIS SRL MARAMUREȘ 11.179.175 45
 67 1610 GLULAM SA DÂMBOVIȚA 10.961.568 47
 68 1610 LATIROM FOREST PRODUCT SRL BIHOR 10.824.087 19
 69 1610 DEN FOREST SRL NEAMȚ 10.724.580 35
 70 1610 PLATANUS PROD IMPEX SRL MUREȘ 10.625.100 77
 71 1610 FLORILEMN SRL BIHOR 10.611.880 22
 72 1610 IPA COMPANY SRL HARGHITA 10.587.912 54
 73 1610 HOCOLROM SRL PRAHOVA 10.357.628 16
 74 1610 LACUSTA PRODCOM SRL SUCEAVA 10.197.693 38
 75 1610 VALIFOREST SRL NEAMȚ 10.038.163 29
 76 1610 ENERGY TRANS SRL NEAMȚ 9.625.552 12
 77 1610 TRANSFORESTCOM SRL NEAMȚ 9.554.051 60
 78 1610 SUSCA TRANS SRL MARAMUREȘ 9.520.217 11
 79 1610 DELNEY EXPORT IMPORT SRL COVASNA 9.449.228 46
 80 1610 ZMZ CHERESTEA SRL NEAMȚ 9.279.188 36
 81 1610 FRAMFOREST SRL NEAMȚ 9.265.446 19
 82 1610 GORBA CONSTRUCT SRL SATU MARE 9.226.626 22
 83 1610 STANIA-BAR SRL ARGEȘ 9.163.682 80
 84 1610 COZIA FOREST SA VÂLCEA 8.992.926 68
 85 1610 TRANS FAG SRL MEHEDINȚI 8.740.688 49
 86 1610 FOREX SRL BRAȘOV 8.727.134 53
 87 1610 JWC ROMWOOD SRL COVASNA 8.710.219 36
 88 1610 UNICOM WOOD PRODUCTION SA TELEORMAN 8.489.383 131
 89 1610 ALD & G FOREST SRL NEAMȚ 8.468.235 27
 90 1610 ENA WOOD SRL PRAHOVA 8.323.304 42
 91 1610 WEGLAND ALPIN SRL ARAD 8.230.873 17
 92 1610 LEMNKING MANUFACTORY SRL BUZĂU 8.207.161 65
 93 1610 TRACIA SILVA SRL SIBIU 8.188.824 22
 94 1610 DAN-GIGI SRL SUCEAVA 8.184.017 24
 95 1610 BALINDRU SRL VÂLCEA 8.120.140 35
 96 1610 EURO PRO CONSTRUCT 2004 SRL ARGEȘ 8.109.433 37
 97 1610 COM LĂCRĂMIOARA SRL SUCEAVA 8.065.341 22
 98 1610 COSMARIS SRL SUCEAVA 8.023.712 19
 99 1610 SUED FOREST EXIM SRL BACĂU 7.786.285 31
 100 1610 I. T. ROM SRL MARAMUREȘ 7.650.881 39
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 1 1621 EGGER ROMANIA SRL SUCEAVA 1.536.948.231 730
 2 1621 KRONOSPAN SEBES SA ALBA 936.907.235 425
 3 1621 SC KRONOSPAN ROMANIA SRL BRAȘOV 562.214.706 157
 4 1621 HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER BACO SRL BACĂU 266.858.751 695
 5 1621 LOSAN ROMANIA SRL BRAȘOV 139.005.780 609
 6 1621 J.F. FURNIR SRL BRAȘOV 112.911.875 370
 7 1629 CARPAT STICKS SRL TIMIȘ 89.938.301 206
 8 1623 PORTA KMI ROMANIA SRL ARAD 78.117.850 271
 9 1621 EUROCOM - EXPANSION SA ARGEȘ 69.469.190 179
 10 1629 CH INDUSTRIAL PROD SRL CLUJ 65.489.280 245
 11 1621 R G HOLZ COMPANY SRL MARAMUREȘ 60.010.102 430
 12 1621 WERZALIT LEMN TECH SCS TIMIȘ 56.076.102 237
 13 1629 M.C.I. NOVOTECH SRL BUCUREȘTI 46.588.432 38
 14 1621 CILDRO PLYWOOD SRL MEHEDINȚI 43.767.863 330
 15 1624 TONNELLERIE MARGO SRL ARAD 43.162.210 158
 16 1623 ECO EURO DOORS SRL MUREȘ 38.918.461 135
 17 1623 REFLEX FATADE SRL BUCUREȘTI 33.916.173 122
 18 1621 VASCONY PROD SRL DÂMBOVIȚA 30.489.202 187
 19 1621 SWL WOOD INDUSTRIES SRL NEAMȚ 28.838.531 123
 20 1621 SIGSTRAT SA MARAMUREȘ 28.835.201 364
 21 1623 SWAN WINDOW SRL MUREȘ 27.091.351 109
 22 1624 MAR-MOB SRL SUCEAVA 26.658.011 54
 23 1623 ARCADE DOORS SRL BUCUREȘTI 26.547.004 41
 24 1629 DEKO RAME SRL SIBIU 26.403.379 173
 25 1624 MODPACK SYSTEM SRL PRAHOVA 24.994.260 93
 26 1623 MOBILCOM-IMPEX SRL HARGHITA 24.898.252 143
 27 1621 ROMPLY MEROPS SRL CĂLĂRAȘI 22.594.781 145
 28 1621 H L V TRANSILVANIA SRL SIBIU 22.329.076 20
 29 1623 TERRA CONSTRUCTII SRL BOTOȘANI 21.876.946 209
 30 1629 TABULA SRL HARGHITA 21.114.386 116
 31 1621 PENTA BOX SRL ARAD 21.088.515 118
 32 1623 BENATI SRL HARGHITA 20.908.637 85
 33 1629 GILMET SRL PRAHOVA 20.572.271 244
 34 1622 VICLA IMPEX SRL SIBIU 20.496.979 125
 35 1624 DDCA ROMANIA SRL COVASNA 20.298.262 56
 36 1623 B.D. LEMNTECH SRL BUCUREȘTI 18.488.330 60
 37 1621 LESSOPLAST SRL CONSTANȚA 18.052.219 107
 38 1623 SALASTAR SRL HARGHITA 17.795.402 43
 39 1623 FORESTROM SRL SUCEAVA 16.387.382 6
 40 1621 STRATUSCOM BLAJ SRL ALBA 14.776.496 219
 41 1624 CONI-TRANS EXPORTPACKAGING SRL COVASNA 13.686.510 79
 42 1629 TECLEM PROD SRL TIMIȘ 13.332.784 194
 43 1623 ESCORPION 707 IMPEX SRL CLUJ 12.645.038 22
 44 1623 FONTANOT RO SRL CLUJ 12.376.049 82
 45 1623 ARGO SRL NEAMȚ 12.168.300 65
 46 1623 INCO INDUSTRY SRL NEAMȚ 12.157.394 76
 47 1623 KOMFORT WOOD SRL BIHOR 11.934.531 64
 48 1624 BREK ROM SRL SATU MARE 11.544.182 34
 49 1623 ELIM-GOD SRL MARAMUREȘ 11.488.042 52
 50 1629 LINS & WEINZIERL EXPORTPACKAGING SRL COVASNA 11.428.420 2
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 51 1629 TRIAMOB SRL BIHOR 11.423.050 110
 52 1623 DOXAR GRUP SRL SUCEAVA 11.387.478 71
 53 1629 AMECO RENEWABLE ENERGY SRL HARGHITA 11.285.020 34
 54 1623 IDEZIO SRL PRAHOVA 10.987.831 60
 55 1623 DIMMER SRL BACĂU 10.896.979 37
 56 1621 CILDRO SA MEHEDINȚI 10.814.068 128
 57 1623 TEHNICA-SCHWEIZ IMPEX SRL TIMIȘ 10.664.587 29
 58 1623 SOGEM PRODUCTION SRL SUCEAVA 10.596.876 80
 59 1623 AND SILVA IMPEX SRL CARAȘ-SEVERIN 10.542.380 101
 60 1624 MIKIM SRL BRAȘOV 10.309.804 39
 61 1623 WORKSHOP DOORS SRL MUREȘ 10.298.692 5
 62 1624 ARCOPLAST SRL ARGEȘ 10.267.821 79
 63 1623 VANDROM TRUST SRL BACĂU 10.128.181 45
 64 1623 STAR GATE INTERNATIONAL SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 9.982.253 5
 65 1623 IN-NOVA T.F. SRL COVASNA 9.795.644 46
 66 1621 STECOPAL STRAT 2004 SRL ARGEȘ 9.692.026 83
 67 1629 EURO SANGIFT SRL HARGHITA 9.550.987 49
 68 1623 ITAL STYL SRL SUCEAVA 9.499.953 51
 69 1623 ERGIO-PROD SRL BACĂU 9.186.468 72
 70 1623 DOR INVEST SRL BACĂU 9.186.313 61
 71 1629 TREFOREX SRL HARGHITA 8.797.885 30
 72 1623 NORD SCALA SRL SUCEAVA 8.795.130 99
 73 1623 DETROIT CITY IMPORT EXPORT SRL HARGHITA 8.782.844 79
 74 1629 APIPROD SRL SIBIU 8.707.912 134
 75 1623 V.B.N.DOORS SRL ARAD 8.599.359 33
 76 1623 LORENMAR SRL SUCEAVA 8.575.604 41
 77 1623 GAMA PLAST SRL BACĂU 8.502.519 27
 78 1624 MOB - VIP SRL BUCUREȘTI 8.384.820 31
 79 1624 COMELECTRO IMPORT EXPORT SRL PRAHOVA 8.324.267 62
 80 1624 RUAL SRL ARGEȘ 8.213.332 41
 81 1629 CREAZIONI LEGNO SRL ILFOV 8.067.351 95
 82 1621 C.B.S. EXPORT SRL VRANCEA 8.013.017 71
 83 1623 ARCER SRL MARAMUREȘ 7.989.874 97
 84 1623 BASIL INTERFOREST SRL SUCEAVA 7.776.138 24
 85 1623 LEM TEK SRL TIMIȘ 7.711.411 52
 86 1624 OBELIX IMPEX SRL SĂLAJ 7.565.317 87
 87 1629 ECOSOFTBN SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 7.513.653 26
 88 1629 XILOPAL SRL BACĂU 7.438.037 68
 89 1622 PAM SA SRL CARAȘ-SEVERIN 7.269.900 65
 90 1624 NEAL BROTHERS SRL DOLJ 7.193.511 39
 91 1623 MITOCARII FOREST SRL CARAȘ-SEVERIN 7.104.569 76
 92 1621 SAUCOLEMN SRL SUCEAVA 7.103.818 73
 93 1629 DERWOOD SRL BIHOR 7.097.904 3
 94 1623 FORMONT SRL ALBA 7.027.263 27
 95 1629 LAAR-IMPEX SRL HARGHITA 6.968.772 42
 96 1623 PROFIL IMPORT EXPORT SRL MUREȘ 6.902.118 67
 97 1629 BHL PRODUKTION SRL SIBIU 6.679.173 30
 98 1623 FRAGETICO GROUP SRL PRAHOVA 6.677.233 37
 99 1623 KOBEZOL SRL HARGHITA 6.663.738 55
 100 1623 CLUJ NAPOCA SERVICE SRL SATU MARE 6.617.620 55
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 1 3109 ARAMIS INVEST SRL MARAMUREȘ 1.001.204.362 4.544
 2 3109 TAPARO SA MARAMUREȘ 382.583.518 1.227
 3 3102 AVIVA SRL MARAMUREȘ 329.337.696 1.660
 4 3109 ECOLOR SRL CLUJ 322.318.591 654
 5 3109 PGS SOFA & CO SRL BIHOR 305.524.538 1.314
 6 3103 ITALSOFA ROMANIA SRL MARAMUREȘ 236.661.125 1.091
 7 3109 ADA FABRICA DE MOBILA SRL BIHOR 195.041.324 825
 8 3109 PLIMOB SA MARAMUREȘ 178.822.344 1.337
 9 3109 SORTILEMN SA CLUJ 160.208.160 858
 10 3109 COTTA INTERNATIONAL SRL ARAD 144.999.227 493
 11 3109 RUS-SAVITAR SRL TIMIȘ 138.879.093 710
 12 3109 LEMET SRL PRAHOVA 134.560.072 854
 13 3109 ARTEMOB INTERNATIONAL SRL MUREȘ 134.053.580 579
 14 3109 POLIPOL MOBILA SRL SATU MARE 128.244.054 715
 15 3109 PURE HOME COLLECTIONS SRL SATU MARE 122.487.504 325
 16 3109 SAVINI DUE SRL ALBA 117.415.651 379
 17 3109 IRIS SERVICE CIUC SA HARGHITA 89.511.847 1.217
 18 3109 ITALROM LEATHER SRL HUNEDOARA 85.897.624 443
 19 3109 STAER INTERNATIONAL SA GALAȚI 83.384.406 301
 20 3101 GAMMET 2000 SRL TIMIȘ 79.694.162 247
 21 3109 CLASS FURN ROMANIA SRL BIHOR 79.228.495 374
 22 3109 LARIX MOBILA SRL MUREȘ 78.338.026 469
 23 3109 DM ITALIAN SOFA SRL ARAD 75.659.763 333
 24 3101 TOP DESIGN FURNITURE SRL SATU MARE 71.322.331 396
 25 3109 NOUL WOODEST SRL BIHOR 61.419.000 228
 26 3109 MOBILUX SA BUCUREȘTI 59.783.480 310
 27 3109 MINIMAXX SOFA SRL ARAD 58.879.428 161
 28 3109 ELVILA SA BUCUREȘTI 58.223.030 819
 29 3109 PRESTIGE MOB SRL ILFOV 55.023.091 490
 30 3103 SALTEX MOB SRL ILFOV 53.712.679 173
 31 3109 NIKMOB SA BUZĂU 48.562.427 304
 32 3109 WIP INDUSTRIES ROMANIA SRL CLUJ 47.867.913 149
 33 3109 BECKER ROMANIA SRL CLUJ 46.286.733 340
 34 3109 CETATE PRODUCTION SRL HARGHITA 43.521.357 193
 35 3109 MOBILAIUD SRL ALBA 42.361.931 104
 36 3109 MOBILIER GENERAL ARAD MGA SRL ARAD 39.815.431 331
 37 3109 LAGUNA SERV SRL MARAMUREȘ 39.038.157 200
 38 3109 ITA PRODUCTION SRL MARAMUREȘ 37.480.025 265
 39 3109 IMOB SRL NEAMȚ 36.561.402 317
 40 3109 ANTARES ROMANIA SRL CLUJ 36.030.870 128
 41 3109 MOBILADALIN SRL MUREȘ 34.764.944 342
 42 3109 MOBEX SA MUREȘ 33.233.909 413
 43 3109 DESIGN FOR LIFE SRL SATU MARE 32.881.555 108
 44 3109 INDUSTRY TRANSILVAN SRL HARGHITA 31.598.398 197
 45 3109 ROMBEL SRL SĂLAJ 31.423.749 168
 46 3109 MAXSTILE SRL ARAD 31.391.311 177
 47 3109 COROM EXPORT SRL VÂLCEA 31.259.358 191
 48 3109 NETT FRONT SRL MUREȘ 31.154.927 114
 49 3109 ALRO INTERNATIONAL SRL SATU MARE 31.131.685 138
 50 3109 FUTURE SRL ILFOV 30.206.457 94

CAEN CIFRA DE AFACERI NR. SALARIAŢINUME FIRMĂ JUDEŢCAEN CIFRA DE AFACERI NR. SALARIAŢINUME FIRMĂ JUDEŢ

TOP 100 CAEN GRUPA 310
Topul societăţilor comerciale din grupa 310 CAEN, după cifra de afaceri, corespunzător situaţiilor financiare de la 31 decembrie 2017



 51 3109 FAMOS SA HARGHITA 30.168.197 417
 52 3101 GREENFOREST SRL TIMIȘ 30.058.152 118
 53 3109 OVO DESIGN FURNITURE GROUP SRL ILFOV 29.761.912 239
 54 3109 SALICE COMPROD SRL CLUJ 28.002.370 167
 55 3101 LAGUNA EUROMOB SRL MARAMUREȘ 26.635.083 78
 56 3109 CONALCRI PROD SRL BRAȘOV 25.711.274 156
 57 3109 ARTHEMA SRL TIMIȘ 25.606.231 105
 58 3101 PROD ALCAR IMPEX SRL NEAMȚ 25.478.834 77
 59 3109 EUROMOBILA PROD SRL GIURGIU 25.085.160 148
 60 3109 GREENCORP SRL BIHOR 25.000.736 25
 61 3103 SALT CONFORT SRL PRAHOVA 24.751.939 155
 62 3109 SIMEX SA SĂLAJ 24.649.790 247
 63 3109 ATERO SRL ALBA 24.443.647 211
 64 3101 MATT DESIGN & PRODUCTION SRL BUCUREȘTI 24.357.631 93
 65 3101 INTERMEDIO GENERAL GRUP SRL BUCUREȘTI 24.188.830 71
 66 3109 NORTH WOOD EUROPE SRL SATU MARE 24.072.558 64
 67 3109 LUCA DAMILANO SRL BOTOȘANI 23.247.731 250
 68 3109 IDEA RELAX LEATHER SRL HUNEDOARA 22.903.343 154
 69 3109 CLASIC PROD MEX SRL CLUJ 22.643.348 298
 70 3109 ALSENA COM IMPEX SRL MUREȘ 22.386.842 130
 71 3101 MEGATITAN SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 22.112.600 47
 72 3109 CONFO MEX SRL BUCUREȘTI 21.807.789 184
 73 3103 PREVI SRL ILFOV 21.514.049 25
 74 3109 ALBANI FOREX SRL ALBA 21.127.958 100
 75 3109 GEMA SUPERB SRL ARAD 20.764.481 142
 76 3109 EXPLOIT SRL BUCUREȘTI 20.744.648 107
 77 3101 GLOBAL DESIGN SRL SUCEAVA 20.485.542 182
 78 3109 MARCEL PROD SRL GALAȚI 20.471.639 183
 79 3109 JRL EDITION SRL ARAD 20.365.455 174
 80 3109 OLTEAN PRODLEMN SRL MUREȘ 20.253.938 162
 81 3109 CONFORT IMPEX SRL MUREȘ 20.174.407 35
 82 3109 VENUS BCLMOB CLASS SRL ARGEȘ 20.131.036 170
 83 3109 DOLCE SOFA SRL BUCUREȘTI 19.409.250 84
 84 3109 SZEL-MOB SRL HARGHITA 19.248.669 183
 85 3109 DIGITAL GRAFIX GRUP SRL DOLJ 19.113.358 125
 86 3103 SOFT MEX CONFORT SRL BUCUREȘTI 19.099.250 27
 87 3109 COSNA SA BACĂU 18.915.204 201
 88 3109 QUADRA INVEST SA DÂMBOVIȚA 18.664.344 129
 89 3109 MIGE PROD SRL ARAD 18.650.455 109
 90 3109 MOBILA SA IALOMIȚA 18.604.378 200
 91 3101 TRUSTEAM SRL ILFOV 18.541.577 75
 92 3109 PRESTIGE TRANSILVANIA SRL CLUJ 18.536.600 151
 93 3109 SIMAUSROM COMSERVIMPEX SRL HUNEDOARA 17.434.551 140
 94 3109 AGNETHELN MOBILA TAPITATA SRL SIBIU 17.185.191 291
 95 3109 MOKOR FURNITURE SRL ILFOV 16.944.697 71
 96 3109 BUCIN MOB SRL MUREȘ 16.564.000 100
 97 3101 ARDUDANA SA SATU MARE 16.415.299 220
 98 3109 MURES MEX SA BUCUREȘTI 16.101.224 45
 99 3101 ALFA VEGA SRL SATU MARE 15.988.113 157
 100 3103 IMT-INDUSTRIA MOBILI TAPPEZZATI SRL ARAD 15.769.908 60
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Mişcări multiple
în departamentul 
economic
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Rezumat
Cererea de lemn industrial a fost, în anul 
2017, constantă, dar slabă, comparativ 
cu perioadele anterioare: preţuri stabile, 
însă joase. Cantitatea este convenită 
prin contracte, de aceea, tot mai multe 
sortimente au fost valorificate în lemn 
energetic. Sunt analizate permanent 
posibilităţile de valorificare a activităţilor 
nerelaţionate cu lemnul, printre acestea 
numărându-se şi absorbţia de CO2 etc.

Wood market, multiple 
movements in the economic 
sector
Synopsis
The demand for industrial wood was 
constant in 2017, but relatively weak 
compared to the previous periods - with 
stable, but low prices. The requested 
quantities are regulated by agreements, 
a situation that led to increasing 
numbers of assortments being converted 
into energetic wood. The processing 
possibilities for non-related wood 
activities are permanently analysed, such 
as CO2 absorption mechanism and so on.

Source: ForêtSuisse, Swiss Forest Owners 
Association, Annual Report 2017
Adapted by Lavinia Marcu

Sectorul
construcţiilor 
prosperă, însă 
vânzările de lemn 
rotund bat pasul pe 
loc. În timp ce experţii 
aşteaptă, în continuare, 
o creştere modestă a 
economiei elveţiene, 
tendinţă estimată încă 
de la începutul anului 
2017, perspectivele 
nu au încetat să se 
îmbunătăţească. 
Aprecierea monedei 
euro (de la 1,07 la 1,17 
CHF, în prima parte a 
anului 2017) a stimulat 
economia generală şi 
a oferit proprietarilor 
forestieri speranţa unor 
creşteri de preţ.
Calitatea superioară
a lemnului de foioase, 
îndeosebi a celui din 
stejar, a condus la preţuri 
pozitive anul trecut.
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Conjunctura din sector a fost 
extrem de bună pe întreg 
continentul european, în timp ce 

nivelul comenzilor în branşa elveţiană a 
construcţiilor s-a dezvoltat semnificativ. 

Cu toate acestea, proprietarii forestieri 
nu au reuşit să profite complet de 
succesul construcţiilor din lemn, întrucât 
o recomandare a creşterii preţului la 
3 CHF/mc pentru lemnul rotund nu a 
putut fi aplicată de o manieră uniformă 
pe parcursul anului 2017. Sezonul de 
vară a favorizat pagubele produse de 
gândacii de scoarţă, iar furtunile de la 
începutul lunii august au produs efecte 
nedorite, mai ales în regiunea Zürich 
Weinland şi Thurgovia, precum şi în 
unele părţi din cantoanele Saint-Gall şi 
Schaffhouse. Volumele suplimentare au 
fost absorbite uşor de către piaţa locală.

Cheresteaua:
calitatea superioară
la mare căutare
Din cauza infestărilor şi a furtunilor din 

vară, prelucrătorii locali au inundat piaţa 
lemnului rotund din Germania şi Austria, 
cheresteaua fiind, astfel, vândută la 
export în cantităţi foarte mari. În pofida 
acestei situaţii, cererea de lemn verde şi 
de bună calitate din molid, zadă/larice şi 
brad a rămas pe poziţii în Elveţia.

Calitatea superioară a lemnului de 
foioase, mai ales a celui din stejar, a 
obţinut preţuri bune în anul 2017, chiar 
dacă ponderea sa la volumul total de 
lemn a fost destul de slabă. Stejarul a 
fost solicitat constant, la fel ca frasinul, 
care a atins şi el preţuri acceptabile. În 
schimb, cheresteaua de fag a fost foarte 
puţin cerută, preţurile rămânând mici 
pentru acest tip de lemn. O parte tot mai 
importantă de lemn de foioase, vândută 
de curând ca lemn rotund, a sfârşit prin 
a fi utilizată ca lemn de foc.

Mai puţin
lemn industrial,
mai mult lemn
energetic
Fabrica de celuloză din Utzenstorf 

(Belgia) şi-a închis porţile la sfârşitul lui 
2017, creând o dependenţă crescută 
de ultima uzină producătoare de pastă 
de hârtie din Elveţia, Perlen Papier 
AG. Cererea de lemn industrial a fost 
constantă, dar slabă, comparativ cu 
perioadele anterioare: preţuri stabile, 
însă joase. Cantitatea este convenită 
prin contracte, de aceea tot mai multe 

sortimente trebuie să fie valorificate în 
lemn energetic.

Consumatorii acestui tip de 
combustibil au fost, de altfel, bine 
aprovizionaţi pe tot parcursul anului ce 
a trecut.

Evoluţia activităţii
companiilor
forestiere
O examinare a indicatorilor economici 

înregistraţi de cele mai mari companii 
forestiere situate în Platoul Jura, zona 
prealpină şi a Alpilor elveţieni ne poate 
furniza un răspuns în privinţa situaţiei 
economice din economia forestieră a 
ţării. Reţeaua de companii forestiere şi 
fabrici de cherestea (REF) este analizată 
anual de către ForêtSuisse prin mandatul 
oficiului federal al mediului (OFEV). 
Pentru a doua oară consecutiv, studiul 
a evaluat 160 de companii (anterior 
în număr de 200). Datele economice 
din anul 2016 au fost înregistrate şi 
analizate pe baza programului digital 
“Ceforestier”. Preţul mediu de vânzare al 
buştenilor a cunoscut o nouă evoluţie, 
trecând de la 55 CHF, la 60 CHF. În 
gestiunea forestieră, buştenii au pierdut 
aproape 2 CHF (2015: 87,8 CHF/mc; 
2016: 86,10 CHF/mc). Pierderea la 
hectar în gestiunea forestieră a crescut, 
de la 59 CHF, la 64 CHF. Pe ansamblul 
sortimentelor, scăderea valorii s-a situat 
la 1 CHF/mc (2015: 72,60 CHF/mc; 2016: 
71,60 CHF/mc). Calculată per metru 
cub de lemn fasonat, valoarea pierderii 
a trecut de la 15,30 CHF la 16,60 CHF. 
Pierderea la hectar în gestionarea 
forestieră a crescut, de la 59 CHF, la 64 
CHF. Producţia de bunuri a cunoscut o 
pierdere de 3 CHF la hectar, la fel ca în 
2016. În sectorul serviciilor, beneficiul a 
putut fi portat, de la 7 CHF, la 8 CHF la 
hectar.

Optimizarea
programului
“CEforestier”
În toamna anului 2017, a fost 

elaborată versiunea 3.3 a programului 
digital CEforestier, după trei ani de 
îmbunătăţiri continue. Versiunea conţine 
modificări importante care contribuie la 
o accesibilitate sporită a programului.

ForstAdmin
După “Ora” (gestionarea orelor şi a 

taxelor) şi “Saldo” (ore suplimentare şi 

concedii), revizuite în anii precedenţi, 
modulul “Faktura” (facturarea) a fost 
actualizat în 2017.

WinRobin
Actualizările automate ale sistemului 

de operare Windows 10 reprezintă o 
provocare pentru WinRobin şi sectorul 
mobil. Programatorii continuă să 
adapteze softul creat şi să îl testeze 
intensiv. Versiunea 4.5.2.2 a programului 
a funcţionat în parametrii doriţi în 
cantoanele Fribourg şi Valais, la finalul 
anului trecut. De asemenea, au fost 
concepute versiuni speciale pentru 
cantonul Vaud.
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ForstControl
În urma unor serii de teste 

aprofundate, noul program 
“ForstControl” a fost prezentat la târgul 
forestier de la Lucerna (Elveţia). Este 
vorba de o aplicaţie online care permite 
întregii echipe de colaboratori de a 
înregistra orele de lucru pe aparatele 
mobile, proiect după proiect. Dotat cu 
module diferite pentru adrese, mandate, 
documente, analize etc., programul 
menţionat este extrem de polivalent.

Dificultăţile pieţei lemnului obligă 
numeroşi proprietari forestieri să caute 
alte surse de venit decât cele obţinute 
prin vânzarea lemnului. Posibilităţile de 

valorificare a activităţilor nerelaţionate 
cu lemnul sunt analizate permanent, 
printre acestea numărându-se şi 
absorbţia de CO2. Fezabilitatea acestui 
sector a fost studiat în regiunea Soleure, 
în cadrul unui proiect în avans. Grupul 
de lucru, reprezentant al Asociaţiei 
Proprietarilor Forestieri din Elveţia, 
ForêtSuisse, a concluzionat că vânzarea 
certificatelor CO2 ar putea fi interesantă 
din punct de vedere financiar. Un 
proiect de supraveghere este în curs de 
a elabora o metodă de comercializare 
voluntară.

Un alt proiect caută să obţină o 
compensaţie financiară pentru liniile 
electrice din pădure. Un raport aide-

memoir pe această temă este în curs 
de pregătire. Discuţiile au avut loc cu 
companiile din sectorul energetic şi de 
comunicaţii. Negocierile vor continua, iar 
tranzacţiile şi înţelegerile generale vor fi 
conduse la nivel regional sau chiar între 
proprietarii forestieri interesaţi.

Sursa: ForêtSuisse,
Asociaţia Proprietarilor Forestieri,

Raportul Anual 2017
Prelucrare: Lavinia Marcu

Pădure de răşinoase
ajunsă la vârsta exploatabilităţii
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Zgârie-norii
din lemn

Zgârie-norii
din lemn

Rezumat
Utilizarea lemnului 
ca material de 
construcţie, a luat tot 
mai mare amploare în 
lume, iar asta, pe bună 
dreptate, permiţând 
ridicarea structurii 
într-un timp record şi 
reducând, totodată, 
zgomotul de pe 
şantier. Lemnul este un 
material de construcţie 
rezistent, totuşi uşor. 
Folosind tehnologii 
inovatoare, arhitectura 
axată pe lemn a reuşit 
să transforme această 
resursă naturală 
într-un material de 
construcţie eficient şi 
adaptabil.

Wooden 
skyscrapers, 
dawning of 
a new era in 
constructions?
Synopsis
Timber is gaining 
popularity in building 
construction projects 
around the world, 
for several reasons. 
Using wood helps 
the structure to 
rise quickly and 
reduces noise during 
construction. It is 
strong, yet lightweight. 
With innovative 
technologies, wood 
architecture is getting 
more efficient and 
adaptable.

Rosana Cozma,
ASFOR Counsellor
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Zgârie-norii
din lemn Debutul

unei noi
ere în
construcţii?

Debutul
unei noi
ere în
construcţii?

Recunosc că am început această mică 
cercetare din curiozitate, după ce am 
vizionat câteva scurte documentare 

despre utilizarea lemnului în construcţia 
clădirilor înalte. Am regăsit, astfel, într-
un interviu, următorul punct de vedere: 
“Majoritatea clădirilor sunt construite pentru 
economie, nu pentru omenire” (”Most 
buildings are built for economy, not for 
humanity”). Citatul îi aparţine prestigiosului 
arhitect contemporan Frank Gehry, un 
exponent al mişcării DeCon (şcoala 
deconstructivistă a arhitecturii moderniste), 
care pune accent pe funcţionalitatea 
clădirilor realizate în funcţie de nevoile 
existente ale societăţii, acelaşi Frank Gehry 
care afirma, în filmul său documentar, că 
opera sculptorului Constantin Brâncuşi a 
constituit una dintre sursele majore ale 
inspiraţiei sale).
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Pe de altă parte, publicaţia The 
Economist, în numărul său din 1 
februarie 2018, abordează bine 
documentat subiectul construcţiilor 
înalte din lemn, raportate atât la factorii 
demografici din viitorul apropiat, cât şi la 
funcţionalitatea lemnului ca material de 
construcţie pentru structurile proiectate 
pe înălţime.

Parcurgând materialul, se ajunge, 
lesne, la concluzia că zgârie-norii din 
lemn au devenit o soluţie ambiţioasă şi 
inovatoare pentru problemele generate 
de urbanizare. Structurile se construiesc 
rapid şi au o amprentă de carbon mai 
mică faţă de zgârie-norii clădiţi din 
beton şi oţel.

Tot The Economist estimează că până 
în anul 2050, populaţia lumii va ajunge 
la 10 miliarde de oameni, iar două treimi 
dintre aceştia vor trăi în mediul urban. 
Prin urmare, spaţiul va deveni un lux. În 
acest sens, zgârie-norii oferă o soluţie. 
Însă betonul şi oţelul, care sunt folosite 
de obicei la înălţarea acestor mega-
structuri, au o amprentă de carbon 
foarte mare. Alternativa poate fi oferită 
de o materie primă naturală, pe care 
oamenii au folosit-o deja de milenii: 
lemnul. 

Să ne amintim că, de-a lungul istoriei, 
clădirile au fost construite preponderent 
din lemn. Incendiile au distrus, însă, 
suprafeţe urbane extinse, inclusiv unele 
clădiri emblematice ale marilor oraşe 
(Chicago a fost mistuit de flăcări în 1871, 
Londra, în 1666, iar Tokyo, în 1923). 
Astfel, pe la începutul secolului al XX-lea, 
începea să se prefigureze era producţiei 
moderne a oţelului. Oţelul era rezistent, 
putea fi turnat în orice formă şi folosit 
la ranforsarea betonului. Arhitecţii 
puteau construi, astfel, clădiri de înalţimi 
năucitoare.

Dar atunci de ce, după mai bine de un 
secol de betoane şi oţel, unii arhitecţi şi-
au schimbat radical viziunea, propunând 
o întoarcere la lemn?

“Să presupunem ca betonul şi-ar 
face intrarea pe piaţă acum, ca un nou 
material de construcţie, iar eu ar trebui 
să-l promovez. Ce aş spune? «Uite, am 
acest material nou, este lichid, îl poţi 
turna în orice formă doreşti şi se va 
solidifica. Aceasta este marea sa calitate. 
Dar, ştii, avem nevoie de o flotă întreagă 
de camioane pentru a-l transporta 
şi, de fapt, după ce se solidifică nu 
este suficient de rezistent; trebuie să-l 
ranforsezi cu acest alt material care se 
cheamă oţel». Nu cred că aş fi foarte 
convingător!”, afirma într-un interviu dr. 
arh. Michael Ramage, de la Universitatea 
Cambridge.

Oţelul şi betonul au un cost de 
producţie ridicat şi sunt materiale 
greu de transportat şi de manipulat. 
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Lemnul, pe de altă parte, poate fi cultivat 
sustenabil şi este mult mai uşor decât 
betonul. Iar ceea ce este crucial, este 
faptul că pe măsură ce arborii cresc şi se 
dezvoltă, absorb şi stochează dioxidul de 
carbon din atmosferă.

Un studiu a demonstrat că utilizarea 
lemnului la construcţia unei clădiri 
de 125 m înălţime, ar putea reduce 
amprenta de carbon 1) a clădirii cu 75%. 
Însă cheresteaua clasică nu este atât de 
maleabilă precum oţelul sau betonul 
şi nu este nici suficient de rezistentă 

pentru a se preta la construcţiile care 
merg pe înălţime. Totuşi, inginerii au 
găsit o soluţie: panourile CLT (Cross 
Laminated Timber, panouri din lemn 
încleiat) 2). Panourile CLT sunt uşoare, iar 
rezistenţa lor este comparabilă cu cea a 
betonului sau a oţelului. Apare, totuşi, 
următoarea întrebare: cum se comportă 
aceste panouri când sunt supuse acţiunii 
flăcărilor sau când sunt arse de o sursă 
foarte mare de căldură?

Înainte de a vă oferi răspunsul, să 
facem, însă, un salt la Londra. Aici, 

arhitecţii biroului de arhitectură 
londonez Waugh Thistleton lucrează 
deja pe acest concept, utilzând cu succes 
panourile CLT. Mai mult, ei au proiectat 
deja cea mai înaltă clădire pe structură 
de lemn din Marea Britanie, Dalston 
Lane). 

“CLT este un material cu care noi 
am lucrat deja foarte mult. Odată ce 
aceste panouri ajung la locaţie, ritmul 
de construcţie este de cel puţin un etaj 
pe săptămână. Deci, este incredibil de 
rapid! Este, poate, de două ori mai rapid 

Oakland Tower Kulturhuset
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decât dacă am lucra cu beton.”, afirmă 
arh. Andrew Waugh, fondator Waugh 
Thistleton Architects.

Acest birou de arhitectură din Londra 
nu este, însă, singurul care militează 
pentru utilizarea panourilor CLT. Clădiri 
înalte din lemn, rezultate în urma unor 
proiecte ambiţioase, sunt, de asemenea, 
construite în Scandinavia, Europa 
Centrală şi America de Nord. Aş dori 
să amintesc aici deja emblematicele 
Murray Grove, din Londra (Waugh 
Thistleton Architects), sau Treet, 

din Bergen, Norvegia (Biroul de 
arhitectură BOB BBL), ori casa de cultură 
Kulturhuset din Skelleftea, Suedia 
(White Arkitekter AB).

Totuşi, nimeni nu s-a încumetat până 
acum să folosească panourile CLT pentru 
a construi o clădire mai înaltă de 55 m 
(complexul studenţesc Brock Commons 
Tallwood House, din Vancouver, 
Canada, are 18 etaje şi o înălţime de 53 
m, fiind considerată, la ora actuală, cea 
mai înaltă clădire de lemn din lume).

Centrul de cercetare din Cambridge, 

însă, prin dr. arh. Michael Ramage, în 
colaborare cu alte birouri de arhitectură 
din Londra, a propus recent proiectarea 
unui turn de 300 m înălţime, din lemn, 
care să fie construit peste una dintre 
cele mai emblematice structuri de beton 
din Londra: The Barbican. Proiectul se 
numeşte “Oakwood Timber Tower” şi 
este dezvoltat împreună cu prestigioasa 
firma londoneză PLP Architecture. 

“Modul în care am gândit structura 
globală a Oakwood Tower a fost simplu: 
«Este stabil?», «Va rămâne pe verticală?» 

2) Ce este panoul CLT?
Este un material de construcţie obţinut prin 

încleierea mai multor straturi de lemn dispuse 
perpendicular, unul peste celălalt, ceea ce îi 
conferă o foarte mare stabilitate. Pentru încleiere 
se foloseşte un adeziv poliuretanic, foarte 

rezistent la umiditate. Lemnul provine din specii 
de pin cu creşte rerapidă (pinul strob, de exemplu, 
poate creşte cu 91 cm pe an). Panourile sunt 
ignifugate şi tratate împotriva insectelor şi a 
umidităţii. Rezistenţa lor la tracţiune o egalează, 
aproape, pe cea a oţelului.

1) Ce este amprenta de carbon?
Amprenta de carbon, denumită şi amprenta CO2, 

reprezintă emisiile totale de gaze cu efect de seră pe 
care o organizaţie, un produs sau o persoană le produce 
într-un anumit interval de timp.
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Noi credem că răspunsul este afirmativ. 
Pilonii de la baza Oakwood Tower vor 
avea o secţiune de 2,5 mp. Deci, în aceşti 
2,5 mp, avem doar cherestea solidă, 
compusă din mici elemente îmbinate 
prin încleiere”, susţine dr. arh. Michael 
Ramage.

Acest salt arhitectural în înălţime va 
fi, totuşi, greu de vândut. Există, oare, 
argumentele necesare?

Datorită faptului că vorbim despre 
un concept nou în arhitectură 
(construcţia zgârie-norilor din lemn), 
costurile investiţiei pot fi doar estimate. 
Aceste costuri ar putea fi, însă, reduse 
considerabil prin prefabricarea unor 
secţiuni mari de clădire. Iar locuitorii 
oraşelor se vor convinge că panourile 
CLT nu ard ca lemnul obişnuit.

“Carbonizarea este mecanismul 
natural de apărare al arborelui contra 
incendiilor de păduri. Da, lemnul se 
carbonizează, îşi pierde chiar o parte din 
masa structurală, dar, după ce flacăra 
este eliminată, el se stinge de la sine. 
Pe când, atunci când oţelul se încinge 
(1.925˚C), devine moale. Am asistat chiar 
la prăbuşirea unor acoperişuri din oţel 
în incendii, unde acoperişurile din lemn 
au rezistat”, subliniază dr. arh. Michael 
Ramage.

Fiind un material atractiv şi natural, 
utilizarea lemnului în clădirile joase este, 
deja, foarte populară. Dacă specialiştii 
îşi dau acordul, lemnul ar putea ajunge, 
însă, pe noi culmi, conchide The 
Economist.

Michael Green, un alt architect 
consacrat, expunea deja în 2013 viziunea 
sa cu privire la folosirea lemnului ca 
material de construcţie, conştientizând 
că cea mai mare provocare a breslei 
arhitecţilor în viitor va fi să acopere 
cererea de noi locuinţe le nivel mondial, 
fără a creşte emisiile de carbon. Green 
propunea cu convingere, încă de atunci, 
proiectarea clădirilor din lemn:

“Când un copac creşte într-o pădure, 
eliberează oxigen şi absoarbe dioxid de 
carbon; când moare şi cade la pământ, 
el elimină dioxidul de carbon înapoi 
în atmosferă sau în sol. La fel se va 
întâmpla dacă arde într-un incendiu. Dar 
dacă iei lemnul şi construieşti o clădire 
sau faci o mobilă sau o jucărie, el are 
capacitatea extraordinară de a stoca 
carbonul. Un metru cub de lemn va 
stoca o tona de dioxid de carbon. Cele 
două soluţii împotriva schimbării climei 
sunt reducerea emisiilor de carbon şi 
găsirea de spaţiu. Lemnul e singurul 
material important în construcţii care 
face aceste două lucruri. Etica noastră se 
bazează pe faptul că Pământul ne oferă 
mâncarea, dar avem nevoie să trecem 
la o viziune conform căreia Pământul 

ne oferă şi casele”, declară arh. Michael 
Green.

La final, aş dori să mai amintesc un 
ultim proiect ambiţios şi futuristic, 
demarat de compania japoneză 
Sumitomo Forestry, care şi-a propus să 
marcheze aniversarea celor 350 de ani 
de la înfiinţarea sa, prin terminarea şi 
inaugurarea unei clădiri de 70 de etaje. 
Zgârie-norul va atinge o înălţime de 
350 m şi va fi construit pe structură de 
lemn. Costul estimativ pentru înălţarea 
lui este de 5,6 miliarde USD. Proiectul 
este cunoscut sub denumirea W350 şi 
este un exemplu de “dezvoltare urbană 
benefică pentru omenire”. Viziunea 
celor de la Sumitomo este de a acoperi 
construcţiile înalte din lemn cu vegetaţie, 
în încercarea de “a aduce pădurea la 
oraş” şi de a converti metropola Tokyo 
într-un oraş ecologic. 70% din zgârie-
norul W350 va fi construit din lemn, 
economisind, astfel, 200.800 de tone de 
emisii CO2, comparativ cu alte clădiri 
similare, construite din oţel şi beton.

Şi, dacă am început cu un citat din 
Frank Gehry, voi şi încheia împărtăşindu-
vă, poate, cea mai însemnată îndrumare 
a sa: 

“Orice proiect aţi aborda, promiteţi-mi 
doar că vă veţi asuma riscul de face ceva 
în folosul omenirii”.

Traducere şi adaptare,
Rosana Cozma,
Consilier ASFOR

Surse: 
The Economist

TED Talks
Wikipedia

Forbes, Masterclass with Frank Gehry
www.archdaily.com
www.inhabitat.com

www.dezeen.com
www.advancedtree.com

Sumitomo W350
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Preţul
lemnului de foc 

în Elveţia

Rezumat
Pentru comparaţie şi 

referinţe utile pe piaţa 
lemnului, în materialul 
prezent se precizează, 

pe specii şi condiţii 
de vânzare, o serie de 

preţuri practicate în 
2017, la nivelul industriei 

forestiere elveţiene.

Price of firewood 
in Switzerland

Synopsis
For comparison reasons 
and useful references on 

the wood market, this 
article mentions a series 

of prices established 
according to wood 
species and selling 

conditions for 2017 at 
the level of  Swiss forestry 

industry.

Source: La Forêt, Nr.1/18
Adapted by Lavinia 

Marcu
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Pot exista diferenţe semnificative, 
în special în funcţie de format 
(vrac, saci, cutii etc). Nu s-au luat 

în evidenţă valorile extreme (cea mai 
ridicată şi cea mai joasă) pentru calculul 
mediei. Se constată, mai ales în mediul 
rural, unde sunt diverşi concurenţi 
(servicii forestiere, producători 

ocazionali, agricultori, chiar şi furnizori 
străini), variaţii importante ale preţurilor 
pentru buşteni, cu o uşoară tendinţă de 
creştere în acest sezon.

Agristat, serviciul statistic al Uniunii 
Elveţiene a Ţăranilor, în colaborare 
cu ForêtSuisse şi Oficiul Federal de 
Statistică (OFS), efectuează un bilanţ 

al preţurilor pentru lemnul rotund la 
fiecare două luni, pe baza unui eşantion 
de tranzacţii efective.

Sursa: La Forêt, Nr.1/18,
Prelucrare: Lavinia Marcu

Plachete verziCalcul după resursa
de căldură
• ct./kWh

Plachete verzi 2)

Plachete uscate 3)

Plachete de calitate 4)

4,90 - 5,90

6,20 - 6,80

7,00 - 7,80

4,90 - 5,90

5,60 - 6,60

6,40 - 7,20

Lemn de foc uscat
• preţuri din piaţă • în depozit
• CHF/mc • TVA inclus

Fag
Amestec foioase
Răşinoase

2016 / 2017 2017 / 2018

1 m

Sursa: Enquête ForêtSuisse / departament economic / toamna 2017

Sursa: Enquête ForêtSuisse / departament economic / toamna 2017

Sursa: ForêtSuisse / Agristat

1 m 50 cm 33 cm 25 cm

120,00

105,00

96,00

122,00

109,00

98,00

152,00

147,00

126,00

168,00

162,00

143,00

178,00

18000

152,00

Tabel 1.

Lemn de foc verde, 2 m și mai mult
• preţuri din piaţă • la drum forestier • CHF/mc • TVA inclus

Amestec foioase
Răşinoase

2016 / 2017

62,00

50,00

2017 / 2018

66,00

50,00

Tabel 2.

L1 2b B
L1 2b C
L1 3 B
L1 3 C
L1 2-4 B-C
L1 4 B
L1 4 C
L1 5-6 B
L1 5-6 C
L3 2-4 B
L3 2-4 C
L1 2+ D

mai-iunie iulie-august septembtie-octombrie

97.61

72.47

96.03

74.13

86.34

102.93

76.22

113.23

73.82

100.64

84.22

53.78

96.59

74.43

97.34

76.92

88.67

100.56

76.49

109.68

74.68

100.03

85.10

57.32

97.37

75.15

94.85

77.80

86.12

100.44

78.79

116.76

76.31

102.26

86.35

54.22

0,8%

1,0%

-2,6%

1,1%

-3,0%

-0,1%

2,9%

6,1%

2,1%

2,2%

1,4%

-5,7%

variaţie în procente

Tabel 4.

Sursa: ForêtSuisse / Industria lemnului Elveţia (IBS) /
Antreprenorii forestieri elveţieni (FUS-EFS)

1) metru cub în vrac • 2) conţinut în apă (x): 45 la 55% • 3) x 25 la 35%
• 4) x<20% plachete sortate, curăţate de pra�

Foioase

Răşinoase

Calcul în volum
• CHF/mcv 1)

Lemn verde 2)

Lemn uscat 3)

Lemn verde 2)

Lemn uscat 3)

2016 / 2017 2017 / 2018

Tabel 3. Plachete din lemn
• preţuri recomandate • debut sezon 2017-2018 • franco silo
• fără TVA • recuperare cenuşă conţinută

35,00 - 41,00

39,00 - 46,00

24,00 - 30,00

29,00 - 35,00

39,00 - 45,00

46,00 - 53,00

27,00 - 33,00

33,00 - 39,00

Lemn rotund de molid
• preţuri de piaţă 2017 • la drum auto • CHF/mc • fără TVA • fără coajă • cubaţi fără coajă)

Ancheta efectuată în toamna trecută arată o uşoară creştere a preţurilor 
pentru lemnul de foc. Statistica preţurilor pentru lemnul de foc 
menţionate mai jos provine dintr-o anchetă realizată în această toamnă 
de către ForêtSuisse, în rândul a 15 producători din întreaga ţară. 
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Siguranţa
lucrătorilor forestieri

în pădurile
cu deficienţe 

structurale

Rezumat
În legislaţia canadiană 

şi în reglementările 
în domeniu există 

prevederi ca pentru 
fiecare situaţie de risc 

în parte, să se evite 
arborii periculoşi 
sau deterioraţi şi 

să se implementeze 
controale şi măsuri 

care să protejeze 
lucrătorii de orice 
pericol potenţial.

Safety measures 
for forestry 
workers in 

structurally 
damaged forests

Synopsis
Canadian legislation 

and the regulations of 
this field have imposed 
certain legal provisions 
for each risky situation 

in order to avoid 
dangerous or damaged 
trees and to implement 

special controls and 
measures of protection 

for workers.

Source: BC Forest 
Professional

May-June 2018
Adapted by

Lavinia Marcu



Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 35

actualitate / in the news

Timp de mai mult de 20 de ani, 
echipe forestiere cu experienţă 
s-au raliat procesului de evaluare 

a arborilor cu grad de periculozitate 
crescut (WDTA, dangerous tree 
assessment, engl.). Un arbore “periculos” 
este definit de regulamentul pentru 
siguranţa muncii din Canada (OHS, 
secţiunea 26.1) drept orice arbore, viu 
sau mort, care prezintă pericol pentru 
operatorii forestieri. Acest lucru se poate 
datora locaţiei, gradului de înclinare, 
nivelului de deteriorare a arborelui, 
pericolelor amplasate la înălţime, 

Tabel 1.

Catalogarea lemnului,
inspecţii şi anchete forestiere

Recunoaştere masă lemnoasă
şi marcare arbori

Inginerie drumuri forestiere şi plan general
 
Deplasare generală vehicule uşoare
(ATV, transportoare forestiere)

Mers pe jos (plimbare, traseu, călărit)

Inspecţie animale

Inventar cursuri apă şi evaluări

Inventar cultural

Inspecţie capcane insecte

0 – Risc foarte scăzut

Fără inspecţie
pre-operaţiune

Nivelul deteriorării
şi cerinţele inspecţiei

Exemplu de tipuri de activităţi
(listă prescurtată)

Tabel 2.

Briză uşoară (mişcare crengi de mici dimensiuni)

Briză proaspătă (legănare arbori
de mici dimensiuni; vârfurile arborilor
de mari dimensiuni se mişcă)

Briză puternică (crenguţe mici dimensiuni
zboară în aer; întreg arborele se mişcă)

Furtună (crengi rupte din arbori)

0-20

20-40

40-65

65+

Viteza vântului
km/h

Descriere Beaufort

Scara Beaufort

deteriorării trunchiului, a crengilor 
sau a sistemului radicular sau oricărei 
combinaţii a factorilor de mai sus.

Regulamentul pentru siguranţa muncii 
din Canada (OHS, secţiunea 26.1) cere 
angajaţilor şi supervizorilor din sectorul 
forestier să planifice sarcinile de lucru 
prin revizuirea site-urilor cu grad de 
periculozitate crescut şi să implementeze 
controale care să protejeze operatorii 
de aceste pericole potenţiale. Arborii 
periculoşi sunt luaţi în evidenţă conform 
regulamentului pentru siguranţa muncii 
26.11. Pentru activităţile cu risc scăzut de 

pericol (VRL – Very Low Risk), nu există 
o obligativitate de pre-inspecţie sau 
de evaluare detaliată a fiecărui arbore 
individual. În schimb, operatorii forestieri 
au obligaţia de a fi conştienţi de fiecare 
situaţie de risc în parte şi să evite arborii 
periculoşi sau deterioraţi.

Operatorii, angajaţii, respectiv orice 
lucrător din domeniul forestier, sunt 
obligaţi să ia în considerare orice 
modificare vizibilă a arborelui (înclinare 
nesigură, arbori arşi sau cu grad înalt 
de deteriorare). Ca parte a orientării de 
siguranţă în funcţie de situaţie, echipele 
trebuie să analizeze la faţa locului masa 
forestieră şi să selecteze cu atenţie 
locaţiile de parcare (în afara ariei unor 
arbori instabili). Odată intraţi în pădure, 
operatorii îşi vor păstra gradul de 
vigilenţă, monitorizând cu atenţie vântul 
şi arborii afectataţi. În cazul în care este 
descoperit un arbore periculos, angajaţii 
au obligaţia de a părăsi zona cu risc 
potenţial, tipic la o distanţă de 1,5 ori 
lungimea părţii afectate sau a întregului 
arbore.

Operatorii vor observa efectele vitezei 
vântului asupra masei forestiere. Dacă 
vântul depăşeşte 40 km/oră, aceştia vor 
fi instruiţi să se îndepărteze de orice 
arbore care pare suspect. În sectorul 
arborilor deterioraţi structural, se 
recomandă părăsirea zonei şi în cazul 
unor viteze mai scăzute ale vântului. 
Toate aceste decizii de eliberare a unor 
arii periculoase vor fi luate înaintea 
începerii operaţiunilor forestiere 
propriu-zise. Scara Beaufort pentru 
viteza vântului este cea care va fi utilizată 
în aceste situaţii de lucru. Totodată, ca 
parte a măsurilor de precauţie, este 
extrem de importantă elaborarea unui 
plan minuţios de siguranţă ce va fi 
comunicat pe scurt fiecărui angajat la 
faţa locului (on-site).

Sursa: BC Forest Professional,
mai-iunie 2018

Prelucrare: Lavinia Marcu

În urma sezonului marcat de incendii forestiere din provincia 
canadiană British Columbia, pe parcursul anului 2017, angajaţii 
şi supervizorii din sector planifică metodele de siguranţă şi 
protecţie a muncii din pădurile afectate structural de factorii 
naturali. Odată cu trecerea timpului, dispariţia unei mase 
lemnoase şi vegetale va produce o serie de efecte decadente în 
lanţ, care necesită deplasarea interesului de la arborii individuali, 
la întreg lanţul forestier în cauză.
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Cele mai multe probleme, atât în planul producţiei, cât şi 
în cel al consumului, au şi rezolvare. Omenirea trebuie, în 
mod categoric, să investească şi să dezvolte surse alternative 
de energie, concomitent cu sporirea eficienţei energetice. 
Oricare ţară care va reuşi să rezolve această problemă, îşi 
va asigura un avantaj competitiv important şi se va plasa 
în avanposturile dezvoltării economice pentru mult timp 
de acum înainte. Să fie foarte clar, perioada următoare 
va însemna restructurarea consumului şi a producţiei de 
energie. Aceasta se va traduce în noi tehnologii, noi modele 
economice.

În acest context general, întocmirea unei analize asupra 
sectorului de exploatare a lemnului, înţelegâdu-se prin 
acesta pădure-depozit, cu produs final buştean sau lemn 
de foc, sub aspectul consumurilor energetice încorporate, 
s-a bazat pe determinările făcute în anii anteriori, în 
condiţii normale de producţie, în condiţii geografice şi 
de relief diferite, munte, deal şi şes, în sezoane diferite, 

Exploatarea 
lemnului 

şi consumul
de combustibil

Rezumat
Folosirea eficientă a energiei înseamnă să te bazezi pe cât 

mai puţină energie cu putinţă, fie că vorbim de energiile 
convenţionale sau nu. În acest context, s-a “îndrăznit” o 

analiză estimativă, care va contribui la creşterea capacităţii 
factorilor decidenţi în realizarea unor documente de 

conformare, bazate pe o cunoaştere generală a modului în 
care se consumă energia în sectorul exploatărilor forestiere. 

De asemenea, studiul este un instrument util pentru achiziţiile 
de utilaje şi servicii care să ţină seama de aspectele de 

eficienţă energetică.

Wood exploitation and fuel consumption
Synopsis

Sustainable use of energy means to count on less and less 
energy, either conventional or not. An estimative analysis was 
“dared” to be conceived, an analysis which will contribute on 

the growth of decisional factors when releasing conformity 
documents, based on general knowledge upon the usage 

of energy in the sector of forest exploitations. Furthermore, 
this study represents a useful instrument for services and 

equipments acquisitions which are related to aspects of 
energetic efficiency.

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

Industria energetică devine, 
pe zi ce trece, o ramură 
importantă a economiei 
mondiale şi se ocupă de 
explorarea şi utilizarea 
purtătorilor de energie. 
Odată cu dezvoltarea 
economică şi creşterea 
populaţiei globului, a crescut 
şi consumul de energie, 
prezentă astăzi în toate 
procesele vieţii economice şi 
sociale. Producţia de energie 
presupune utilizarea unor 
materii prime sau surse 
energetice. 
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Ferăstraie mecanice / benzină

Doborât şi secţionat

Curăţat crăci

Total

0,0600

0,1032

0,1632

volum
consum mediu

cantitate
consum mediu

consum
total

litri / mc

* curăţat parchet, amenajări căi de colectare, aprovizionare, transport materiale etc.

kg / mc kg echivalent petrol / mc

0,1224 0,1285

Scos-apropiat cu TAF / 1,2 km /motorină

Adunat cu troliu

Apropiat

Total

0,3810

0,6440

1,0151 0,8460 0,2970

Încărcat-descărcat / motorină

Total 0,3500 0,2922 0,4263

Transport / 25 km / motorină

Total

Total produs / buştean

0,4000 0,3340 0,3390

2,0510

Alte consumuri*

Total 0,3500 0,2922 0,4263

Buştean
Consum de carburanţi

• Consumurile nespecifice sunt medii naţionale, stabilite pentru condiţii medii şi normale de lucru.
• Echivalările au fost următoarele: • 1 l benzină = 0,750 kg • 1 l motorină = 0,835 kg
• Coeficient de transformare a benzinei în tone echivalent petrol: 1,05
• Coeficient de transformare a motorinei în tone echivalent petrol: 1,015
• 1 tonă echivalent petrol (tep) = 1,5 tcc = 10,5 x 106 kcal = 10,5 Gcal
• Lemnul are o  putere medie calorică de 3500 Kcal/ Kg = 2.800.000 Kcal/ mc.
• 2,307Kgep /mc (cât s-a consumat prin exploatarea lemnului) = 0,0023007tep / mc=24.157,35 Kcal / mc
• În procesul tehnologic de exploatare a lemnului, prin operaţiile şi stadiile sale de procesare, i se adaugă,
din punct de vedere energetic, 2, 307 kgep/mc, ceea ce înseamnă 24.157,35 Kcal/mc, reprezentând 0,86%
din ceea ce ulterior ne oferă acesta prin ardere.

Note: 

Tabel 1.

Ferăstraie mecanice / benzină

Doborât şi secţionat

Secţionat lemn steri

Despicat

Total

0,0600

0,1405

0,1180

0,3185

volum
consum mediu

cantitate
consum mediu

consum
total

litri / mc

* curăţat parchet, amenajări căi de colectare, aprovizionare, transport materiale etc.

kg / mc kg echivalent petrol / mc

0,2660 0,8690

Scos-apropiat cu TAF / 1,2 km /motorină

Adunat cu troliu

Apropiat

Total

0,3811

0,6440

1,0240 0,8560 0,2970

Încărcat-descărcat / motorină

Total 0,3500 0,2930 0,2970

Descărcat

Total 0,1180 0,0990 0,1000

0,4375 0,3300 0,3350

2,307

Alte consumuri*

Total 0,0500 0,0420 0,4263

Lemn de foc
Consum de carburanţi

Tabel 2.

Transport / 25 km / motorină

Total

Total produs / lemn de foc
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iarna, primăvara şi vara, toamna (rece 
ploios şi cald), în condiţii de arborete cu 
volum mediu pe fir variabil şi în condiţii 
de exploatări de produse principale, 
secundare, rărituri sau accidentale.

S-au făcut determinări la principalele 
utilaje şi maşini folosite, ferăstraie 
mecanice, tractoare, funiculare, încărcătoare 
frontale.

S-au făcut, de asemenea, şi unele 
corelări cu criteriile cuprinse în normele şi 
normativele de muncă.

Consumul de combustibil cuprinde 
consumul pentru fiecare tip de utilaj sau 
maşină, pe operaţii, specii de arbori, grupe 
de volume, distanţe, pante şi sezoane, şi 
s-au îmbunătăţit cu ponderea fiecăruia în 
sistem.

Calculele au fost elaborate pentru 
un volum al arborelui mediu cuprins 
între 0,750 - 1,000 mc/fir, considerat 
reprezentativ în stabilirea unui consum 
mediu pentru o analiză globală medie. 
Normele de timp utilizate sunt cele oficiale, 
publicate şi elaborate de Centrala de 
exploatare a lemnului, în anul 1989.

S-au mai utilizat consumuri adiacente 
luate de pe piaţa liberă şi din contabilitatea 
unor societăţi profilate pe astfel de 
activităţi.

Într-o evaluare generală, judecând după 
raţionamentul potrivit căruia din resursa 
medie exploatată anual (17,5 milioane mc), 
cca. 70% reprezintă buşteanul (produs final) 
şi 30% lemnul de foc, consumul anual de 
motorină şi benzină reprezintă 25.073,47 
tep, pentru buşteni şi 12.111,75 tep, pentru 
lemnul de foc.

Analiza şi-a propus aprecierea 
consumului de combustibil strict pentru 
procesul tehnologic de exploatare a 
lemnului, ceea ce reprezintă traseul a două 
produse de bază (buşteanul şi lemnul de 
foc), al căror început este lemnul pe picior, 
şi care se încheie cu stadiul lui într-un 
depozit, înaintea utilizărilor imediate sau 
procesării industriale.

Consumul specific efectiv urmărit 
reprezintă consumul de combustibil 
raportat la metrul cub de lemn. 

În cazul în care dorim să evaluăm sau 
să comparăm eficienţa energetică a unui 
produs sau proces tehnologic, calculul 
trebuie să includă elementele locale şi 
o precizie programată. Grosier, studiul 
eleborat ţinteşte stabilirea unor niveluri 
medii şi globale, dar având ca suport date 
normate sau observaţii statistice.

O simplă resemnificare a termenului de 
economisire poate sa fie suficientă pentru a 
ne ajuta să implementăm obiceiul sănătos 
de a economisi în mod constant.

Economisirea înseamnă eliminarea risipei, 
nu zgârcenie.

Petru Boghean,
Consilier ASFOR

Lemnul de foc,
produs cu consum semnificativ 
de combustibil
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Mai mult decât o promoţie
de ingineri silvici

Corpul C, devenit S,
al Facultăţii de Silvicultură din Braşov
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Rezumat
La Braşov, pe 12 iunie 2018, şi-au dat întâlnire şi au răspuns 
chemării absolvenţii promoţiei 1963 a Facultăţii de Silvicultură 
şi Exploatări forestiere, una dintre cele mai prodigioase serii 
de ingineri silvici, pentru a sărbători împlinirea a 55 de ani de 
la absolvirea  acesteia. Distinsa doamnă prof. dr. ing. Valeria 
Alexandru, principal organizator al întâlnirii, a făcut onoarea 
de a transmite gândurile sale la ceas aniversar şi o succintă 
cronică a manifestărilor derulate cu acest prilej. Relatarea 
unor asemenea evenimente trăite de colegi de breaslă, cu 
referire la năzuinţe şi la realizări în profesia aleasă, poate fi 
utilă mai tinerilor confraţi, care ar putea găsi similitudini şi 
rezolvări la propriile întrebări. În cele ce urmează, prezentăm 
discursul doamnei prof. dr. ing. Valeria Alexandru, susţinut cu 
ocazia acestui eveniment. 

‘63, more than a promotion of forest 
engineers
Synopsis
Brasov, 12th of June 2018, the Faculty of Silviculture and 
Forest Engineering organised a meeting of the members of the 
1963 promotion, one of the most prodigious generations of 
foresters, in order to celebrate 55 years since their graduation. 
Mrs. prof. dr. eng. Valeria Alexandru, the main organiser of 
this gathering, had the honour to convey her greetings and 
thoughts on this anniversary hour, as well as a short chronicle 
of the manifestations. Reporting these events lived by our 
colleagues, their hopes and professional achievements can 
be useful to their younger fellow members who might find 
similarities and solutions to their own questions. Finally, we 
present Mrs. prof. dr. eng. Valeria Alexandru’s speech on this 
special occasion.

Mai mult decât o promoţie
de ingineri silvici

63
,
Onorat auditoriu, dragi colege şi colegi,

În numele gazdelor braşovene, vă adresez un călduros 
“Bun venit!” la aniversarea celor 55 de ani de la absolvire 
şi, mai precis, la sărbătorirea celor 60 de ani de când 
ne cunoaştem, respectiv de când destinul ne-a adunat 
împreună în promoţia 1963 a Facultăţii de Silvicultură.

Apreciem, în mod special, efortul vostru de a ajunge aici, 
în Braşovul studenţiei, venind din depărtatele colţuri ale ţării 
şi chiar din străinătate.
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Pe cei care nu au reuşit să 
ajungă, firesc, îi înţelegem şi 
le dorim sănătate şi mult, mult 
bine în continuare.

Un pios omagiu celor plecaţi 
în veşnicie şi o readucere a lor 
în amintirea noastră, la acest 
moment, atât a celor 43 de 
profesori, cât şi a celor 31 de 
colegi, din păcate, mult prea 
numeroşi.

Vă rog ca, în memoria 
lor, să păstrăm un minut de 
reculegere.

Dragi colege şi colegi,

În cuvântul meu, mă voi 
referi la evoluţia în timp a 
oraşului Braşov, a Facultăţii de 
Silvicultură şi a noastră.

Legat de istoria Braşovului, 
este de menţionat faptul că, 
prin aşezarea sa geografică, 
la răscrucea drumurilor 
comerciale dintre Orient şi 
Occident, Braşovul s-a afirmat 
ca un oraş puternic şi un ţinut 
turistic atractiv, cu numeroase 
monumente şi mărturii 
istorice şi de civilizaţie urbană 
care, împreună cu tradiţiile 
multietnice, i-au conferit 
un farmec aparte. Atestat 
documentar în anii 1234-
1235, Braşovul a fost cel mai 
important oraş al Transilvaniei 
în Evul Mediu.

Stema Braşovului, înfăţişând 
un trunchi de copac aflat sub 
o coroană, a apărut în 1429 
şi aminteşte de vechiul nume 
al cetăţii “Corona”. Cele două 
elemente heraldice, coroana 
aurie, cu cei trei lobi (simbolul 
puterii) şi trunchiul de copac 
cu cele 13 rădăcini argintii 
(reprezentând cele 13 comune 
ale Ţării Bârsei), se păstrează 
şi astăzi pe stema actuală a 
oraşului Braşov, alături de cele 
două simboluri reprezentative, 
Castelul Bran şi floarea de colţ.

Situat în inima României şi 
protejat de arcul Carpaţilor, 
Braşovul a marcat o 
dezvoltare interesantă. În anii 
comunismului, până în 1989, 
s-a afirmat ca un puternic 
centru industrial, unde se 
produceau autocamioane, 
tractoare, rulmenţi, se 
prelucra petrol şi material 
lemnos, se construiau cartiere 
muncitoreşti menite să asigure 63

,
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existenţa forţei de muncă implicată în 
multiplele activităţi economico-sociale. 
Este, de fapt, perioada pe care am trăit-o 
şi noi ca studenţi şi de care, fireşte, că ne 
amintim.

După anul 1989, Braşovul, datorită 
decorului său natural de o mare 
frumuseţe, a fost reevaluat, prin proiecte 
şi gândiri, pentru o nouă perspectivă, 
devenind un puternic centru turistic, prin 
dotările numeroase şi creative, pentru 
agrement şi distracţie.

Locaţiile industriale s-au redus şi 
s-au retras în favoarea turismului, iar 
prin oferta de cazare şi de agrement, 
Braşovul a început să fie tot mai căutat 
de turişti, astfel că, în prezent, ocupă al 
doilea loc pe ţară ca flux de turişti, după 
Bucureşti.

Desigur, nota pozitivă şi modernă 
în dezvoltarea oraşului, din această 
postură, are şi unele impedimente 
care nu pot fi ignorate. Reţeaua căilor 
de circulaţie rutieră nu rezolvă traficul 
mereu în creştere, iar insuficienţa 
locurilor de parcare creează încă 
probleme. Emisiile de monoxid de 
carbon şi zgomotul din zona circulaţiei 
urbane depăşesc valorile normale, astfel 
că Braşovul se situează pe al doilea loc 
în ţară, după Bucureşti, şi din punct de 
vedere al poluării.

Sunt probleme majore, care-i 
preocupă pe edilii braşoveni, în sensul 
că, prin măsurile corective, trebuie 
să susţină o ofertă turistică adecvată 
cerinţelor umane de confort şi sănătate.

Cu privire la Facultatea de Silvicultură, 
menţionez şi subliniez că şi aici au 
existat modificări semnificative.

Dacă în anul 1958, când noi eram 
în anul întâi, facultatea făcea parte, 
alături de Facultatea de Mecanică, din 
Institutul Politehnic, astăzi aparţine de 
Universitatea Transilvania din Braşov, în 
cadrul căreia funcţionează 18 facultăţi, 
unde învaţă peste 19.000 de studenţi, 
îndrumaţi de 740 cadre didactice.

În acest ansamblu, Facultatea de 
Silvicultură şi Exploatări Forestiere 
este bine definită şi structurată şi 
funcţionează, în prezent, pe trei cicluri 
de studii:

• licenţă - 4 ani (învăţământ de zi şi la 
distanţă), pe două domenii: silvicultură şi 
geodezie;

• masterat - 2 ani, cu două programe 
de studii acreditate;

• doctorat - 3 ani, sub îndrumarea 
unor profesori de elită pe plan naţional 
şi internaţional.

Ca număr de studenţi, dintre cei 1.030-
1.040, anual, 700 sunt la silvicultură, 
restul la master, învăţământ la distanţă 

şi la specializarea de măsurători terestre 
şi cadastru. Dintre studenţii admişi, 
circa 50% devin absolvenţi. Cifra de 
şcolarizare este asigurată, în plus există 
solicitări şi pentru studenţi străini.

Privită în ansamblu, facultatea este 
implicată în mai multe programe de 
cooperare internaţională şi a semnat 
acorduri bilaterale cu universităţi, 
instituţii şi organizaţii din Europa şi 
America. Profesorii de la facultate sunt 
aleşi ca membri ai Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice sau ai unor organizaţii 
internaţionale de profil. În perspectivă, 
facultatea urmează să devină “centru de 
învăţământ şi cercetare”, prin extinderea 
ca locaţie, la Bartolomeu, cu o dotare 
modernă ca aparatură şi o logistică 
adecvată.

În întreg procesul didactic, se aplică 
tot mai mult sistemul informatic, care 
oferă permanent acces la serviciile IT. 
Astfel, cu datele contului instituţional 
de e-mail (utilizator şi parolă) se 
accesează atât platforma eLearning, cât 
şi Intranetul.

Platforma eLearning permite accesul 
studenţilor la materialele didactice 
încărcate de profesori, precum şi la 
transmiterea temelor de casă pentru 
evaluare, inclusiv comunicarea cu colegii, 
pe chat sau forum.

Intranetul permite accesarea situaţiei 
şcolare (note, lista de cursuri, evidenţa 
taxelor, orar), informaţii pentru programe 
de mobilitate internaţională, înscrierea 
în programele interne ale univeristăţii, 
consultarea bazelor de date cu articole 
ştiinţifice.

În concluzie, procesul didactic şi 
relaţia profesor-student au o conotaţie 
nouă, modernă, mult diferită de cea 
pe care am perceput-o noi în perioada 
studenţiei, ca efect al sistemului 
informatic.

În legătură cu noi, ca schimbări, este 
de semnalat faptul că, de la o simplă 
“promoţie” de silvicultori, am devenit 
“familia promoţiei” şi, mai apoi, “fraţi de 
suflet”.

Astăzi, la 55 de ani de la absolvire, ne 
aflăm la “întâlnirea colegială numărul 
25”, considerându-le, alături de întâlnirile 
tradiţionale, şi pe cele anuale, care, prin 
programele-surpriză oferite în diverse 
locuri din ţară, ne-au lăsat amintiri de 
neuitat.

În acest sens, nu trebuie ignorat 
colegul Sică Varodi, care a fost iniţiatorul 
şi susţinătorul întâlnirilor anuale fără 
întrerupere, precum şi al elaborării 
“Cărţii jubiliare a promoţiei”, o sumă 
completă a biografiilor noastre sincere, 
acţiune la care s-au raliat şi la care au 

contribuit toţi colegii, inclusiv familiile 
celor decedaţi.

În anul 2015, la sugestia aceluiaşi 
coleg, Sică Varodi, au fost reevaluate, 
în cartea “Visuri şi amintiri”, versurile 
colegului nostru, din păcate decedat, 
Nelu Bularca, pagini în care îşi descrie, 
cu deosebit talent, meleagurile natale, 
legate de copilărie şi adolescenţă.

În dorinţa de a fi împreună şi mai 
mult, colegul Sică Varodi a lansat 
celor interesaţi chemarea la concediile 
comune ale familiilor, în cadrul 
programului “Litoralul pentru toţi”, 
respectiv la Constanţa şi în Deltă.

Toate aceste interesante şi atractive 
activităţi au sudat colectivul, tot mai 
mult, într-o frumoasă prietenie a “fraţilor 
de suflet” care ne pretindem a fi astăzi.

La baza aspectelor semnalate, au stat 
şi stau şi astăzi nişte înscrisuri, în concret 
nişte liste pe care le-au făcut posibile 
în a se concretiza. Banale, dar de mare 
însemnătate, sunt cele două liste: prima 
cu adresele colegilor şi numerele de 
telefon mereu actualizate, iar a doua, 
completată, la sugestia colegului Gicu 
Bratu, şi cu numele partenerilor de viaţă 
şi zilele de naştere ale acestora.

Felicitările, ocazionate de sărbători 
sau de aniversări ale zilelor de naştere, 
adaugă bucurii în familii şi creează acea 
“reţea de legătură care ne menţine la zi” 
cu evenimentele frumoase de viaţă, dar 
şi cu îngrijorările şi tristeţile ce uneori ne 
încarcă.

prof. univ. dr. ing. Valeria Alexandru
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Realizările comerţului
cu produse lemnoase
în primul trimestru al anului 2018

1 44.01.0000-total        Lemn de foc Milioane euro 8,615 11,401 5,773 2,903

  Diferenţa %       -24,5 + 98,9

2 44.02.0000-total        Cărbune de lemn Milioane euro 0,488 0,937 2,238 1,346

  Diferenţa   %       -48,0 + 66,3

3 44.03.0000-total    Lemn brut cojit simplu, fasonat sau chiar cioplit Milioane euro 5,898 4,740 26,953 18,816

 Diferenţa   % +24,4 + 43,2

4 44.04.0000-total  Lemn despicat, prăjini, ţăruşi Milioane euro 1,812 1,465 0,408 0,471

 Diferenţa   % +23,7 -13,4

5 44.05.0000-total  Lână de lemn, făină de lemn Milioane euro 0,188 0,203 0,115 0,145

 Diferenţa   %         -7,6 -20,7

6 44.06.0000-total  Traverse de cale ferată Milioane euro 0,834 1,645 - -

 Diferenţa   % -49,4 -

7 44.07.0000-total  Cherestea (lemn tăiat longitudinal, spintecat) Milioane euro 115,241 126,332 31,131 24,283

 Diferenţa   % -8,8 +28,2

8 44.08.0000-total  Foi placaj  - furnire Milioane euro 29,268 25,537 10,592 7,531

 Diferenţa   % +14,6 +40,6

9 44.09.0000-total     Lemn fasonat Milioane euro 5,192 6,442 5,608 4,523

 Diferenţa   %      -19,5 +21,8

10 44.10.0000-total     Panouri din particule şi panouri similare (PAL, OSB) Milioane euro 101,596 92,573 12,358 13,698

 Diferenţa   % +9,7 -9,8

11 44.11.0000-total   Panouri din fibre de lemn (MDF) Milioane euro 23,607 27,390 36,975 27,487

 Diferenţa   % -13,8 +34,5

Cod produs comercializat

Export trimestrul I Import trimestrul I

2018 2017 20172018
Unitate
de măsură

Realizările comerţului
cu produse lemnoase
în primul trimestru al anului 2018
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12 44.12.0000-total Placaje, lemn furniruit Milioane euro 23,668 17,681 12,797 10,082

 Diferenţa   % + 33,8 +26,9

13 44.13.0000-total Lemn densificat în blocuri Milioane euro 1,188 1,145 0,415 0,372

 Diferenţa   % +3,8 +11 6

14 44.14.0000-total  Rame pentru tablouri Milioane euro 0,244 0.365 0,433 0,434

 Diferenţa   %       -33,2 -

15 44.15.0000-total   Lăzi, lădiţe, coşuri, diverse ambalaje Milioane euro 8,118 8,824 7,237 6,500

Diferenţa % -8,0 +11,3

16 44.16.0000-total    Butoaie Milioane euro 0,654 1,070 0,424 0,091

 Diferenţa   % -38,9 +4,6ori

17 44.17.0000-total   Unelte Milioane euro 0,382 0,532 0,347 0,382

 Diferenţa   %       -28,2 -9,2

18 44.18.0000-total    Binale Milioane euro 43,728 48,938 18,577 18,843

 Diferenţa   % -12,7 -1,5

19 44.19.0000-total   Articole de masă sau de bucătărie Milioane euro 3,345 4,152 1,591 1,110

 Diferenţa   %        -19,5 + 43,3

20 44.20.0000-total     Lemn marchetat, încrustat Milioane euro 2,658 2,369 1,594 0,940

 Diferenţa   % + 12,2 + 69,6

21 44.21.0000-total  Alte articole din lemn Milioane euro 29,822 34,813 4,772 3,959

 Diferenţa   %       -14,4 +20,5

 Total  Prelucrarea lemnului (exclusiv mobila) Milioane euro 406,538    418,554 180,338 144,016

Diferenţa   % 97,1 125,2

Cod produs comercializat

Export trimestrul I Import trimestrul I

2018 2017 20172018
Unitate
de măsură

 Sursa: MEC
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Acesta este al treilea an consecutiv 
când Ziua Silvicultorului este 
marcată împreună de Regia 

Naţională a Pădurilor - Romsilva şi 
Asociaţia Administratorilor de Păduri 
din România, pentru a sublinia unitatea 
corpului silvic, indiferent de mediul în 
care activează, public sau privat.

“Ziua Silvicultorului a fost instituită 
de societate în semn de recunoaştere a 
importanţei acestei profesii şi pentru a 
evidenţia prestigiul de care se bucură 
cei care s-au dedicat acestui domeniu”, 
a declarat, în discursul său, Ioan Deneş, 
ministrul Apelor şi Pădurilor, subliniind 
importanţa acestei sărbători.

Directorul general al Romsilva, Dragoş 
Ciprian Pahonţu, a subliniat importanţa 
unităţii corpului silvic şi a meseriei 
de silvicultor. “Silvicultura nu este o 
meserie uşoară şi nici ferită de pericole. 
Din contră, silvicultorii îşi desfăşoară 
activitatea în condiţii de multe ori 
dificile, iar rezultatele muncii noastre 
se văd, de cele mai mule ori, în timp. O 
ştim cu toţii şi mă folosesc de acest prilej 
pentru a le mulţumi tuturor colegilor 
silvicultori din ţară pentru eforturile 
depuse” a declarat, în discursul său, 
directorul Regiei Naţionale a Pădurilor - 
Romsilva. 

Ziua Silvicultorului este o sărbătoare 

oficială, iniţiată în 1991 şi legiferată 
prin statutul personalului silvic, fiind 
marcată în fiecare an, în cea de-a doua 
săptămână a lunii iunie, de întregul corp 
silvic, în parteneriat cu sindicatele şi cu 
celelalte organizaţii profesionale.

În continuarea acestei sărbători, 
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a 
organizat, vineri, 8 iunie, la sediile celor 
41 de direcţii silvice şi a ocoalelor silvice 
din subordine, “Ziua porţilor deschise”, 
un eveniment prin care toţi cei interesaţi 
de silvicultură pot afla ce presupune 
meseria de silvicultor, complexitatea 
activităţilor derulate, precum şi modul în 
care se gestionează durabil pădurea.

Ziua 
Silvicultorului

Cea de-a 28-a ediţie 
a Zilei Silvicultorului 

a fost marcată joi, 
7 iunie, printr-un 

eveniment organizat, 
în comun, de Regia 

Naţională a Pădurilor 
- Romsilva şi Asociaţia 

Administratorilor de 
Păduri.

La eveniment, organizat la Călimăneşti, în judeţul Vâlcea, 
au participat Ioan Deneş, ministrul Apelor şi Pădurilor, Ilie 
Covrig, secretar de stat în Ministerul Apelor şi Pădurilor, 
Dragoş Ciprian Pahonţu, directorul general al Romsilva, 
Adrian Creţu, preşedintele Asociaţiei Administratorilor de 
Păduri din România, reprezentanţi ai Agenţiei “Moldsilva”, 
din Republica Moldova, ai sindicatelor din silvicultură, ai 
Gărzii forestiere, parlamentari, reprezentanţi ai mediului 
academic, parteneri din sectorul forestier şi reprezentanţi 
ai autorităţilor locale. Din partea ASFOR, a participat 
vicepreşedintele asociaţiei, domnul Nicolae Barbu.

2018
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Recent, comisia pentru industrii şi 
servicii a dat raport favorabil pentru 
proiectul de lege pentru aprobarea 
OUG nr. 24/2017, privind modificarea 
şi completarea Legii nr. 220/2008, 
pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie şi pentru 
modificarea unor acte normative, care 
aduc o serie de facilităţi pentru acest 
domeniu, suportate în exclusivitate de 
consumatorul final, respectiv:

• obligativitatea de achiziţie a tuturor 
certificatelor verzi de către furnizori 
care, ulterior, sunt transferate catre 
consumatorii finali; 

• creşterea impactului la consumatorul 
final de la 11,1 euro/MWh, aşa cum este 
în prezent, la 14,5 euro/MWh, o creştere 
de peste 30%. 

Orice măsuri suplimentare şi facilităţi 
acordate energiei produse din surse 
regenerabile sunt suportate 100% de 
consumatorul final.

În condiţiile în care marii consumatori 
industriali de energie şi, în general, 
industria prelucrătoare sunt, în prezent, 
sub asediul unor provocări (recentele 
hotărâri americane privind tarifele de 
import la oţel şi aluminiu şi agresivitatea 
Chinei şi a ţărilor emergente - Turcia, 
Ucraina, Rusia, India - asupra pieţei 
europene), apare îngrijorarea privind 
modalitatea în care măsurile propuse în 
cadrul comisiei pentru industrii şi servicii 
vor afecta competitivitatea companiilor, 
atât pe piaţa internă, cât şi pe cea 
globală. 

Noile măsuri vin în contradicţie şi cu 
politica adoptată de ţările UE, care îşi 
propun ca în 2020 să nu mai acorde 
facilităţi pentru energia produsă din 
surse regenerabile, România prelungind 
termenul până în 2030, în contradicţie 
cu cele mai multe state membre, care au 
adoptat măsuri de protecţie a industriei 
proprii în faţa noilor provocări. Mai mult, 
practica de dată recentă consemnează 

faptul că producătorul Engie, din Franţa, 
a anunţat investiţii în energia eoliană în 
noi capacităţi, de 300 MWh, Vattenfall, 
din Suedia, în 700 MWh, într-un parc 
eolian offshore, Dong Energy, din 
Danemarca, în 480 MWh, toate aceste 
investiţii facându-se independent, fără 
niciun sprijin din partea statului. Astfel 
de proiecte, cu zero finanţare din partea 
consumatorilor, s-au realizat şi în energia 
solară, în Italia (Montalto di Castro), 
Portugalia (Vale Matancas), Spania 
(Sevilla, Torre de Cotillas), Marea Britanie 
(Clayhill Farm).

De asemenea, o eventuală creştere în 
factura consumatorului final a impactului 
certificatelor verzi va determina, cu 
certitudine, o creştere în lanţ a preţurilor 
tuturor produselor şi, implicit, o creştere 
a inflaţiei. 

Promovarea 
producerii energiei 
din surse
regenerabile

După cum se 
cunoaşte, conform 

Legii 220/2008 pentru 
stabilirea sistemului 

de promovare a 
producerii energiei 

din surse regenerabile 
de energie şi a OUG 

24/2017 privind 
modificarea şi 

completarea acesteia, 
toate costurile legate 

de energia verde - 
investiţii, exploatare, 

vânzare şi profit 
- sunt suportate 

de consumatorul 
industrial şi de cel 

casnic.
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A fost deschis site-ul www.
prevenire.gov.ro, dedicat 
informării publice în ceea 
ce priveşte mecanismul de 
funcţionare a prevenirii, instituit 
prin legea prevenirii şi gestionat 
de Ministerul pentru mediul de 
afaceri, comert şi antreprenoriat.

Centralizatorul este disponibil 
la portalul menţionat mai sus, 
la secţiunea “contravenţii”, 
şi cuprinde sancţiuni 
contravenţionale din 70 de acte 
normative, inclusiv din Codul 
fiscal, Codul de procedură 
fiscală, Codul muncii etc.

Acest site asigură mecanismul 
de funcţionare al prevenirii, 
oferind, astfel, autorităţilor cu 
atribuţii de control, constatare 
şi sancţionare a contravenţiilor 
accesul la platforma comună 
de popularizare a materialelor 
documentare şi ghidurilor de 
bună practică din domeniile 
menţionate anterior.

Domeniile de impact ale 
contravenţiilor:

 • Fiscalitate
 • Legislaţia muncii
 • Agricultură

 • Turism
 • Ape şi păduri
 • Protecţia mediului
 • Comunicaţii
 • Educaţie
 • Protecţia consumatorului
 • Administraţie locală
 • Afaceri interne
Site-ul prevenirii poate fi 

folosit drept un ghid in aplicarea 
legii prevenirii. Prin continutul 
de proceduri interne ale 
instituţiilor de control, portalul 
vine în sprijinul patronilor şi 
al administratorilor de firme 
care nu cunosc modul în care 
se derulează controalele şi 
verificările.

Mai mult de atât, de pe 
acest portal pot fi descărcate 
proceduri de control de la 
protecţia consumatorului, 
Ministerul Agriculturii, 
Autoritatea Naţională 
Fitosanitară. 

Prin legea prevenirii, organele 
de control ale statului (ANAF, 
Inspecţia Muncii, Protecţia 
Consumatorului etc.) nu 
vor mai putea aplica instant 
amenzi pentru anumite abateri 

contravenţionale. În plus, 
inspectorii instituţiilor de control 
vor fi nevoiţi să aplice un plan 
de remediere pe o durată de 
maximum 90 zile. În această 
perioadă, firmele vizate vor 
avea obligaţia să găsească 
o modalitate de a rezolva 
problemele.

Potrivit prevederilor din 
actul normativ, mecanismul de 
funcţionare al prevenirii este 
următorul:

• organul de control încheie 
un proces-verbal de constatare 
a neregulilor şi anexează 
un plan de remediere, care 
cuprinde aspecte care trebuie 
corectate, precum şi termenul de 
conformare pentru fiecare faptă;

• termenul de remediere 
este de maximum 90 de zile 
calendaristice;

• in termen de zece zile de 
la data expirării termenului de 
remediere, organul de control 
revine, în vederea constatării 
îndeplinirii planului de 
remediere;

• în cazul în care se constată 
că nu au fost respectate Fu
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obligaţiile stabilite în planul de 
conformare, în termenul acordat, 
organul de control aplică 
sancţiunile prevăzute de actele 
normative în vigoare.
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Legislaţie

Modificări 
la Codul 

muncii

În MO, Partea I, nr. 315/10 
aprilie 2018, a fost publicată 
Legea nr. 88/2018, privind 
aprobarea OUG nr. 53/2017, 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 53/2003, 
Codul muncii.

Se aprobă ordonanţa de 
urgenţă a guvernului, cu 
următoarele modificări şi 
completări:

1. La articolul I, punctul 1, 
literele a) şi b) ale articolului 151, 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:

 a) primirea la muncă a 
unei persoane fără încheierea 
contractului individual de muncă 
în formă scrisă, cel târziu în ziua 
anterioară începerii activităţii;

b) primirea la muncă a unei 
persoane fără transmiterea 
elementelor contractului 
individual de muncă în registrul 
general de evidenţă a salariaţilor, 
cel târziu în ziua anterioară 
începerii activităţii;”.

2. La articolul I, punctul 2, 
alineatele (1) şi (2) ale articolului 
16 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins:

“Art. 16. -
(1) Contractul individual 

de muncă se încheie în baza 
consimţământului părţilor, în 
formă scrisă, în limba română, 
cel târziu în ziua anterioară 
începerii activităţii de către 
salariat. Obligaţia de încheiere 
a contractului individual de 
muncă în formă scrisă revine 
angajatorului.

(2) Anterior începerii activităţii, 
contractul individual de muncă 
se înregistrează în registrul 
general de evidenţă a salariaţilor, 
care se transmite inspectoratului 
teritorial de muncă cel târziu 
în ziua anterioară începerii 
activităţii.”

3. La articolul I, după punctul 
2, se introduce un nou punct, 
punctul 21, cu următorul cuprins:

“21. După articolul 16, se 
introduce un nou articol, articolul 
161, cu următorul cuprins:

Art. 161.
(1) în sensul art. 16, alin. (4), 

locul de muncă reprezintă locul 
în care salariatul îşi desfăşoară 
activitatea, situat în perimetrul 
asigurat de angajator, persoană 
fizică sau juridică, la sediul 
principal sau la sucursale, 
reprezentanţe, agenţii sau puncte 
de lucru care aparţin acestuia.

(2) Copia contractului 
individual de muncă se păstreaza 
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la locul de muncă definit conform 
alin. (1), pe suport hârtie sau pe 
suport electronic, de către persoana 
desemnată de angajator în acest scop, 
cu respectarea prevederilor privind 
confidenţialitatea datelor cu caracter 
personal.”

4. La articolul I, punctul 4, articolul 119 
se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 119.
(1) Angajatorul are obligaţia de a 

ţine la locul de muncă, definit potrivit 
art. 161, evidenţa orelor de muncă 
prestate zilnic de fiecare salariat, cu 
evidenţierea orelor de începere şi de 
sfârşit ale programului de lucru, şi de 
a supune controlului inspectorilor de 
muncă această evidenţă, ori de câte ori 
se solicită acest lucru.

(2) Pentru salariaţii mobili şi salariaţii 
care desfăşoară muncă la domiciliu, 
angajatorul ţine evidenţa orelor de 
muncă prestate zilnic de fiecare salariat 
în condiţiile stabilite cu salariaţii prin 
acord scris, în funcţie de activitatea 
specifică desfăşurată de catre aceştia.”

5. La articolul I, după punctul 4, se 
introduce un nou punct, punctul 41 , cu 
următorul cuprins:

“41. La articolul 139, după alineatul (2), 
se introduce un nou alineat, alineatul (3), 
cu următorul cuprins:

(3) Zilele libere stabilite potrivit alin. (1) 
pentru persoanele aparţinând cultelor 
religioase legale, altele decât cele 
creştine, se acordă de către angajator în 
alte zile decât zilele de sărbătoare legală 
stabilite potrivit legii sau de concediu de 
odihnă anual.”

6. La articolul I, punctul 5, litera e) 
a alineatului (1) al articolului 260, se 
modifică şi va avea următorul cuprins:

“e) primirea la muncă a uneia sau a 
mai multor persoane fără încheierea 
unui contract individual de muncă, 
potrivit art. 16, alin. (1), se sancţionează 
cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare 
persoană astfel identificată, fără a depăşi 
valoarea cumulată de 200.000 lei;”.

7. La articolul I, punctul 6, literele 
e1) - e3) ale alineatului (1) al articolului 
260, se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:

“e1) primirea la muncă a uneia sau a 
mai multor persoane fără transmiterea 
elementelor contractului individual de 
muncă în registrul general de evidenţă 
a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară 
începerii activităţii, se sancţionează cu 
amendă de 20.000 lei pentru fiecare 
persoană astfel identificată, fără a depăşi 
valoarea cumulată de 200.000 lei;

e2) primirea la muncă a unuia sau 
a mai multor salariaţi în perioada în 
care acesta/aceştia are/au contractul 
individual de muncă suspendat, se 
sancţionează cu amendă de 20.000 
lei pentru fiecare persoană astfel 

identificată, fără a depăşi valoarea 
cumulată de 200.000 lei;

e3) primirea la muncă a unuia sau a 
mai multor salariaţi în afara programului 
de lucru stabilit în cadrul contractelor 
individuale de muncă cu timp parţial, 
se sancţionează cu amendă de 10.000 
lei pentru fiecare persoană astfel 
identificată, fără a depăşi valoarea 
cumulată de 200.000 lei;”.

8. La articolul I, punctul 8, alineatul 
(11) al articolului 260, se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

“(11) Prin derogare de la prevederile 
art. 28 alin. (1) din OG nr. 2/2001, 
privind regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 180/2002, cu modifiările şi 
completările ulterioare, contravenientul 
poate achita, în termen de cel mult 48 
de ore de la data încheierii procesului-
verbal ori, după caz, de la data 
comunicării acestuia, se sancţionează cu 
jumătate din amenda aplicată potrivit 
alin. (1) lit. e) - e3), inspectorul de 
muncă făcând menţiune despre această 
posibilitate în procesul-verbal”.

9. La articolul I, punctul 9 se modifică 
şi va avea următorul cuprins:

“9. La articolul 260, după alineatul (3), 
se introduc trei noi alineate, alineatele 
(4)-(6), cu următorul cuprins:

(4) În cazul constatării săvârşirii uneia 
dintre faptele prevăzute la alin. (1) lit. 
e) - e2), inspectorul de muncă dispune 
măsura sistării activităţii locului de 
muncă organizat, supus controlului, 
în condiţiile stabilite în procedura de 
sistare elaborată de inspecţia muncii 
şi aprobată prin ordin al ministrului 
muncii şi justiţiei sociale, publicat in MO, 
Partea I, după consultarea prealabilă 
a confederaţiilor sindicale şi patronale 
reprezentative la nivel naţional.

(5) Angajatorul poate relua activitatea 
numai după achitarea amenzii 
contravenţionale, în condiţiile legii, şi 
numai după ce a remediat deficienţele 
care au condus la sistarea activităţii 
prin încheierea contractului individual 
de muncă, transmiterea elementelor 
contractului individual de muncă 
în registrul general de evidenţă a 
salariaţilor sau, după caz, încetarea 
suspendării contractului individual de 
muncă şi prezentarea documentelor care 
dovedesc plata contribuţiilor sociale şi a 
impozitului pe venit aferente veniturilor 
salariale care se cuvin lucrătorului pentru 
perioada în care a prestat activitate 
nedeclarată.

(6) Reluarea activităţii cu încălcarea 
dispoziţiilor alin. (5) constituie 
infracţiune şi se sancţionează cu 
închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu 
amendă.
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Codul 
Silvic, 
amendamente

În comisiile de specialitate din Camera 
Deputaţilor, s-a votat modificarea unor 
articole din Codul Silvic.

Comisia pentru agricultură din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi comisia pentru 
mediu au operat modificările la Codul 
Silvic într-o şedinţă reunită. Comisiile vor 
prezenta modificările în cadrul plenului 
Camerei deputaţilor, cel mai probabil, în 
toamnă. După votul în plen, legea merge 
la promulgare. Cum a fost modificat 
articolul din Codul Silvic? Este vorba, în 
principiu, despre art. 59, alin. 5.

La acest articol, s-a adăugat 
posibilitatea exploatării lemnului pe 
picior (direct din pădure) de către agenţii 
economici. Până acum, potrivit Codului 
în vigoare, Romsilva nu putea decât prin 
forţe proprii sau angajând companii 
să exploateze lemnul, să-l aducă în 
depozite, să-l sorteze şi abia apoi să-l 
vândă, iar populaţia beneficia de un preţ 
social, care anul trecut a fost 156 de lei/
metru cub. Acum însă, Romsilva va putea 
vinde lemul direct din pădure agenţilor 
economici, care la rândul lor vor putea 
face ce doresc cu el.

Proiectul de lege de modificare a 
Codului Silvic a ajuns (regretabil), la un 
moment dat, pe ultima poziţie a ordinii 
de priorităţi a Camerei Deputaţilor 
(poziţia 53), adică pe ultima poziţie a 
ordinii de zi. 

În data de 10.07.2018, s-a desfăşurat, 
la Camera Deputaţilor, dezbaterea Pl-x 
55/2018, pentru modificarea Codului 
şi votul pe articole. În urma votului 
pe articole, s-au produs modificări 
importante la art. 59.

Dacă luăm în considerare timpul care 
se va scurge până la promulgarea actului 
normativ (septembrie-octombrie), 
apariţia unui nou regulament de vânzare 
a masei lemnoase etc., modificarea 
Codului Silvic şi votarea sa, ulterior, în 
plen nu poate fi apreciată (evaluată) prin 
prisma intereselor agenţilor economici 
de exploatare a lemnului, dar este clar 
că ele vin prea târziu şi adaugă încă un 
element de incertitudine pentru 2018.

Sunt speranţe pentru un reglaj care ar 
trebui să se facă prin licitaţiile principale 
din toamna anului 2018, pentru 
producţia anului 2019.

În buletinul ANAF, nr. 20, apar 
actele normative cu incidenţă în 
materie fiscală, publicate în MO. 
Dintre acestea, face parte şi Legea 
nr. 111/2018, pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 227/2015, 
privind Codul fiscal (MO nr. 422 din 
17 mai 2018), 

Legea nr. 111/2018 extinde 
categoriile de contribuabili ce 
beneficiază de scutire pentru plata 
taxelor locale asupra impozitului pe 
clădiri sau a impozitului pe teren.

Această lege menţine, în 
continuare, scutirea la plată a 
impozitului pentru clădirea folosită 
ca domiciliu în proprietate sau în 
coproprietate pentru persoanele 
cu handicap grav sau accentuat, 
respectiv gradul I de invaliditate, şi 
extinde scutirea la plata impozitului 

pe clădiri pentru persoanele care 
supraveghează, au în îngrijire sau 
în întreţinere persoane cu handicap 
grav sau accentuat, respectiv gradul 
I de invaliditate. Atenţie, însă, la 
faptul că scutirea se acordă doar pe 
perioada în care persoana respectiva 
se ocupă de îngrijire.

Scutirea de taxe se operează de la 
data de 1 a lunii următoare celei în 
care sunt prezentate documentele 
justificative la Direcţia de taxe locale. 

 “(6) Scutirea de la plata 
impozitului / taxei pe teren, stabilită 
conform alin. (1) lit. t), se aplică 
începând cu data de 1 a lunii 
următoare celei în care persoana 
depune documentele justificative.”

 Mai mult de atât, a aparut şi 
următoarea modificare la articolul 
469:
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“mijloacele de transport aflate 
în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat şi a persoanelor încadrate 
în gradul I de invaliditate, respectiv a 
reprezentanţilor legali, pe perioada 
în care au în îngrijire, supraveghere şi 
întreţinere persoane cu handicap grav 
sau accentuat şi persoane încadrate 
în gradul I de invaliditate, pentru un 
singur mijloc de transport, la alegerea 
contribuabilului”, sunt scutite la plată, 
scutirea se aplică cu data de 1 a lunii 
următoare celei în care au fost depuse 
documentele justificative la Direcţia de 
impozite şi taxe locale.

MM supune reluarea dezbaterii 
publice a proiectulului de OM privind 
aprobarea planului de management 
integrat şi al regulamentului parcului 
natural Bucegi şi al sitului Natura 2000 

ROSCI0013 Bucegi
Data publicării : 23 Mai 2018
 
Având în vedere solicitarea unităţilor 

administrativ teritoriale ale oraşelor 
Sinaia, Buşteni, Azuga, Râşnov şi a 
comunelor Bran şi Moroieni, precum şi 
a Consiliilor judeţene Braşov, Prahova 
şi Dâmboviţa, de reluare a dezbaterii 
publice a proiectului de ordin privind 
aprobarea planului de management 
integrat şi al regulamentului parcului 
natural Bucegi şi al sitului Natura 
2000 ROSCI0013 Bucegi, Ministerul 
Mediului invită la dezbaterea publică a 
proiectului de ordin anterior menţionat.

Altele
• Ordonanţă de urgenţă nr. 3/2018 

privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

prin care au fost adoptate măsuri care 
să elimine unele disfuncţionalităţi 
apărute în aplicarea prevederilor unor 
acte normative;

• Legea nr. 72/2018 privind 
aprobarea ordonanţei guvernului nr. 
25/2017 pentru modificarea şi

completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal;

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

a acreditării 
2018

ASRO urează mult succes RENAR, cu ocazia 
împlinirii a 20 de ani de activitate, şi apreciază 
strânsele relaţii de colaborare dintre cele două 
organizaţii, părţi importante ale infrastructurii 
calităţii din România. 

Ziua mondială a acreditării 2018 s-a sărbătorit 
sub sloganul “Pentru o lume mai sigură”.

Acreditarea are un rol important în aşteptările 
noastre privind îmbunătăţirea securităţii în 
aproape toate aspectele vieţii, de la locuri 
de muncă mai sigure, până la securitatea 
produselor de larg consum şi a alimentelor.

Provocarea cu care se confruntă acum 
angajatorii, întreprinderile şi guvernul este să 
se asigure că aceste aşteptări devin realitate. 
Standardele contribuie la îndeplinirea 
acestei sarcini importante. Multe dintre 
acestea fac parte dintr-un cadru coerent de 
standarde internaţionale pentru sisteme de 
management, aplicându-se diferitelor sectoare 
de la securitatea informaţiei (ISO/IEC 27001) 
şi siguranţa alimentară (ISO 22000), până la 
sănătatea şi securitatea în muncă (ISO 45001).

Standardele internaţionale oferă un răspuns 
de încredere oricărei organizaţii care doreşte 
să îşi îmbunătăţească eficienţa şi securitatea 
proceselor sale. Pentru multe organizaţii, 
obţinerea certificării este o modalitate de 
a arăta lumii că produsele şi serviciile lor 
au la bază standarde puternice. Chiar dacă 
certificarea nu este obligatorie, multe dintre 
aceste organizaţii aleg să angajeze un expert 
independent pentru a verifica procedurile şi 
procesele pe care le au.

Dar ce procese există pentru a vă asigura 
că experţii independenţi sunt, într-adevăr, 
chiar aşa? Aici intervine acreditarea, unde 
organismele de certificare sunt ele însele 
evaluate şi aprobate pentru a furniza servicii de 
certificare. Organizaţiile responsabile pentru 
coordonarea activităţilor de acreditare la scară 
globală sunt ILAC (Cooperarea Internaţională 
pentru Acreditarea Laboratoarelor) şi IAF 
(Forumul Internaţional de Acreditare).

În România, organizaţia 
responsabilă pentru 
coordonarea activităţii de 
acreditare este Asociaţia 
de acreditare din România, 
RENAR. Pe data de 9 iunie 
2018, s-a sărbătorit ziua 
mondială a acreditării, o 
iniţiativă globală, având ca 
scop creşterea gradului de 
conştientizare cu privire 
la importanţa acreditării. 
Tematica acestui an s-a 
concentrat asupra modului în 
care acreditarea oferă o lume 
mai sigură. 
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Comitetul tehnic de standardizare CT 
118 - Lemn şi produse finite şi semifinite 
de lemn, maşini şi utilaje pentru 
prelucrarea lemnului, având ca obiect de 
activitate standardizarea terminologiei, 
clasificării, metodelor de încercare 
pentru lemn rotund şi cherestea, plăci 
pe bază de lemn, mobilier, precum 
şi pentru plută şi produse de plută, 
ca şi pentru maşini şi scule destinate 
prelucrării materialelor, precum şi utilaje 
de condiţionare a lemnului, se întruneşte 
periodic în şedinte de lucru având ca 
principal scop îndeplinirea obiectivelor 
din planul anual de activitate.

În şedinta din 22.05.2018, s-a parcurs 
următoarea ordine de zi:

• definitivarea votului la revizuirea 
EN 844, “Round and sawn timber. 
Terminology”, standard de terminologie 
pentru lemn rotund şi cherestea pe baza 

observaţiilor transmise la faza anterioară 
(NWI) şi a răspunsului transmis de dna. 
Norica Ştiopu, la solicitarea secretarului 
CEN/TC 175 de a transmite actul 
normativ românesc pentru a introduce o 
divergenţă de tip A în acest standard;

• definitivarea versiunii române a 
standardelor transmise în anchetă, în 
vederea aprobării până la 31.05.2018, 
conform programului de lucru:

• SR EN 13986+A1:2015, Plăci pe 
bază de lemn destinate construcţiei. 
Caracteristici, evaluarea conformităţii şi 
marcare.

• SR EN 14988:2017, Scaune înalte 
pentru copii. Cerinţe şi metode de 
încercare.

• SR EN 16890:2017, Mobilier pentru 
copii. Saltele pentru pătuţuri şi coşuri 
pentru bebeluşi. Cerinţe de securitate şi 
metode de încercare, alte probleme.

De asemenea, în aceeaşi perioadă 
s-a analizat lista proiectelor de 
standarde europene aflate în etapa 
de anchetă publică care trebuie 
votate în cursul lunii iulie, pentru 
exprimarea poziţiei naţionale prin vot şi 
observaţii. Proiectele au fost elaborate 
de comitetele tehnice europene 
corespondente comitetului din care 
faceţi parte.

Pentru propunerea de vot “împotrivă”, 
este nevoie de justificarea care 
motivează din punct de vedere tehnic 
această propunere. Fără o justificare 
tehnică, votul negativ nu se ia în 
considerare.

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

Eveniment Aniversar ASRO

ASRO organizează, 
în luna octombrie, un 
eveniment dedicat 
împlinirii a 20 de 
ani de standardizare 
europeană şi 90 de ani 
de standardizare în 
Romania.

Prima zi a 
evenimentului, 11 
octombrie, va fi dedicată 
unui cocktail, care va 
începe la ora 19, şi se va 
încheia la ora 21.

În cea de-a doua zi, 
între orele 10 şi 14, în 
organizarea Asociaţiei 
de standardizare din 
România, vor avea loc 
lucrările conferinţei 
aniversare.

Invitaţi: membri ASRO, 
parteneri, autorităţi, 
clienţi etc. Invitaţi 
internaţionali: CEN & 
CENELEC, IEC, ETSI, alte 
ONS europene.

Din activitatea curentă a CT 118

CEN/TC 207 EN 527-2:2016/prA1 26.07.2018 4020O
ce furniture. Work tables. Part 2: Safety
strength and durability

CEN/TC 207 prEN 1335-1 19.07.2018 4020O
ce furniture. O
ce work chair. Part 1:
Dimensions. Determination of dimensions

CEN/TC 112 prEN 622-4 05.07.2018 4020Fireboards. Speci�cations. Part 4:
Requirements for softboards

Nr. TC
internaţional

CEN/TC 207 prEN 13150 05.07.2018 4020Workbenches for laboratories. Dimensions
safety requirements and test methods

Nr. CT
european Indicativ

Data
limită

Titlu
standard Etapa

Varianta
de vot
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În perioada menţionată, au fost 
analizate problemele curente cu care 
se confruntă sindicatele din industria 
lemnului, rezultatele obţinute de 
acestea, în vederea acordării sprijinului 
de care Biroul operativ al federaţiei are 
nevoie pentru a fi înaintate şi susţinute 
la toate instituţiile şi autorităţile 
statului, întru soluţionare.

În toate alocuţiunile din partea 
delegaţilor înscrişi la cuvânt, cu privire 
la salarizare, a rezultat că, în continuare, 
salariile cele mai mici din sectoarele de 
activitate ale economiei se găsesc în 
industria lemnului, atât la prelucrarea 
lemnului, cât şi la fabricarea mobilei, 
şi nu întâmplător, printre cei patru 
milioane de români plecaţi în afara 
graniţelor, în căutare de locuri de 
muncă mai bine plătite, se regăsesc 
mulţi şi din cele două sectoare de 
activitate, în condiţiile în care o parte 
din agenţii economici reclamă lipsa 
forţei de muncă calificată.

S-a precizat că federaţia, în relaţia cu 
cele două asociaţii patronale, ASFOR şi 
APMR, în calitate de parteneri sociali, 
a avut o comunicare permanentă, 
o colaborare bună, transparenţă în 
schimbul de informări şi consultări.

S-a participat la toate activităţile 
specifice nouă, în calitate de parteneri 
sociali, în diverse comisii de dialog 
social pe diverse teme, politici sociale 
- salariale din industria lemnului, 

Provocări 
şi obiective 

majore 
pentru noua 

conducere 
FSLIL

În perioada 20-23 iunie 2018, 
la Eforie Nord, au avut loc 

lucrările Conferinţei naţionale 
a Federaţiei Sindicatelor Libere 
din Industria Lemnului (FSLIL) 

cu următoarea ordine de zi:
• scoaterea din evidenţă a unor 

sindicate;
• raport privind activitatea 

desfăşurată de Consiliul 
naţional, Colegiul de conducere 

şi Biroul operativ, în perioada 
iunie 2014 - iunie 2018;

• direcţii de acţiune pentru 
perioada 2018-2022; 

• rapoartele Comisiei de 
cenzori pe anii 2014-2017;

• aprobarea bugetului pe anul 
2018;

• descărcarea de gestiune a 
conducerii FSLIL;

• modificări la statutul FSLIL;
• alegerea noilor organe ale 

FSLIL;

Conferinţa naţională 
a analizat activitatea 
organelor sale de 
conducere pe perioada 
ultimilor patru ani 2014-
2018. Consiliul naţional, 
Colegiul de conducere 
şi Biroul operativ au 
prezentat delegaţilor 
participanţi acţiunile şi 
demersurile întreprinse 
într-o perioadă extrem 
de dificilă din punct de 
vedere economic, social 
şi politic. În acest context, 
activitatea organelor 
menţionate mai sus, 
s-a desfăşurat în baza 
mandatului încredinţat 
de Conferinţa Naţională 
şi a prevedrilor statutului 
aprobat în data de 
26.06.2014.
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pregatirea şi formarea profesională 
a adulţilor, sănătate şi securitate în 
muncă, munca la negru, accidente 
de muncă înregistrate în sectoarele 
de activitate silvicultură, exploatarea 
şi prelucrarea lemnului şi industria 
mobilei.

În relaţia cu ASFOR, Biroul operativ 
al federaţiei a dat curs de fiecare dată 
invitaţiilor la diverse acţiuni, demersuri 
la instituţii de stat, dezbateri publice 
ca pachetul de măsuri privind tăierile 
ilegale a masei lemnoase pe picior 
de modificare a Legii nr. 46/2008, 
Codul Silvic, H.G. nr. 470/2014 şi a 
legislaţiei complementare, precum 
şi a regulamentului de vânzare a 
masei lemnoase, aprobarea normelor 
şi a regulamentului de atestare 
referitor la provenienţa, circulaţia şi 
comercializarea materialului lemnos 
pentru agenţii economici care au 
ca obiect de activitate exploatarea 
forestieră şi vânzarea lemnului de lucru 
în depozite primare.

S-a amintit participarea Biroului 
operativ, împreună cu o parte din 
sindicatele afiliate (Sortilemn Gherla, 
Plimob Sighetul Marmaţiei, Baco 
Comăneşti, Mobex Tg. Mureş, Mobineh 
Nehoiu, Coşna Tg. Ocna, Petroforest 
Piatra Neamţ, alături de cele două 
asociaţii patronale (ASFOR şi APMR) 
la mitingul organizat de Asociaţia 
Proprietarilor de Păduri “Nostra Silva”, 
în 26.01.2016, organizat în faţa sediului 
guvernului.

În alocuţiune, pe scena improvizată 
în faţa sediului guvernului, 
preşedintele federaţiei a punctat 
pentru monitorizarea tăierilor ilegale şi 
necontrolate, pentru scoaterea întregii 
mase lemnoase la tăiere aprobată 
de guvern la licitaţie, adoptarea de 
măsuri prin care să fie transparentizată 
valorificarea şi vânzarea masei 
lemnoase, folosirea preţurilor de 
referinţă la licitaţii pentru masa 
lemnoasă pe picior şi stabilite în funcţie 
de condiţiile pieţei şi nu aplicarea de 
preţuri adjudecate la licitaţiile în special 
din anul 2015, majorate cu 70%, în 
funcţie de speciile lemnoase şi, nu în 
ultimul rând, majorarea salariilor pentru 
tot personalul din industria lemnului.

S-a scos în relief prezenţa Biroului 
operativ al FSLIL în perioada mandatului 
2014-2018, de fiecare dată, la 
deschidera Târgului internaţional de 
mobilă, echipamente şi accesorii BIFE - 
SIM, organizat la Romexpo, de Camera 
de Comerţ şi Industrie a României, 
în parteneriat strategic cu Asociaţia 

Producătorilor de Mobilă din România 
(APMR), în prezenţa oficialităţior de la 
diferite instituţii de stat (preşedinţie, 
guvern, ministere), unele ambasade, 
asociaţii profesionale, ONG-uri.

De remarcat vizita la aceste târguri 
a salariaţilor de la SC Mobila Sovata şi 
Mobex Tg. Mureş, Mobineh Nehoiu, 
Pinum Bucureşti, Mobila Rădăuţi etc., 
organizate de sindicate, prin preşedinţi.

Ca de fiecare dată în cadrul 
conferinţelor de presă organizate după 
vizitarea târgului de mobilă, în prezenţa 
oficialităţilor, invitaţilor şi a unei părţi 
dintre directorii de societăţi comerciale, 
preşedintele FSLIL, în luarea de cuvânt, 
a punctat existenţa salariilor foarte mici, 
în comparaţie cu celelalte ramuri, motiv 
pentru care mulţi salariaţi bine calificaţi 
au ales să plece în alte domenii sau 
peste hotare în spaţiul UE şi in afara lui 
(SUA, Canada, Elveţia, Norvegia). 

Acelaşi lucru l-a menţionat şi la 
evenimentele organizate în aceiaşi 
perioadă, 2014-2018, organizate de 
ASFOR şi FSLIL la Zilele forestierului, 
marcate de concursul fasonatorilor 
mecanici la nivel naţional, în aceleaşi 
condiţii cu regulamentul internaţional 
al acestor competiţii profesional-
sportive, urmate de acordarea de 
premii pentru primii clasaţi, mai 
substanţiale din partea sponsorilor 

principali: Husqvarna, Stihl, ASFOR, şi 
mai modeste din partea FSLIL.

S-a amintit participarea la majoritatea 
acţiunilor specifice industriei lemnului, 
alături de asociaţiile patronale, în 
cadrul comisiilor de dialog social la 
nivel de ministere, agenţii sau autorităţi 
naţionale (MMJS, MAP, IMM, MED, MFP, 
CES, ANC).

Un punct distinct de pe ordinea de zi 
l-au reprezentat direcţiile de acţiune ale 
FSLIL pe perioada 2018-2022.

La ultimul punct de pe ordinea de zi, 
alegerea noii conduceri a federaţiei, în 
urma voturilor exprimate de delegaţii 
participanţi, a fost ales colegiul de 
conducere, format din 13 preşedinţi de 
sindicate, şi Biroul operativ compus din: 

• Dan Anghel, preşedinte;
• Mihai Ţiplea, vicepreşedinte;
• Verginia Ţilică, secretar.

 Dan Anghel,
Preşedinte FSLIL
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20 aprilie 1934 - 7 iunie 2018

Gheorghe Barbu
Avem o veste tristă, tristă, tristă…

Distinsul nostru coleg şi prieten, îndrăgitul specialist 
nea Gigi Barbu, a plecat printre îngeri, la începutul 

lunii iunie a acestui an…
Dumnezeu să-l ţină în dreapta lui.
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A sociaţia 
Forestierilor din 
România - ASFOR 

este alături de familia domnului 
Gheorghe Barbu în pierderea 
suferită. Cu perseverenţă şi 
probitate profesională, a clădit 
fundaţia multor realizări, al 
căror autor şi susţinător a fost. În 
calitate de director comercial la 
IFET Braşov, ulterior, de director 
general la Vestrel, iar apoi din 
nou la IFET, ca director general, 
domnia sa a înmănunchiat 
dinamismul cu dăruirea, 
excelând ca om al datoriei.

A generat respect şi admiraţie 
prin activitatea sa prodigioasă, 
atât în cadrul, cât şi în afara 
asociaţiei, activitate care, pentru 
zona geografică centrală a ţării, 
Braşov, a însemnat o mare operă 
în folosul asociaţiei, într-un mare 
ecart al timpului, măsurând 
peste 15 ani. A fost considerat un 
om cu prestigiu, fiind relevante 
contribuţiile directe la agregarea 
membrilor ASFOR, drept care i-a 
şi fost conferit titlul de membru 
onorific. A constituit un model, 
nu doar pentru silvicultori, ci şi 
pentru conducătorii din întreaga 
breaslă.

Ne rugăm ca Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!

S-a născut la Noua, în ziua 
de 20 aprilie 1934, într-o familie 
de buni români din Dârstele 
Brasovului. După pierderea 
neaşteptată a tatălui, încă elev 

de primară fiind, a fost martor 
la venirea şi retragerea trupelor 
germane şi, ulterior, ruseşti. În 
formarea sa, pe lângă şcoală, au 
contribuit şi rudele apropiate, 
printre care mulţi intelectuali, 
instruiţi în perioada interbelică. 
Aceştia i-au condus paşii spre 
Liceul «Andrei Şaguna», al cărui 
elev a fost timp de 7 ani, până în 
anul 1952. 

După absolvirea liceului, a 
continuat tradiţia familiei şi 
a urmat cursurile Facultăţii 
de Silvicultură din Braşov, 
devenind, astfel, al patrulea 
inginer silvic din familie.

În anul 1957, a absolvit în 
cea mai numeroasă şi valoroasă 
promoţie a acestei facultăţi. 
Cei peste 300 de absolvenţi au 
pus bazele industriei moderne 
de exploatare şi prelucrare a 
lemnului. 

A început stagiatura la Ocolul 
silvic Pârscov, judeţul Buzău, şi a 
continuat la Ocolul silvic Rupea, 
judeţul Brasov. 

La numai trei ani de la 
terminarea facultăţii, a fost 
promovat ca inginer şef la 
Homorod, în cadrul nou 
înfiinţatelor întreprinderi 
forestiere (IF-uri), iar în 1972, a 
revenit în oraşul natal, împreună 
cu tânăra sa familie, fiind numit 
director comercial la noile 
întreprinderi autonome forestiere 
de exploatare şi transport 
(IFET Braşov), funcţie pe care a 
deţinut-o până în 1990. 

A avut şansa de a fi descoperit 

de către miniştrii şi directorii 
centralelor de resort. Astfel, 
începând cu anul 1967, i 
s-au deschis orizonturile prin 
participări la delegaţii, la 
contractări şi achiziţionări de 
tehnologie în vestul Europei, 
Scandinavia, nordul Africii şi 
bazinul Mediteranei.

În anul 1990, a fost unul dintre 
ctitorii regiilor autonome (RA) 
în domeniul forestier. Astfel, în 
1991, la Braşov, alături de colegi 
inimoşi, a pus bazele RA Vestrel, 
care a funcţionat alături de RA 
Sudrel, la Bucureşti, şi RA Estrel, 
la Suceava, până în anul 1995. 
Această perioadă a reprezentat 
apogeul carierei, ca volum 
de muncă, responsabilitate şi 
diversitate.

 
Bătraneţea i-a dat «bineţe» 

târziu, după 75 de ani, cu 
boli cronice grave, pe care le-a 
suportat cu stoicism, alături de 
familie, dar şi de suflete alese, 
care i-au uşurat suferinţa, sub 
intervenţiile permanente ale 
medicilor braşoveni, care i-au 
prelungit cert şansa de viaţă.

Ca şi străbunii lui, a susţinut, 
în vremuri grele, nenumărate 
lăcaşuri ale Domnului, iar acum 
i-a venit rândul să se odihnescă 
alături de bunici, de părinţi şi 
de celelalte rude dragi, la umbra 
turnului bisercii din Dârste!
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Proiectul
Forêt Pro Bos

Au trecut câţiva ani 
de când actorii din 
industria lemnului, 
văzând că activităţile lor 
se diminuează în mod 
constant, îşi fac griji cu 
privire la durabilitatea 
acestora.
Originea acestui deficit al sectorului este 
multiplă şi nu poate fi explicată doar prin 
măsurile legale de protecţie a mediului 
natural. Într-adevăr, pe lângă acţiunile 
legate de întreţinerea şi restaurarea 
unui mediu interesant din punct de 
vedere ecologic, alte parcele forestiere 
cu potenţial productiv semnificativ 
sunt neglijate, din ce în ce mai adesea, 
din cauza lipsei de cunoştinţe tehnice, 
pieţe sau zone interesate din industrie 
sau, pur şi simplu, din cauza timpului. 
Acest fenomen este accentuat de 
fragmentarea parcelelor, ceea ce face 
ca managementul să fie mai dificil şi, 
adesea, nerentabil.
Pe termen mediu, această lipsă de 
reînnoire pune în pericol furnizarea de 
lemn în acest sector. Proprietarii, mai 
ales dacă sunt mai mici, nu văd prea 
mult interes pentru pădurile lor.
Pe de altă parte, natura multifuncţională 
a pădurii este dificil de perceput de către 
diferiţii săi utilizatori, indiferent dacă 
sunt pietoni, naturalişti sau vecini. Este 
dificil pentru ei să asocieze producţia 
de lemn cu alte obiective, cum ar fi 
conservarea biodiversităţii sau turismul.
Având în vedere aceste aspecte, Interreg 
V Franţa-Valonia-Flandra Feel lemn 
doreşte un portofoliu de reevaluare 
a pădurii şi de impulsionare a acestui 
sector prin stabilirea de circuite 
deosebit de scurte în zona geografică 
transfrontalieră, care se extinde din 
nordul Franţei, prin Valonia şi Flandra. 
Are scopul de a lua în considerare 
întregul sector, de la producţie, la prima 
şi la a doua transformare (prelucrare) a 
lemnului. Primul proiect care constituie 
acest portofoliu este Forêt Pro Bos, al 
cărui lider este CARAH.
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François Charnet

Solurile 
forestiere
carte, 160 pages

Din "câmpul" larg de experienţa şi 
cunostinţe ale unui recunoscut om 
de ştiinţă în domeniul solurilor, s-a 
elaboreat 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 a solurilor, fără a fi afectate, în 
timp, calităţile lor fundamentale.
Îmbogăţit cu multe desene, fotografii 
şi tabele sintetice, documentarul îşi 
propune să fie un ghid pentru mai buna 
înţelegere a acestui element unic, atât 
comun, mai puţin cunoscut sub numele 
de "podeaua pădurii", în acelaşi timp 
mediu de cultură şi "cămară" de apă 
şi nutrienţi, dar şi ecosistem major al 
zonelor temperate.
Este un ghid pentru cunoaşterea 
solurilor, pentru a şti cum să fie descrise 
şi pentru a înţelege caracteristicile 
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.
Mai cuprinde o analiză comentată a 
unor tipuri de soluri comune în Franţa, 
care dezvăluie varietatea, diversitatea si 
raspândirea solului francez.
Lucrare de interes pentru oamenii de 
ştiinţă, novicii în cunoaşterea solurilor, 

silvicultori, manageri, tehnicieni 
forestieri, facilitatori şi formatori 
(FogeFor, CETEF, CFPPA), studenţi în 
silvicultură sau naturalişti de mediu.

Emisiuni de informare
privind

După intrarea în vigoare a 
reglementarilor în domeniu, reţeaua 
Natura 2000 este acum operaţională pe 
întreg teritoriul Valoniei. În colaborare 
cu mai mulţi parteneri forestieri, în 
februarie şi martie 2018, în Valonia, 
au fost organizate şapte cicluri de 
conferinţe, pentru o analiză a modului 
în care Natura 2000 funcţionează 
efectiv în pădure. S-au discutat teme 
diferite, urmate de momente informative 
specifice pentru participanţii care au 
dorit date personalizate despre parcelele 
lor.

Pădurea 
Centenar
Pădurea Centenar este o pădure 
memorială, înfiinţată pe ambele părţi 
ale râului Prut, de către silvicultori 
din România şi Republica Moldova, 
eveniment prin care se marchează 100 
de ani de la unirea Republicii Democrate 
Moldoveneşti cu Regatul României, la 27 
martie 1918.
Evenimentul, organizat de Ministerul 
Apelor şi Pădurilor şi Regia Naţională a 
Pădurilor - Romsilva, s-a desfăşurat pe 
un şantier de împăduriri amplasat între 
localităţile Crasna şi Huşi. Acţiunea se 
înscrie în seria de manifestări dedicate 
centenarului Marii Uniri, un secol de la 
unirea tuturor provinciilor româneşti 
într-un singur stat unitar.
În cadrul evenimentului, ministrul 
Ioan Deneş le-a transmis un mesaj 
emoţionant celor prezenţi.
"Înfiinţarea acestei păduri face parte 
dintr-o serie de acţiuni pe care noi 
o avem în acest an şi este cea mai 
încărcată de emoţie, pentru că noi, 
cei de vârstă medie, împreună cu cei 
de vârsta a treia, cu experienţă, şi 
dumneavoastră, tinerii, participăm la 
un semn, dacă doriţi, de recunoaştere a 

sacrificiului pe care l-au făcut străbunicii 
noştri, care au avut un ideal în viaţă, şi 
anume acela ca toţi cei care vorbesc 
aceeaşi limbă să fie uniţi într-o singură 
ţară, numită România. Acest lucru, 
ştiţi foarte bine, s-a întâmplat acum 
100 de ani, în 1918, şi a început la 27 
martie 1918, când Basarabia a hotărât 
să se unească cu Regatul României. 
Eu provin dintr-o zonă, Transilvania, 
unde înţelegem la fel de bine ca şi 
dumneavoastră ce a însemnat acest act 
extraordinar de unire a tuturor celor 
care sunt vorbitori de limba română, 
într-o singură ţară. Să nu uităm asta şi, 
dumneavoastră, tinerii, când veţi trece 
pe acest drum şi veţi vedea această 
pădure pe care o plantăm astăzi, aceşti 
1918 puieţi de stejar, şi veţi trece şi peste 
Prut şi veţi vedea ceilalţi 1918 puieţi de 
stejari şi de plopi, să vă aduceţi aminte 
că atât cei de dincoace de Prut cât şi cei 
de dincolo de Prut suntem fraţi, vorbitori 
ai aceleiaşi limbi", a spus Ioan Deneş.

Alături de ministrul Apelor şi Pădurilor, 
Ioan Deneş, la acţiunea de plantare 
a pădurii Centenar au fost prezenţi 
reprezentanţi ai conducerii Regiei 
Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi ai 
Agenţiei "Moldsilva" din Republica 
Moldova, reprezentanţi ai Consiliului de 
administraţie al Romsilva şi ai Federaţiei 
sindicatelor din silvicultură "Silva", ai 
conducerii Direcţiei silvice Vaslui şi 
silvicultori din România şi Republica 
Moldova. De asemenea, au participat 
100 de elevi ai Colegiului "Cuza Vodă", 
din Huşi, instituţie de învăţământ care 
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împlineşte în acest an 100 de ani de 
activitate, angajaţi ai jandarmeriei, ai 
agenţiei de mediu, ai poliţiei române, ai 
poliţiei de frontieră, ai Direcţiei agricole 
Vaslui, ai Consiliului judeţean Vaslui. La 
eveniment au fost prezenţi preşedintele 
Consiliului judeţean Vaslui, Dumitru 
Buzatu, şi prefectul judeţului Vaslui, 
Eduard-Andrei Popică.

România, 
în contextul 
elaborării 
strategiei 
UE pentru 
competitivitatea 
industriei 
forestiere
5 iulie 2018,
USH Pro Business
şi APMR

Tematica evenimentului a cuprins:
• modalităţi de combatere a practicilor 
neloiale din domeniul forestier 
(defrişările ilegale, transferul de 
proprietate asupra terenurilor, implicarea 
oamenilor politici);
• norme şi reglementări la nivel 
european;
• conceptul de dezvoltare asigurat prin 
managementul forestier sustenabil şi 
modalităţile de soluţionare a disputelor 
dintre industria forestieră şi tăierile 
ilegale
• strategia UE pentru competitivitatea 
industriei;
• transferul lemnului între statele 
membre UE şi mecanismul financiar 
special pentru protecţia actorilor 
implicaţi;
• accesul la pieţele globale de materii 
prime;
• sustenabilitatea producţiei de 
cherestea;
• modificări structurale pe piaţa 
produselor din lemn;
• noi produse şi tehnologii.

Au luat cuvântul Ion Pop, delegat al 
Comisiei Consultative pentru Schimbări 
Industriale (CCMI) / Comitetului 
Economic Social European (EESC), pe 
tema "Repere ale strategiei UE privind 
industria forestieră", Aurica Sereny, 
preşedintele Asociaţiei Producătorilor 
de Mobilă din România (APMR), pe 
tema "Valorificarea superioară a masei 

lemnoase prin industria mobilei", Costin 
Lianu, director general al Centrului 
USH Pro Business, pe tema "Industria 
forestieră şi bioeconomia. Opţiuni şi 
oportunităţi de afaceri".
Au participat, ca invitaţi, reprezentanţi 
ai mediului de afaceri, operatori 
din industria mobilei, producători/
comercianţi, clustere şi structuri 
asociative, reprezentanţi oficiali, firme 
care folosesc lemnul ca materie primă, 
reprezentanţi ai sectorul public.

Pelicam
şi Greenpeace România
lansează

Sunetele 
Pădurilor:
pădurea nu e 
un film mut
Festivalul internaţional de film despre 
mediu şi oameni Pelicam a ajuns la cea 
de-a şaptea ediţie şi a avut loc anul 
acesta între 21 şi 24 iunie, la Tulcea. 

Cel mai important festival de gen 
din România a revenit cu o selecţie 
proaspătă de documentare de mediu 

apreciate la festivaluri internaţionale, dar 
şi cu dezbateri, workshop-uri, concerte 
în cele cinci spaţii de desfăşurare 
Pelicam.
Una dintre noutăţile acestui an a fost 
colaborarea Pelicam - Greenpeace 
România, care lansează împreună, 
în cadrul celei de-a şaptea ediţii a 
festivalului, o nouă melodie folosind 
sunetele pădurilor, parte din campania 
"pădurea nu e un film mut".

Trofeul
Pro-Mont
Asociaţia Alpin Club Pro-Mont Bucureşti 
a organizat, în perioada 3-5 august 
2018, în Masivul Piatra Mare, prima 
ediţie a Trofeului “Pro-Mont” şi etapa a 
IV-a din cadrul campionatului naţional 
de turism sportiv “Ştafeta Munţilor”. 
Ediţia 2018 s-a desfăşurat sub deviza “Fii 
erou pentru eroi”, în cadrul Festivalului 
Muntelui 2018, care are loc în oraşul 
martir Predeal.

Trofeul Pro-Mont se adresează atât 
membrilor cluburilor participante în 
cadrul campionatului national de turism 
sportiv “Ştafeta Munţilor”, cât şi altor 
persoane care se vor putea organiza în 
echipe, participând alături de cluburi şi 
beneficiind de aceleaşi activităţi.

Philippe Blerot
& Christophe Heyninck

Cartea mare
a pădurii
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? Cartea 
răspunde.
Cunoştinţele ştiinţifice au progresat 
semnificativ şi acum ne permit să avem 
o viziune mult mai obiectivă asupra a 



ceea ce este un ecosistem forestier, a 
relaţiilor care leagă solul, arborele, flora, 
fauna, pădurea şi omul.
Trecând prin pădurea de ieri şi 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. Anterior, s-a axat 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.

Situaţia 
pădurilor lumii, 
2016
carte, 109 pagini,
5 capitole + anexe

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

Situaţia pădurilor lumii (SOFO) 2016 
arată că este posibil să se sporească 
productivitatea agricolă şi securitatea 
alimentară, prin oprirea sau doar 
diminuarea defrişărilor, subliniind 
eforturile depuse în acest sens de Costa 
Rica, Chile, Gambia, Georgia, Ghana, 
Tunisia şi Vietnam.

Planificarea integrată a utilizării 
terenurilor este cheia echilibrării utilizării 
terenurilor, susţinută de instrumentele 
de politică potrivite pentru promovarea 
pădurilor durabile şi a agriculturii.

Pădurea
şi schimbările 
climatice. 
Bază pentru strategii 
de adaptare.
carte 
Oficiul federal al mediului, 
Birmensdorf,.
Institutul de cercetare WSL, 
Berna, Stuttgart, Viena

Pădurea nu va fi în măsură să menţină 
prin ea însăşi serviciile sale, cum ar fi 
producţia de lemn, protecţia împotriva 
riscurilor naturale şi zonă 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 specialişti forestieri, 
şi-au prezentat constatările pe această 

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

Conferinţă ştiinţifică 
internaţională 

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

Evenimentul va avea loc la Bucureşti, în 
zilele de 18-21 septembrie 2018, sub 
coordonarea Institutului Naţional de 
Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură 
“Marin Drăcea”. 
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Lucerna, Elveţia

Primul congres elveţian 
asupra peisajului
www.congrespaysage.ch

24 August
Formare continuă

Analiza şi interpretarea
testelor pentru 
dispozitivele
de ancorare
www.fobatec.ch

6-8 septembrie
Vorarlberg, Austria
Excursie ProSilva

Păduri, grădini, vânătoare
şi valorificarea regională 
a lemnului
www.prosilva.ch

6 septembrie
Formare continuă

Monitorizarea activităţilor 
recreative din pădure
www.fovala.ch

12 septembrie, 
Formare

Gradul
de intervenţie
în pădurile
montane
www.fovala.ch

22 septembrie
Bienne, Belgia

Ziua informării
Şcoala superioară
a lemnului
www.ahb.bfh.ch

25-27 septembrie
Madrid, Spania

Congres Formec asupra 
dezvoltării mecanizării
în industria forestieră
29-30 septembrie
Aubonne, Elveţia

Excursia anuală a 
societăţii elveţiene de 
dendrologie
www.dendrologie.ch

1-12 octombrie
Moudon, Elveţia
Modul de formare

Organizarea şantierelor 
de recoltare şi metodele 
de recoltare
www.bzwlzss.ch

5 octombrie
Vevey, Elveţia
Formare continuă

Evoluţii şi provocări 
pentru lemnul energetic 
din Elveţia
www.fovala.ch

18-19 octombrie
Cadenazzo, Elveţia
Formare continuă

Ailante & Co
la sud de Alpi,
consecinţe
şi tratament
www.fovala.ch

19 şi 26 octombrie
Basadingen, Elveţia

Exerciţii de marcare
www.prosilva.ch

25 octombrie, 
Formare continuă

Pădurea
ca medicament,
efectele sale asupra 
sănătăţii, metode
şi oferte
www.fovala.ch

31 octombrie
Fribourg, Elveţia
Formare continuă

Cooperarea
între proprietarii
forestieri privaţi,
utopie sau realitate?
www.fovala.ch

3-7 septembrie
Clermont-Ferrand şi Mende, Franţa

PECSRL 2018
Peisaje europene
pentru calitatea vieţii
Post-conferinţă field trip: 7-9 septembrie 
2018 
https://pecsrl2018.sciencesconf.org/ 

5 - 7 septembrie
Sheffield, Marea Britanie

Păşunile forestiere 
europene. Trecut, 
prezent, viitor.
https://www.ukeconet.org/ewp.html 

17-19 septembrie
Praga, Republica Cehă

Managementul 
peisajelor: de la date, la 
decizii 
18 - 21 septembrie
Smolenice, Slovacia

Al XVIII-lea simpozion 
internaţional privind 
diversitatea peisajului şi 
biodiversitatea 
http://www.uke.sav.sk/wp-content/
uploads/1_announcement.pdf 

San Sebastián, Spania
14-19 octombrie

Conferinţa ESP 
europeană 2018
15-19 octombrie
Eger, Ungaria

Forum Carpaticum 2018 
http: // www.carpathianscience.org 
 
24-26 octombrie
Sofia, Bulgaria

Institutul de cercetări 
silvice la 90 de ani - 
pentru societate
şi natură
http://www.bas.bg/fribas/ 
http://fri.bas.bg/ 

5-6 noiembrie 2018 
Londra, Regatul Unit

Regenerarea urbană şi 
durabilitatea
http://www.ierek.com/events/urban-
regeneration-sustainability-2/ 

7-9 noiembrie 2018
Bolzano, Italia 

Primul congres mondial 
privind agroturismul 
http://agritourism.eurac.edu 

1-7 iulie 2019
Al 10-lea congres mondial IALE 
http://www.landscape-ecology.org
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20-23 mai

ICFF New York

ICFF New York reprezintă o resursă 
realistă în care arhitecţii, designerii de 
interior, dezvoltatorii şi consultanţii de artă 
descoperă noi talente şi piese sau colecţii 
unice, pentru a finaliza un proiect curent, 
sau comisioane pentru următorul proiect.

Firmele româneşti de mobilă participente 
au decis să cucerească piaţa americană. 

România a avut un stand naţional de 
297,4 mp. Participarea a fost posibilă 
datorită implicării Asociaţiei producătorilor 
de mobilă din România şi susţinerii 
financiare prin programul de promovare 
a exporturilor, administrat de Ministerul 
pentru mediul de afaceri, comerţ şi 
antreprenoriat. Au participat firmele AXM 

Prod 93, Bucin Mob, Carel Woodworks, 
Creative Concept, Ecomatrix, Global Art 
Production, Maer Import Export, Materia 
Studio, Quadra Invest, Sculptura Secuiască.

Organizatorul standului naţional, firma 
Godmother, s-a ocupat de buna desfăşurare 
a evenimentului şi de buna organizare 
a standului României. Emoţiile primei 
participări cu un stand naţional la New York 
au fost mari, dar sperăm ca participarea sş 
fie de succes.

Organizatorii expoziţiei anunţă că la 
ediţia din acest an a ICFF New York s-au 
înscris peste 800 de expozanţi, din 30 de 
ţări.
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26-29 noiembrie

The Big 5 Dubai

The Big 5 este cel mai 
important eveniment 
internaţional din Orientul 
Mijlociu, fiind o mare 
platformă de networking 
pentru furnizori şi 
cumpărători de produse şi 
materiale de construcţii încă 
din anul 1979, fiind vizitat, 
la fiecare ediţie, de peste 
80.000 de profesionişti în 
domeniu.

Guvernele din Orientul 
Mijlociu sunt permanent 
interesate în a dezvolta o 
bază economică echilibrată 
şi diversificată prin investirea 
într-un flux continuu de 

proiecte de construcţii şi 
infrastructură.

Târg internaţional pentru 
industria de construcţii, 
HVAC, amenajări, arhitectură, 
design, The Big 5 se va 
desfăşura în cadrul Dubai 
World Trade Centre, în 
Emiratele Arabe Unite, 
este un furnizor important 
de inovaţii, care ajută 
la creşterea vânzărilor, 
contactarea de noi parteneri 
de afaceri, la consolidarea 
brandurilor şi, nu în ultimul 
rând, la cunoaşterea 
concurenţei. 

Companiile din Romania 

care participă la The Big 
5 Dubai beneficiază de 
asistenţă gratuită pentru 
organizarea participării la 
acest eveniment, oferte 
personalizate de costuri 
pentru participare, rezervări 
de spaţii / standuri cu 
vizibilitate bună în cadrul 
târgului. Toate costurile vor fi 
achitate direct către târg, pe 
baza contractelor şi facturilor 
emise de organizatorii 
evenimentului.

Ediţia 2017 a găzduit 
2.601 companii expozante, 
din 64 de ţări, inclusiv 
europene. 
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12-16 septembrie

BIFE-SIM

Romexpo, în parteneriat strategic cu Asociaţia 
producătorilor de mobilă din România (APMR) si 
CCIR organizează, în perioada 12-16 septembrie 
2018, cea de-a XXVII-a ediţie a BIFE-SIM, târg 
internaţional de mobilă, echipamente şi accesorii.

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

Producătorii, importatorii şi distribuitorii de 
mobilier vor propune publicului larg, în cele 5 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 căminului.

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

Specialişti în domeniul mobilei, producători, 
importatori, distribuitori şi comercianţi, decoratori, 
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S-a încheiat, cu mare succes, târgul internaţional pentru 
silvicultură şi tehnologie forestieră Interforst, cu conferinţe 
ştiinţifice şi expoziţii speciale, expozanţii din mai multe ţări 
prezentând cele mai recente echipamente şi servicii forestiere în 
domeniul pădurii şi lemnului, care vor fi cunoscute şi comentate 
mult după închiderea porţilor târgului. Au fost prezentate cele 
mai recente maşini, echipamente şi sisteme tehnice pentru 
utilizarea în gestionarea, protecţia şi regenerarea pădurilor, 
recoltarea, manipularea şi depozitarea lemnului. În plus, vizitatorii 
au luat pulsul încălzirii cu lemn, utilizării vehiculelor pentru 
transportul lemnului, prelucrării lemnului şi a subproduselor, 
precum şi al protecţiei şi recreării pădurilor, arborilor şi peisajelor, 
culturii şi ingineriei rurale şi urbane. Publicul ţintă al târgului este 
format, în fiecare an, în principal, din administratori de pădure, 
proprietari de păduri, forestieri, personal din administrarea 
pădurilor şi servicii, ferme, companii de transport de lemn, maşini 
agricole şi echipamente agricole, şcoli de servicii forestiere, 
universităţi şi colegii, şi organizaţii din domeniul forestier, al 
lemnului şi al agriculturii şi al instituţiilor publice din ţară şi din 
străinătate.

18-22 iulie

Interforst München

arhitecţi şi designeri, vor oferi, pe toata perioada desfăşurării 
târgului, sfaturi şi idei pentru ca vizitatorii să găsească cele 
mai bune soluţii, potrivite bugetului pe care îl au alocat.

BIFE-SIM 2018 va cuprinde şi întreaga ofertă de 
echipamente şi utilaje pentru industria lemnului destinată 
eficientizării fluxului de producţie şi implementării de noi 
tehnologii.

De la ediţia din 2018, nu vor lipsi nici demostraţiile practice 
ale producătorilor, care vor arăta vizitatorilor procesele 
tehnologice prin care trece lemnul, pentru a deveni piesa de 
mobilier care să se potrivească ambientului fiecărui cămin.

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

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

Program de vizitare: 12-15 septembrie 2018 (miercuri - 
sâmbătă): între 10.00 şi 18.00, 16 septembrie 2018 (duminică): 
între 10.00 şi 16.00.
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G & J Mosbach, Germania
• parchet masiv şi stratificat
• caiet de sarcini
Alsenzstrasse 35 D-67808 Imsweiler Germany
Tel.: +49 (0) 636.145.83.90

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

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

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

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

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

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

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

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

Real Casa Group Italia
• parchet din lemn masiv
• pentru circa 50 de apartamente
www.realcasagroup.it • norina.boru@dce.gov.ro

Technische Universität Wien
Gebaude und Technik Austria
• mobilier de birou
• conform caiet de sarcini
Reselgasse 3 1040 Wien
Tel.: +4.3158.8014.12.26
beschaffung@gut.tuwien.ac.at

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

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

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

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

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

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

Linga
Bucureşti
7.700 mp, închiriere sau 
asociere în vederea organizării 
unui depozit de buşteni sau 
fabrici de cherestea.
Tel.: 0744.327.391
baldakke@yahoo.com

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

Statistica 
activităţilor 
din Silvicultură 
în anul 2017.
Preţ unic de vânzare: 16,77 lei.

Ambasada Republicii 
Irak la Bucureşti
a informat despre organizarea, 
în perioada 10-19 noiembrie 
2018, a celei de-a 45-a ediţie a

Târgului 
Internaţional 
de la Bagdad.
Detalii suplimentare 
despre eveniment pot fi 
obţinute accesând site-ul 
organizatorilor, State Company 
for Iraqui Fairs and Commercial 
Services, http://fairs.iq, sau la 
adresa de iraqifairs@gmail.com 
sau de la Ambasada Republicii 
Irak la Bucureşti.

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

Cereri

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