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editorial

Analizând textul proiectului de 
lege şi expunerea de motive, 
reţin atenţia precizările cu 

privire la Art.4: “(1) Se interzice, pe 
o perioadă de 10 ani, exportul de 
buştean cu sau fără coajă sau lemn 
rotund (lemn rotund - lemn doborât, 
tăiat la vârf, secţionat sau nu), 
cherestea şi lemn de foc, începând cu 
anul 2020”.

Interzicerea exportului de cherestea 
se dovedeşte a fi o temă falsă. Prin 
gestionarea durabilă a pădurilor, 
trebuie să dăm valoare lemnului, 
lucru care poate fi făcut doar printr-
un mod responsabil şi sustenabil de 
exploatare, prelucrare şi, ulterior, 
de valorificare a acestuia. Nu există 
motive, dar, mai ales, raţiuni logice 
de a interzice o activitate economică 
fără a o înlocui cu o alta, care să fie cel 
puţin la fel de fezabilă din punct de 
vedere economic şi social.

Singurul rezultat cert al interzicerii 
exportului de cherestea este 
falimentarea sectorului forestier din 
România (estimat la cca. 2 miliarde 
euro cifră de afaceri), pierderea 
a peste 100.000 locuri de muncă, 
afectarea gravă a peste 12.000 de 
operatori economici din domeniul 

exploatării şi industrializării lemnului, 
prăbuşirea pieţei lemnului din 
România.

Să nu mai vorbim de efectul de 
bumerang, transpus în reducerea 
veniturilor administraţiei silvice până 
la un nivel care ar crea probleme 
majore în a asigura finanţarea 
administrării fondului forestier (costul 
de administrare al pădurilor este 
estimat la cca. 1 miliard de euro/an), 
generând, astfel, efecte contrare celor 
de bună gospodărire a pădurilor, aşa 
cum se propune prin proiectul de lege.

În ultimii ani, prin intermediul 
instrumentelor de finanţare 
europeană, s-au realizat şi sunt în 
curs de realizare investiţii importante 
în domeniul prelucrării primare 
a lemnului. Operatorii economici 
beneficiari ai finanţării s-au obligat, 
prin contractele specifice, să păstreze 
în patrimoniu şi în folosinţă activele 
finanţate şi să-şi mărească indicatorii 
economici relevanţi (cifră de afaceri, 
rentabilitate, profitabilitate etc.), 
respectiv să-şi crească numărul de 
salariaţi.

Interzicerea exportului de cherestea 
ar aduce operatorii economici, aflaţi 
în plin proces de implementare a 

Ciprian Dumitru Muscă,
Preşedinte ASFOR

Interzicerea
exportului
de lemn,
un dezastru
cu efect
de bumerang
Mediul de afaceri, dar în special breasla 
forestierilor, s-a procoposit, în ultima 
perioadă, cu un proiect de lege, BP340/2019, 
privind interzicerea exporturilor de buştean 
şi cherestea, un proiect depus ca iniţiativă 
legislativă la Camera Deputaţilor la sfârşitul 
lunii mai. Tema opririi exporturilor a fost 
comentată, în mod mai mult sau mai puţin 
profesional, de către mulţi lideri de opinie.
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finanţărilor obţinute, în situaţia de 
a rămâne fără pieţe de desfacere, 
majoritatea fiind în ţări din afara 
Uniunii.

Oprirea exportului de buştean poate 
fi o măsura pozitivă, dar fără impact 
deosebit, exporturile de buştean din 
Romania sunt reduse, sub 30.000 
mc buşteni răşinoase şi sub 100.000 
mc buşteni foioase, însă interzicerea 
exportului de cherestea este un 
nonsens economic, în condiţiile în 
care România, în mod tradiţional, a 
exportat mai multă cherestea decât 
a prelucrat intern, şi asta în special 
datorită folosirii cherestelelor de 
răşinoase, cu preponderenţă, în 
construcţii.

Nu trebuie uitate nici efecte 
colaterale, care pot merge spre 
industria plăcilor, a peleţilor şi a 
lemnului de foc, ţinând cont că 
reducerea volumului de lemn de lucru 
recoltat atrage după sine şi o reducere 
a volumului de lemn de foc care va fi 
recoltat.

Mai mult, chiar Strategia Forestieră 
Europeană arată că “gestionarea 
durabilă a pădurilor înseamnă 
folosirea pădurilor şi a terenurilor 
împădurite într-un mod şi într-un 
ritm care să permită menţinerea 
diversităţii biologice, a productivităţii, 
a capacităţii de regenerare, a vitalităţii 
şi a capacităţii acestora de a îndeplini, 
acum şi în viitor, funcţii ecologice, 
economice şi sociale utile la nivel 
local, naţional şi mondial”.

Asociaţia Forestierilor din România 
- ASFOR şi-a exprimat întreaga 
disponibilitate de a participa la 
dezbaterile organizate pe marginea 
propunerii legislative, sperând că 
argumentele specialiştilor din sectorul 
forestier să fie ascultate. 

În dezbaterile unor proiecte similare 
din 2015 şi 2017, care vizau oprirea 
exporturilor de lemn brut, punctele 
de vedere tehnice transmise au fost 
explicite: oprirea exporturilor - fără 
a diferenţia livrările intracomunitare 
- reprezintă o încălcare inclusiv a 
liberei circulaţii a mărfurilor în cadrul 
UE, măsură care ar trebui justificată 
prin situaţii excepţionale, justificate 
de apărarea unui interes public major. 
Nu există o astfel de justificare, nici în 
nota de fundamentare a proiectului, 
însă nici în economia românească, prin 
urmare un asemenea proiect de lege 
nu poate avea decât efecte economice 
şi sociale negative.

Ciprian Dumitru Muscă,
Preşedinte ASFOR

Interzicerea exportului de cherestea
este un nonsens economic, în condiţiile în care 
România, în mod tradiţional, a exportat mai multă 
cherestea decât a prelucrat intern

editorial



Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 7

editorial



8 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro

Silvicultură şi exploatare forestieră

Silvicultură şi alte activităţi forestiere

Exploatare forestieră

Industria de prelucrare a lemnului şi mobilei

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

Tăierea şi rindeluirea lemnului

Fabricarea produselor din lemn

Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn

Fabricarea parchetului asamblat în panouri

Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii

Fabricarea ambalajelor din lemn

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

Fabricarea de mobilă

Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine

Fabricarea de mobilă pentru bucătării

Fabricarea de saltele şi somiere

Fabricarea de mobilă n.c.a.*

Total general

2

16

31

  21

  22

  161
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  310

210

220

1610

1621

1622

1623

1624

1629

3101

3102

3103

3109

Silvicultură şi exploatare forestieră

CAEN Rev. 2
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ă

Analiza economică
a activităţilor din domeniul forestier

în perioada 2016-2018

*n.c.a. = neclasificat în altă parte

4.335

1.294

3.041

6.181

3.290

2.891

157

46

1.485

237

966

4.219

1.019

265

72

2.863

14.735

39.243

23.943

15.300

50.276

28.130

22.146

5.467

396

9.336

2.174

4.773

63.053

6.260

1.386

2.436

52.971

152.572

5.343.854.025

2.695.327.420

2.648.526.605

13.112.460.405

7.307.444.196

5.805.016.209

3.692.994.370

38.397.697

1.144.164.670

338.136.745

591.322.727

9.358.324.620

836.984.924

176.188.800

531.961.097

7.813.189.799

27.814.639.050

4.501

1.262

3.239

6.446

3.325

3.121

157

42

1.524

264

1.134

4.623

1.078

300

77

3.168

15.570

39.118

23.760

15.358

46.626

24.239

22.387

6.415

318

9.132

2.211

4.311

63.126

6.867

2.803

2.295

51.161

148.870

6.115.053.588

3.105.438.076

3.009.615.512

13.370.458.919

7.043.987.019

6.326.471.900

4.058.912.577

40.244.122

1.229.989.345

392.075.298

605.250.558

9.897.637.700

1.004.762.306

448.104.679

478.143.913

7.966.626.802

29.383.150.207

2016

4.378

1.181

3.197

6.419

3.188

3.231

162

41

1.472

264

1.292

4.972

1.109

321

78

3.464

15.769

38.114

23.468

14.646

44.233

23.053

21.180

6.136

290

8.195

1.982

4.577

61.382

7.148

3.220

2.185

48.829

143.729

6.919.629.038

3.494.809.242

3.424.819.796

13.687.054.666

7.143.917.999

6.543.136.667

4.216.125.952

44.893.376

1.146.898.096

424.736.696

710.482.547

10.383.109.161

1.126.911.543

578.232.031

509.811.992

8.168.153.595

30.989.792.865

2018
Număr

de firme
Număr de
salariaţi

Cifră
de afaceri

Număr
de firme

Număr de
salariaţi

Cifră
de afaceri

2017
Număr

de firme
Număr de
salariaţi

Cifră
de afaceri
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 1 210 REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA RA BUCUREȘTI 2.294.662.560 16485
 2 210 RO XI WOOD SYSTEMS SRL HUNEDOARA 26.369.661 127
 3 210 DORA SRL ALBA 24.825.242 50
 4 210 ALROB-SILV SRL PRAHOVA 23.709.163 22
 5 210 ALDONA PREST SRL HUNEDOARA 22.669.100 113
 6 210 OCOLUL SILVIC DE REGIM GHEORGHENI SA HARGHITA 19.547.632 45
 7 210 AGROZOOINDUSTRIALA SRL ARAD 17.431.552 
 8 210 OCOLUL SILVIC SILVA-BUCOVINA SRL SUCEAVA 14.913.954 30
 9 210 TANI DANONA SRL HUNEDOARA 14.793.965 59
 10 210 OCOLUL SILVIC COMUNAL TELCIU RA BISTRIȚA-NĂSĂUD 14.305.582 59
 11 210 TERRA SILVA SRL DOLJ 13.742.207 69
 12 210 RPL OCOLUL SILVIC PĂDURILE FĂGĂRAŞULUI RA BRAȘOV 13.282.730 47
 13 210 RA OCOLUL SILVIC IZVORUL SOMEŞULUI MARE RA BISTRIȚA-NĂSĂUD 12.983.039 79
 14 210 RPL A PĂDURILOR KRONSTADT RA BRAȘOV 12.789.334 55
 15 210 RPL OCOLUL SILVIC PĂDURILE ŞINCII RA BRAȘOV 12.756.837 83
 16 210 CONIFAST SRL BUZĂU 12.616.248 19
 17 210 RPL A PĂDURILOR PIATRA CRAIULUI RA BRAȘOV 12.047.173 47
 18 210 RPL A PĂDURILOR STEJARUL RA BRAȘOV 12.003.716 31
 19 210 LUCALEX SRL DOLJ 11.295.285 29
 20 210 RPL A PĂDURILOR SĂCELE RA BRAȘOV 10.916.846 39
 21 210 OCOLUL SILVIC LIGNUM SRL BACĂU 10.847.597 40
 22 210 TRANSALPIN 2008 SRL GORJ 10.017.144 25
 23 210 STRINAPOLI SRL ARAD 8.905.498 32
 24 210 ROMFOREST SERV SRL BACĂU 8.767.653 7
 25 210 OCOLUL SILVIC BUZĂUL ARDELEAN RA COVASNA 8.488.152 35
 26 210 OCOLUL SILVIC DUMBRAVA RA ARAD 8.417.292 77
 27 210 MANCOR SRL BRAȘOV 8.274.737 24
 28 210 OCOLUL SILVIC IRI SRL VRANCEA 8.064.966 69
 29 210 OCOLUL SILVIC BISERICESC ILIŞEŞTI SRL SUCEAVA 8.034.986 25
 30 210 FOREXPORT SRL VRANCEA 7.879.363 48
 31 210 RPL A PĂDURILOR MĂIERUŞ RA BRAȘOV 7.859.410 35
 32 210 ŞTEFAN FOREST SRL ALBA 7.545.056 17
 33 210 OCOLUL SILVIC CODRII CETĂŢILOR RA BRAȘOV 7.409.412 28
 34 210 SEBI FOREST TRANS SRL HUNEDOARA 7.392.751 36
 35 210 VALIDUM SRL NEAMȚ 7.124.239 27
 36 210 OCOLUL SILVIC MAIERU RA BISTRIȚA-NĂSĂUD 7.065.840 36
 37 210 OCOLUL SILVIC BRĂTCUŢA RA BIHOR 7.030.621 43
 38 210 OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE RA MARAMUREȘ 6.837.953 34
 39 210 COMPREST SILVA SRL DÂMBOVIȚA 6.733.359 21
 40 210 OCOLUL SILVIC CIUCAS RA BRAȘOV 6.487.558 33
 41 210 OCOLUL SILVIC AL ORASULUI RASNOV RA BRAȘOV 6.432.644 30
 42 210 RPL OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI RA SIBIU 6.414.967 32
 43 210 OCOLUL SILVIC COMUNAL ROMULI RA BISTRIȚA-NĂSĂUD 6.002.826 39
 44 210 RPL OCOLUL SILVIC PĂDUREA BOGĂŢII RA BRAȘOV 5.976.557 24
 45 210 RA OCOLUL SILVIC VALEA SIEULUI RA BISTRIȚA-NĂSĂUD 5.943.296 36
 46 210 OCOLUL SILVIC COMUNAL JOSENII BÎRGĂULUI RA BISTRIȚA-NĂSĂUD 5.834.484 26
 47 210 FINE ONE FOREST TRANS SRL ARGEȘ 5.794.756 21
 48 210 WOOLF IMPEX SRL BUZĂU 5.774.096 6
 49 210 OCOLUL SILVIC ARDUD RA SATU MARE 5.744.319 39
 50 210 M B I IMPEX SRL SIBIU 5.590.625 0
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 51 210 TERRA FOREST SRL DOLJ 5.569.069 50
 52 210 CSONT FOREST SRL HARGHITA 5.522.423 29
 53 210 OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII RA SIBIU 5.423.873 37
 54 210 DAIBO FOREXIM SRL DÂMBOVIȚA 5.155.452 23
 55 210 OCOLUL SILVIC PRIVAT CODRII ZARANDULUI SRL ARAD 5.064.018 67
 56 210 FLORIDOR IMPEX SRL BIHOR 4.968.864 0
 57 210 RPL OCOLUL SILVIC BUCEGI-PIATRA CRAIULUI RA BRAȘOV 4.947.134 42
 58 210 OCOLUL SILVIC ABRUD RA ALBA 4.946.523 78
 59 210 OCOLUL SILVIC DEALUL SIBIULUI RA SIBIU 4.895.117 37
 60 210 SILVAPIN SRL SUCEAVA 4.773.316 10
 61 210 OCOLUL SILVIC DOMENIUL HANGU SRL NEAMȚ 4.765.167 22
 62 210 RPL OCOLUL SILVIC VALEA ORASTIEI RA HUNEDOARA 4.761.499 28
 63 210 RPL OCOLUL SILVIC CINDREL RA SIBIU 4.718.799 27
 64 210 FAG INTERNAŢIONAL SRL GORJ 4.667.828 65
 65 210 MDC TREES SRL IASI 4.585.434 21
 66 210 RPL  OCOLUL SILVIC VALEA MURESULUI RA ARAD 4.479.008 37
 67 210 RPL OCOLUL SILVIC ZARANDUL RA ARAD 4.246.212 48
 68 210 OCOLUL SILVIC CARPATINA SRL HUNEDOARA 4.019.956 54
 69 210 CLAX FOREST SRL NEAMȚ 4.016.055 18
 70 210 OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES RA BISTRIȚA-NĂSĂUD 3.951.735 83
 71 210 OCOLUL SILVIC PENTELEU BUZĂU 3.795.559 19
 72 210 NIRAJ ACE BRAD PROD SRL MUREȘ 3.785.970 54
 73 210 FORESTCOM SRL GALAȚI 3.758.299 13
 74 210 OCOLUL SILVIC PRIVAT OITUZ SRL BACĂU 3.757.231 26
 75 210 DIA COMPLAST SRL NEAMȚ 3.749.678 14
 76 210 NORIDOR SRL SUCEAVA 3.739.002 12
 77 210 OCOLUL SILVIC SEBES RA ALBA 3.729.020 29
 78 210 RPL OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI RA SIBIU 3.727.935 26
 79 210 RPL OCOLUL SILVIC VALEA PIANULUI RA ALBA 3.711.988 35
 80 210 CLUB TACHE 2000 SRL ALBA 3.618.440 20
 81 210 OCOLUL SILVIC RĂŞINARI RA SIBIU 3.609.210 28
 82 210 OCOLUL SILVIC ŞOIMI RA BIHOR 3.606.255 32
 83 210 OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA RA BISTRIȚA-NĂSĂUD 3.583.018 32
 84 210 VASY DUMFOREST SRL NEAMȚ 3.556.802 1
 85 210 OCOLUL SILVIC SAPCEA CUGIR RA ALBA 3.530.189 32
 86 210 TUC BAGIU SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 3.434.113 12
 87 210 OCOLUL SILVIC LĂZĂRENI RA BIHOR 3.408.102 23
 88 210 TUTU COMPANY SRL BACĂU 3.349.952 21
 89 210 SIMNEC SRL IAȘI 3.343.641 19
 90 210 RPL OCOLUL SILVIC VALEA HAŢEGULUI RA HUNEDOARA 3.300.538 28
 91 210 FIM FOREST SRL MARAMUREȘ 3.242.500 6
 92 210 A.K.S. PROD SISTEMS SRL BUCUREȘTI 3.238.472 2
 93 210 SILVA TRANS SRL COVASNA 3.193.090 1
 94 210 OCOLUL SILVIC PLAIURILE HENIULUI RA BISTRIȚA-NĂSĂUD 3.171.891 30
 95 210 OCOLUL SILVIC GREENGOLD EST SRL SUCEAVA 3.159.666 22
 96 210 FLUAND IMPEX SRL MARAMUREȘ 3.137.501 15
 97 210 TOEXFOR SRL MUREȘ 3.092.174 14
 98 210 OCOLUL SILVIC DE REGIM ZETEA SA HARGHITA 3.060.730 42
 99 210 VASIMOLI SILV SRL PRAHOVA 2.965.907 14
 100 210 OCOLUL SILVIC ALPINA BORŞA RA MARAMUREȘ 2.962.674 21
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 1 220 LACUL CODRILOR SRL ALBA 92.184.363 89
 2 220 CERASUS AVIUM SRL BUCUREȘTI 63.375.639 2
 3 220 MONTANA FOREST SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 49.923.142 138
 4 220 AUSTROFOREST INTERNATIONAL SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 42.537.938 41
 5 220 MONTANA-IUGAN SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 41.258.109 127
 6 220 IRI FOREST ASSETS SRL BUCUREȘTI 40.061.891 1
 7 220 EXPO-TRANS NMN SRL SIBIU 31.660.471 49
 8 220 HANIFA SRL VRANCEA 24.706.253 
 9 220 PAN & FOREST SRL NEAMȚ 23.734.738 97
 10 220 COLCEAR SERVCOM SRL CARAȘ-SEVERIN 23.340.588 135
 11 220 SILVADOR COMPANY SRL DÂMBOVIȚA 21.633.661 37
 12 220 COSLO-ZINCA SRL CĂLĂRAȘI 18.929.528 103
 13 220 TORNATOR SRL BRAȘOV 18.504.014 11
 14 220 RAPID FOREST SRL HARGHITA 18.286.180 53
 15 220 MFOREST PRODUCTIE TRUST SRL BUCUREȘTI 18.285.096 83
 16 220 LIMSILVA FOREST SRL VRANCEA 18.120.647 69
 17 220 TEHNO FOREST SRL IAȘI 17.307.615 51
 18 220 MONTECLAS SRL COVASNA 17.196.004 47
 19 220 PRICOFOREST SRL NEAMȚ 16.284.890 38
 20 220 OCT-TRANS SRL MARAMUREȘ 15.788.745 27
 21 220 PRODUCTIE “VOINA” SRL COVASNA 15.639.088 43
 22 220 HALUPEX SRL HARGHITA 14.968.381 32
 23 220 SILVAREX 2001 SRL ILFOV 14.819.019 39
 24 220 TRIION-CONSTRUCT SRL MEHEDINȚI 14.591.029 112
 25 220 SILVACOM IMPEX SRL SIBIU 14.250.119 38
 26 220 LORGIS SRL GORJ 13.373.167 62
 27 220 SUSAI SERVCOM SRL CARAȘ-SEVERIN 13.102.991 76
 28 220 EXPLOCOM GK SRL HARGHITA 12.854.138 27
 29 220 COMEXIM R SRL HUNEDOARA 12.478.893 169
 30 220 ESTERER SRL HARGHITA 12.040.237 43
 31 220 NICOFAIV 2007 SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 11.912.650 25
 32 220 COSTI CBN SRL HUNEDOARA 11.705.710 16
 33 220 SRT SILVIROM TIMBER BRAȘOV 11.305.449 1
 34 220 BKT FOREST SRL MARAMUREȘ 11.128.066 55
 35 220 FOREST LAND SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 11.050.888 12
 36 220 RAN FOREST SERVICES SRL ARAD 10.976.135 33
 37 220 STEJAR-LUPENI SRL HARGHITA 10.939.263 20
 38 220 SALCOMEX PROD SRL ARGEȘ 10.918.401 
 39 220 DAVILEMN SRL MUREȘ 10.882.575 34
 40 220 PRO FOREST SRL MARAMUREȘ 10.817.376 21
 41 220 FRASINUL INTERNATIONAL SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 10.682.659 8
 42 220 RAZUSTOM SRL CARAȘ-SEVERIN 10.386.056 52
 43 220 FIRST ELIA TOM ‘94 SRL ARGEȘ 10.260.316 30
 44 220 CSILLAG SRL HARGHITA 10.102.613 45
 45 220 DIOGENE EXPLOATARE SRL J34/186/2016 10.008.266 7
 46 220 REAL DOC FOREST SRL ALBA 9.281.972 19
 47 220 SUPELNIŢA SRL GORJ 9.244.660 45
 48 220 TERMOCONS SRL ALBA 9.237.102 39
 49 220 VALENTIN VLAD FOREST SRL DÂMBOVIȚA 8.971.585 26
 50 220 CONFANA INDUSTRIES SRL SUCEAVA 8.954.352 49

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

TOP 100 CAEN GRUPA 220
Topul societăţilor comerciale din grupa 220 CAEN, după cifra de afaceri, corespunzător situaţiilor financiare de la 31 decembrie 2017

editorial



Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 13

 51 220 RAMAROM FOREST SRL PRAHOVA 8.919.076 22
 52 220 HUNI & SZIDI SRL MUREȘ 8.912.563 15
 53 220 SIHĂSTRIA ETORA SRL SUCEAVA 8.770.413 
 54 220 CARLEXIM SRL GORJ 8.739.571 41
 55 220 G.N.D. SLAVY’99 SRL ARGEȘ 8.705.356 27
 56 220 GANAND IMPEX SRL VÂLCEA 8.530.483 35
 57 220 MIGAB FOREST SRL PRAHOVA 8.381.323 17
 58 220 AZOPROD COM SRL ALBA 8.359.393 2
 59 220 GRIMAVAS IMPEX SRL MUREȘ 8.358.107 42
 60 220 MALINIC SRL COVASNA 8.303.780 42
 61 220 VERSAY SRL CARAȘ-SEVERIN 8.295.405 
 62 220 SIMICOM SRL SIBIU 7.917.361 19
 63 220 RADAN SERV SRL MUREȘ 7.685.683 33
 64 220 FOREST HOME SRL NEAMȚ 7.667.810 10
 65 220 GELU TRANSEXPLOR SRL MUREȘ 7.596.098 38
 66 220 ROXAN FOREST SRL ARAD 7.567.297 14
 67 220 SIRCOMSIM SRL SIBIU 7.550.583 17
 68 220 JUNIOR FOREST SRL ARAD 7.435.777 26
 69 220 LAVIONE TEX SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 7.408.780 
 70 220 BOGDAN IOANA FOREST SRL MUREȘ 7.383.729 17
 71 220 GILFOR SRL BRĂILA 7.342.394 21
 72 220 INTOM SRL BIHOR 7.331.222 7
 73 220 GEO & PATRICE FOREST SRL BIHOR 7.201.142 14
 74 220 FAB PROD COM SRL HARGHITA 7.181.111 37
 75 220 PADOPROD SRL VÂLCEA 7.174.438 33
 76 220 IULIAN TRANSFOR SRL HUNEDOARA 7.172.990 35
 77 220 NARILSERV SRL SUCEAVA 7.090.798 16
 78 220 NADESCU VIOSILV SRL OLT 7.060.391 42
 79 220 DOI URSULEŢI SRL ARAD 6.975.146 23
 80 220 D.N.Y. EXPLO SRL BRAȘOV 6.969.105 15
 81 220 EDUARD FOREST EXPLORER SRL ARAD 6.948.916 7
 82 220 MARSINCA TRUCK SRL MARAMUREȘ 6.851.202 18
 83 220 RAMOCSA SRL HARGHITA 6.740.175 0
 84 220 DURIST FOREST SRL VÂLCEA 6.711.617 16
 85 220 BORSILV SRL HARGHITA 6.692.466 38
 86 220 MAR-TRIPLEX SRL MARAMUREȘ 6.621.003 14
 87 220 BADEMIR S.R.L. VASLUI 6.553.850 17
 88 220 GENERALY-CRYS-TRANS SRL ARGEȘ 6.407.789 14
 89 220 LUPU TRANS SRL MUREȘ 6.400.285 22
 90 220 HOLZ IMPEX SRL SIBIU 6.299.360 27
 91 220 INDUSTRIAL FOREST SRL HARGHITA 6.243.219 20
 92 220 TRANS ALPIN PIETROSANI 2004 SRL ARGEȘ 6.220.465 
 93 220 FORIL SRL SUCEAVA 6.092.629 13
 94 220 LEOPET COM SRL MARAMUREȘ 6.046.790 18
 95 220 MADENCRIS PREST SRL VRANCEA 5.997.463 8
 96 220 AGAMEX TRADE SRL BRAȘOV 5.961.705 20
 97 220 EXPLO-CHEIA RUCAR SRL ARGEȘ 5.928.556 25
 98 220 ZOLDUT SRL COVASNA 5.921.288 32
 99 220 DELCOM FOREST SRL NEAMȚ 5.875.997 50
 100 220 SYLVA FERTILIS SRL BUCUREȘTI 5.863.750 1
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 1 1610 HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL ALBA 1.787.246.002 1779
 2 1610 KASTAMONU ROMANIA SA MUREȘ 705.216.758 900
 3 1610 KARELIA - UPOFLOOR SRL MARAMUREȘ 180.497.520 415
 4 1610 BARLINEK ROMĂ‚NIA SA BACĂU 156.113.232 364
 5 1610 XILOBAIA SRL MARAMUREȘ 119.868.192 106
 6 1610 SILVANIA INTERNATIONAL PROD SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 89.742.302 227
 7 1610 FORESTAR SA NEAMȚ 69.435.357 161
 8 1610 VIRIX PROD SRL DÂMBOVIȚA 55.107.599 193
 9 1610 MASIFPANEL SRL GORJ 50.075.158 301
 10 1610 HARDWOOD SRL VÂLCEA 48.093.974 140
 11 1610 ALREDIA SRL ALBA 42.580.373 40
 12 1610 FORESTBROD SRL SUCEAVA 42.215.290 131
 13 1610 HOLZ EXPERT INDUSTRY SRL SUCEAVA 38.624.064 11
 14 1610 SILVA GRUP SRL SIBIU 36.368.663 29
 15 1610 POP FRANCE SRL MARAMUREȘ 35.513.845 141
 16 1610 AMIPROD WOOD SRL NEAMȚ 34.836.187 28
 17 1610 SEZAR FOREST SRL BRAȘOV 33.446.919 163
 18 1610 BELACRIS SRL SUCEAVA 30.432.522 8
 19 1610 NOVAARTIS SRL MARAMUREȘ 29.352.984 99
 20 1610 ROMANEL WOOD INDUSTRY SRL NEAMȚ 29.215.143 81
 21 1610 GENEX COM SRL HARGHITA 28.420.858 75
 22 1610 LIGNUM TREND SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 27.615.016 35
 23 1610 PAMIRCO SRL TIMIȘ 27.235.780 87
 24 1610 DML INVEST SRL ALBA 26.996.277 28
 25 1610 UNILEM SRL BACĂU 25.498.408 79
 26 1610 MOLIDUL IMPEX SRL BUZĂU 25.172.824 70
 27 1610 MASSIV FOREST PRODUCTS SRL CARAȘ-SEVERIN 25.151.131 216
 28 1610 ROMANEL HARDWOOD SRL NEAMȚ 24.875.691 136
 29 1610 DIP & GIP SRL BRAȘOV 24.218.930 138
 30 1610 SANIRAL SRL SUCEAVA 23.686.830 56
 31 1610 ILROM LEGNO SA TIMIȘ 23.609.537 79
 32 1610 FORESTA ARGES SA ARGEȘ 22.922.377 132
 33 1610 NORMAROM INDUSTRIE SRL CARAȘ-SEVERIN 21.909.143 141
 34 1610 STAR GATE SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 21.332.830 106
 35 1610 NICO-PAUL SRL SUCEAVA 20.725.029 43
 36 1610 GRUP LEMN SRL NEAMȚ 20.435.009 139
 37 1610 MICO LEGNAMI SRL SIBIU 19.661.243 64
 38 1610 TIMBER REAL WOOD SRL DÂMBOVIȚA 19.635.520 32
 39 1610 VOIEVOD SRL SUCEAVA 19.060.959 67
 40 1610 HATY SRL VÂLCEA 18.503.313 83
 41 1610 RETRO COMPROD SRL VRANCEA 18.127.188 116
 42 1610 FAGUL PRODIMPEX SRL NEAMȚ 17.623.333 
 43 1610 H L V TRANSILVANIA SRL SIBIU 17.570.139 4
 44 1610 RICH FOREST SRL BACĂU 17.284.286 90
 45 1610 TRANSILIS FOREST S.R.L. SUCEAVA 16.458.087 19
 46 1610 EURO-VASKOMIH SRL SUCEAVA 16.189.917 20
 47 1610 FORESTFALT SERVICII SRL SUCEAVA 16.018.635 91
 48 1610 PALROM PRODUCTS SRL HUNEDOARA 15.936.816 82
 49 1610 EURODIVIP SRL SUCEAVA 15.745.869 42
 50 1610 ELIGAT PROD SRL GORJ 15.613.779 20
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 51 1610 UNICOM WOOD PRODUCTION SA TELEORMAN 15.553.117 139
 52 1610 DARION SRL MUREȘ 15.215.453 49
 53 1610 EX-FOR SRL COVASNA 14.927.973 120
 54 1610 LEMNFOREST SRL BIHOR 14.006.474 25
 55 1610 LAFOR SRL NEAMȚ 13.819.506 101
 56 1610 COSTA WOOD TRADING SRL VÂLCEA 13.617.091 69
 57 1610 FLORILEMN SRL BIHOR 13.382.027 19
 58 1610 REIF SAW MILL SRL MARAMUREȘ 13.250.763 20
 59 1610 PRISLEMN SRL MARAMUREȘ 13.222.587 65
 60 1610 GATER CONCEPT PROD SRL ARGEȘ 13.213.642 31
 61 1610 MOLIDUL IMPEX SRL PANATAU FILIALA BEREŞTI-TAZLAU BACĂU 12.971.944 49
 62 1610 SUSCA TRANS SRL MARAMUREȘ 12.664.165 13
 63 1610 FORESTLIV SRL SUCEAVA 12.155.433 33
 64 1610 GILEX PROD SRL HUNEDOARA 12.145.996 48
 65 1610 TRANSILVANIA BOIS SRL MARAMUREȘ 12.127.192 42
 66 1610 ENERGY TRANS SRL NEAMȚ 11.970.418 14
 67 1610 TANEX WOOD INDUSTRY SRL BUCUREȘTI 11.931.466 60
 68 1610 TRANS FAG SRL MEHEDINȚI 11.862.937 48
 69 1610 SILVA ROM GOLDEN SRL ARGEȘ 11.459.452 53
 70 1610 SNIJANA SRL ARAD 11.427.583 18
 71 1610 LATIROM FOREST PRODUCT SRL BIHOR 11.363.274 19
 72 1610 IPA COMPANY SRL HARGHITA 11.304.612 45
 73 1610 LACUSTA PRODCOM SRL SUCEAVA 10.897.134 33
 74 1610 DEN FOREST SRL NEAMȚ 10.620.306 33
 75 1610 DELNEY EXPORT IMPORT SRL COVASNA 10.587.474 44
 76 1610 COSMARIS SRL SUCEAVA 10.580.874 22
 77 1610 VALIFOREST SRL NEAMȚ 10.408.568 30
 78 1610 ELLY & ANA CONSTRUCT SRL BRAȘOV 10.036.560 98
 79 1610 DPH PARQUET SRL TIMIȘ 9.787.544 93
 80 1610 GORBA CONSTRUCT SRL SATU MARE 9.664.705 25
 81 1610 FOREX SRL BRAȘOV 9.367.059 48
 82 1610 AND SILVA IMPEX SRL CARAȘ-SEVERIN 9.256.164 91
 83 1610 TYG LEGNO 2001 SRL CARAȘ-SEVERIN 9.035.452 47
 84 1610 KAFOR COMPANY SRL HARGHITA 8.978.916 23
 85 1610 WILLY PROD SRL SATU MARE 8.916.357 19
 86 1610 FRAMFOREST SRL NEAMȚ 8.762.433 
 87 1610 STIWEX SRL ARAD 8.734.444 18
 88 1610 FENSTER DOR SRL SUCEAVA 8.635.583 24
 89 1610 I.T.ROM SRL MARAMUREȘ 8.608.317 42
 90 1610 CERAMICA VINCZI SRL COVASNA 8.538.998 54
 91 1610 SUED FOREST EXIM SRL BACĂU 8.515.614 31
 92 1610 ELIM-GOD SRL MARAMUREȘ 8.488.891 46
 93 1610 TRANSFORESTCOM SRL NEAMȚ 8.443.741 56
 94 1610 JWC ROMWOOD SRL COVASNA 8.419.526 28
 95 1610 TRISCASTIM SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 8.331.220 22
 96 1610 MIROV IMPEX SRL VÂLCEA 8.289.351 17
 97 1610 ELECTRA GREEN TAL SRL BUZĂU 8.244.758 42
 98 1610 COZIA FOREST SA VÂLCEA 8.243.678 70
 99 1610 DRUMEŢIA SRL CARAȘ-SEVERIN 8.219.942 38
 100 1610 ENA WOOD S.R.L. PRAHOVA 8.094.064 38
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 1 1621 EGGER ROMANIA SRL SUCEAVA 1.587.290.151 758
 2 1621 KRONOSPAN SEBEŞ SA ALBA 832.238.843 358
 3 1621 KRONOSPAN ROMANIA SRL BRAȘOV 490.688.393 141
 4 1621 HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER BACO SRL BACĂU 290.700.527 690
 5 1621 KRONOSPAN TRADING SRL ALBA 253.742.829 100
 6 1621 LOSAN ROMANIA SRL BRAȘOV 130.955.154 598
 7 1621 J.F. FURNIR SRL BRAȘOV 116.483.092 378
 8 1629 CARPAT STICKS SRL TIMIȘ 112.760.976 196
 9 1623 PORTA KMI ROMANIA SRL ARAD 86.752.838 276
 10 1629 CH INDUSTRIAL PROD SRL CLUJ 69.205.629 242
 11 1621 R G HOLZ COMPANY SRL MARAMUREȘ 58.656.668 375
 12 1621 WERZALIT LEMN TECH SCS TIMIȘ 53.487.931 230
 13 1629 ECO EURO DOORS SRL MUREȘ 52.463.415 186
 14 1624 TONNELLERIE MARGO SRL ARAD 51.999.916 144
 15 1621 EUROCOM - EXPANSION SA ARGEȘ 51.160.948 142
 16 1621 YILDIZ ENTEGRE ROMANIA SA ILFOV 49.410.766 232
 17 1621 CILDRO PLYWOOD SRL MEHEDINȚI 37.197.358 256
 18 1629 DEKO RAME SRL SIBIU 34.281.353 196
 19 1621 SWL WOOD INDUSTRIES SRL NEAMȚ 30.838.607 130
 20 1629 M.C.I. NOVOTECH SRL BUCUREȘTI 30.242.311 45
 21 1621 VASCONY PROD SRL DÂMBOVIȚA 29.480.195 167
 22 1624 MODPACK SYSTEM SRL PRAHOVA 27.876.498 108
 23 1624 MAR-MOB SRL SUCEAVA 27.181.202 49
 24 1621 SIGSTRAT SA MARAMUREȘ 27.093.475 333
 25 1623 SWAN WINDOW SRL MUREȘ 26.870.022 114
 26 1623 REFLEX FATADE SRL BUCUREȘTI 26.696.996 130
 27 1624 DDCA ROMANIA SRL COVASNA 25.086.457 58
 28 1621 ROMPLY MEROPS SRL CĂLĂRAȘI 24.931.681 142
 29 1622 VICLA IMPEX SRL SIBIU 24.805.186 114
 30 1624 CONI-TRANS EXPORTPACKAGING SRL COVASNA 24.103.458 89
 31 1621 LESSOPLAST SRL CONSTANȚA 23.367.838 93
 32 1623 B.D. LEMNTECH SRL BUCUREȘTI 21.869.221 43
 33 1623 BENATI SRL HARGHITA 21.398.220 90
 34 1621 PENTA BOX SRL ARAD 20.927.409 105
 35 1629 GILMET SRL PRAHOVA 20.871.880 222
 36 1623 TERRA CONSTRUCTII SRL BOTOȘANI 19.939.853 191
 37 1629 TABULA SRL HARGHITA 18.136.847 111
 38 1623 SALASTAR SRL HARGHITA 17.699.508 42
 39 1623 MOBILCOM-IMPEX SRL HARGHITA 16.365.573 127
 40 1623 WORKSHOP DOORS SRL MUREȘ 15.820.479 20
 41 1623 WOODEN DOORS INTERNATIONAL SRL VRANCEA 15.126.424 100
 42 1621 STRATUSCOM BLAJ SRL ALBA 14.029.719 176
 43 1623 INCO INDUSTRY SRL NEAMȚ 13.607.209 84
 44 1624 NEAL BROTHERS SRL DOLJ 13.399.711 37
 45 1629 AMECO RENEWABLE ENERGY SRL HARGHITA 13.386.974 35
 46 1621 STECOPAL STRAT 2004 SRL ARGEȘ 13.320.004 89
 47 1623 FORESTROM SRL SUCEAVA 13.244.139 6
 48 1623 TEHNICA-SCHWEIZ IMPEX SRL TIMIȘ 13.180.867 29
 49 1629 TECLEM PROD SRL TIMIȘ 13.162.984 158
 50 1629 TRIAMOB SRL BIHOR 12.921.140 102
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 51 1629 LINS & WEINZIERL EXPORTPACKAGING SRL COVASNA 12.676.756 2
 52 1623 ITAL STYL SRL SUCEAVA 11.854.587 58
 53 1623 FONTANOT RO SRL CLUJ 11.269.407 81
 54 1623 ERGIO-PROD SRL BACĂU 11.226.659 84
 55 1623 STAR GATE INTERNATIONAL SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 11.122.489 4
 56 1623 DOXAR GRUP SRL SUCEAVA 10.918.177 66
 57 1621 CILDRO SA MEHEDINȚI 10.845.802 117
 58 1623 DIMMER SRL BACĂU 10.777.760 46
 59 1623 GLULAM SA DÂMBOVIȚA 10.628.532 47
 60 1623 ARGO SRL NEAMȚ 10.417.544 58
 61 1624 MIKIM SRL BRAȘOV 10.225.407 38
 62 1623 DOR INVEST SRL BACĂU 10.215.608 71
 63 1624 ARCOPLAST SRL ARGEȘ 10.203.014 60
 64 1629 APIPROD SRL SIBIU 9.958.365 134
 65 1623 GAMA PLAST SRL BACĂU 9.701.626 28
 66 1623 ARCER SRL MARAMUREȘ 9.590.696 104
 67 1623 SOGEM PRODUCTION SRL SUCEAVA 9.577.131 75
 68 1629 TREFOREX SRL HARGHITA 9.441.888 31
 69 1623 CLUJ NAPOCA SERVICE SRL SATU MARE 9.433.222 51
 70 1624 BREK ROM SRL SATU MARE 9.321.181 30
 71 1622 PAM SA SRL CARAȘ-SEVERIN 9.230.473 60
 72 1623 WOODBLINDS LUXMADER SRL ARAD 9.207.055 49
 73 1623 BASIL INTERFOREST SRL SUCEAVA 9.177.995 25
 74 1623 FRAGETICO GROUP SRL PRAHOVA 9.130.862 39
 75 1623 LORENMAR SRL SUCEAVA 9.030.344 44
 76 1623 TRANSILVANIAN BUSINESS SRL HARGHITA 9.021.662 8
 77 1629 EURO SANGIFT SRL HARGHITA 8.866.061 48
 78 1624 DUAK DRUMS SRL OLT 8.732.059 25
 79 1623 NORD SCALA SRL SUCEAVA 8.380.320 99
 80 1624 MOB - VIP SRL BUCUREȘTI 8.249.112 29
 81 1629 BHL PRODUKTION SRL SIBIU 8.245.948 26
 82 1623 V.B.N.DOORS SRL ARAD 8.233.196 33
 83 1621 C.B.S. EXPORT SRL VRANCEA 8.176.540 69
 84 1623 DETROIT CITY IMPORT EXPORT SRL HARGHITA 8.163.932 75
 85 1623 IDEZIO SRL PRAHOVA 8.087.713 53
 86 1629 CREAZIONI LEGNO SRL ILFOV 8.068.908 98
 87 1624 RUAL SRL ARGEȘ 7.998.498 51
 88 1623 MITOCARII FOREST SRL CARAȘ-SEVERIN 7.961.406 75
 89 1629 ECOSOFTBN SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 7.799.142 25
 90 1623 KOBEZOL SRL HARGHITA 7.792.864 58
 91 1621 QUATTRO PAVIMENTE TEHNICE SRL ILFOV 7.756.564 17
 92 1623 PROFIL IMPORT EXPORT SRL MUREȘ 7.721.649 73
 93 1624 YAC BESTWOOD SRL ARGEȘ 7.719.425 40
 94 1629 XILOPAL SRL BACĂU 7.623.825 66
 95 1624 OBELIX IMPEX SRL SĂLAJ 7.623.088 83
 96 1623 HOLZ CENTER SRL MUREȘ 7.511.169 54
 97 1623 ESCORPION 707 IMPEX SRL CLUJ 7.401.418 35
 98 1629 UNIPROD MANAGEMENT SRL BACĂU 7.301.257 60
 99 1623 LEM TEK SRL TIMIȘ 7.240.353 51
 100 1623 SNOOPY IMPEX SRL ILFOV 7.188.413 47
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 1 3109 ARAMIS INVEST SRL MARAMUREȘ 1.068.065.586 4297
 2 3102 AVIVA SRL MARAMUREȘ 364.869.278 1819
 3 3109 PGS SOFA & CO SRL BIHOR 332.468.874 1163
 4 3109 ECOLOR SRL CLUJ 319.492.033 694
 5 3109 TAPARO SA MARAMUREȘ 316.542.086 1086
 6 3103 ITALSOFA ROMANIA SRL MARAMUREȘ 251.993.861 1027
 7 3109 PLIMOB SA MARAMUREȘ 185.350.052 1327
 8 3109 ADA FABRICA DE MOBILĂ SRL BIHOR 181.947.760 638
 9 3109 SORTILEMN SA CLUJ 166.768.595 753
 10 3109 ARTEMOB INTERNATIONAL SRL MUREȘ 157.338.471 960
 11 3109 RUS-SAVITAR SRL TIMIȘ 150.128.519 649
 12 3109 COTTA INTERNATIONAL SRL ARAD 148.705.258 498
 13 3109 POLIPOL MOBILA SRL SATU MARE 147.259.371 768
 14 3109 LEMET SRL PRAHOVA 142.403.771 883
 15 3109 SAVINI DUE SRL ALBA 131.731.156 405
 16 3109 PURE HOME COLLECTIONS SRL SATU MARE 124.687.173 311
 17 3109 IRIS SERVICE CIUC SA HARGHITA 108.485.168 1129
 18 3109 CLASS FURN ROMÂNIA SRL BIHOR 97.207.922 381
 19 3109 STAER INTERNATIONAL SA GALAȚI 93.416.035 325
 20 3101 TOP DESIGN FURNITURE SRL SATU MARE 90.000.826 389
 21 3109 DM ITALIAN SOFA SRL ARAD 82.263.837 277
 22 3109 MINIMAXX SOFA SRL ARAD 75.181.353 187
 23 3109 ITALROM LEATHER SRL HUNEDOARA 71.898.362 393
 24 3109 LARIX MOBILA SRL MUREȘ 67.135.724 366
 25 3102 GAMMET 2000 SRL TIMIȘ 64.639.039 155
 26 3109 NOUL WOODEST SRL BIHOR 60.033.412 219
 27 3109 ELVILA SA BUCUREȘTI 58.415.257 487
 28 3103 SALTEX MOB SRL ILFOV 51.427.942 151
 29 3109 NIKMOB SA BUZĂU 48.916.176 288
 30 3109 BECKER ROMANIA SRL CLUJ 48.332.266 320
 31 3109 LAGUNA SERV SRL MARAMUREȘ 46.553.163 233
 32 3109 CETATE PRODUCTION SRL HARGHITA 44.586.190 203
 33 3109 MOBILAIUD SRL ALBA 43.154.522 91
 34 3109 WIP INDUSTRIES ROMÂNIA SRL CLUJ 41.263.760 129
 35 3109 PRESTIGE MOB SRL ILFOV 38.736.149 385
 36 3109 MOBILIER GENERAL ARAD MGA SRL ARAD 38.117.187 303
 37 3109 NETT FRONT SRL MUREȘ 38.105.149 127
 38 3109 ITA PRODUCTION SRL MARAMUREȘ 36.517.727 241
 39 3109 MOBILADALIN SRL MUREȘ 36.281.233 338
 40 3109 ANTARES ROMANIA SRL CLUJ 35.321.921 131
 41 3101 MEGATITAN SRL BISTRIȚA-NĂSĂUD 35.156.468 75
 42 3109 COROM EXPORT SRL VÂLCEA 34.677.247 187
 43 3109 EUROCOMFIL INVEST SRL MARAMUREȘ 34.162.381 
 44 3109 INDUSTRY TRANSILVAN SRL HARGHITA 34.008.333 190
 45 3109 FUTURE SRL ILFOV 33.985.222 96
 46 3101 GREENFOREST SRL TIMIȘ 33.888.977 121
 47 3109 ROMBEL SRL SĂLAJ 33.295.595 170
 48 3109 FAMOS SA HARGHITA 32.448.187 392
 49 3109 ALRO INTERNATIONAL SRL SATU MARE 32.079.768 143
 50 3101 INTERMEDIO GENERAL GRUP SRL BUCUREȘTI 31.108.942 73
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 51 3101 LAGUNA EUROMOB SRL MARAMUREȘ 30.501.008 82
 52 3109 SIMEX SA SĂLAJ 29.724.618 273
 53 3109 GREENCORP SRL BIHOR 29.697.581 68
 54 3109 IMOB SRL NEAMȚ 28.394.346 250
 55 3109 SALICE COMPROD SRL CLUJ 27.885.083 138
 56 3109 MARCEL PROD SRL GALAȚI 27.797.958 199
 57 3109 DESIGN FOR LIFE SRL SATU MARE 27.263.713 91
 58 3101 DUO DESIGN KEY SHOP PROJECT S.R.L. ILFOV 26.410.714 27
 59 3109 FOMCO WOOD S.R.L. MUREȘ 26.113.082 61
 60 3101 PROD ALCAR IMPEX SRL NEAMȚ 25.288.849 89
 61 3101 GLOBAL DESIGN SRL SUCEAVA 25.236.353 201
 62 3109 MAXSTILE SRL ARAD 24.912.781 154
 63 3109 CLASIC PROD MEX SRL CLUJ 24.813.643 304
 64 3109 NORTH WOOD EUROPE SRL SATU MARE 24.771.165 
 65 3103 SALT CONFORT SRL PRAHOVA 24.646.537 141
 66 3101 MATT DESIGN & PRODUCTION SRL BUCUREȘTI 24.567.598 125
 67 3109 VENUS BCLMOB CLASS SRL ARGEȘ 24.132.578 170
 68 3109 GEMA SUPERB SRL ARAD 24.053.389 153
 69 3109 MOKOR FURNITURE SRL ILFOV 24.045.049 76
 70 3109 ALBANI FOREX SRL ALBA 23.728.409 115
 71 3109 EUROMOBILA PROD SRL GIURGIU 23.398.002 145
 72 3109 MOBEX SA MUREȘ 23.307.215 337
 73 3109 ALSENA COM IMPEX SRL MUREȘ 23.077.868 113
 74 3103 PREVI SRL ILFOV 23.073.253 27
 75 3109 ARTHEMA SRL TIMIȘ 22.970.069 94
 76 3109 DOLCE SOFA SRL BUCUREȘTI 22.900.798 91
 77 3109 OVO DESIGN FURNITURE GROUP SRL ILFOV 22.899.440 246
 78 3101 TRUSTEAM SRL ILFOV 22.700.285 93
 79 3109 BUCIN MOB SRL MUREȘ 22.211.017 87
 80 3109 MOBILA SA IALOMIȚA 22.160.980 207
 81 3109 DIGITAL GRAFIX GRUP SRL DOLJ 22.075.271 151
 82 3109 LUCA DAMILANO SRL BOTOȘANI 22.014.671 238
 83 3109 IDEA RELAX LEATHER SRL HUNEDOARA 21.671.823 130
 84 3109 ATERO SRL ALBA 21.583.790 168
 85 3103 SOFT MEX CONFORT SRL BUCUREȘTI 21.030.312 27
 86 3109 SZEL-MOB SRL HARGHITA 20.573.575 181
 87 3101 ARCADE DOORS SRL BUCUREȘTI 20.026.151 37
 88 3109 OLTEAN PRODLEMN SRL MUREȘ 19.553.270 150
 89 3109 MIGE PROD SRL ARAD 19.087.482 100
 90 3109 CONFO MEX SRL BUCUREȘTI 18.942.755 157
 91 3103 IMT-INDUSTRIA MOBILI TAPPEZZATI SRL ARAD 18.668.985 52
 92 3102 MADERA MOB SRL BIHOR 18.551.277 114
 93 3109 PRO MOBILA SRL SUCEAVA 17.965.540 42
 94 3109 JRL EDITION SRL ARAD 17.855.542 154
 95 3101 ARDUDANA SA SATU MARE 17.768.448 228
 96 3109 COSNA SA BACĂU 17.430.982 177
 97 3109 AGNETHELN MOBILA TAPITATA SRL SIBIU 16.905.034 241
 98 3109 SIMAUSROM COMSERVIMPEX SRL HUNEDOARA 16.764.187 134
 99 3102 SANITOP SRL BRĂILA 16.604.056 102
 100 3109 CONFORT IMPEX SRL MUREȘ 16.351.784 38
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Istoric
şi tradiţie

Se apropie
Ziua 
Forestierului.

Rezumat
Premergător sărbătoririi Zilei 

Forestierului, ediţia 2019, se face o 
“incursiune” descriptivă în obiceiurile 

acestei sărbători, într-o zi dedicată 
cinstirii lucrătorilor din minunata breaslă 

a forestierilor.

Forester’s Day approaching.
History and tradition

Synopsis
A descriptive “incursion” into this 

celebration customs, in a special day 
for honouring the wonderful guild of 

foresters, prior to the 2019 edition of the 
Forester’s Day.

Editorial staff

Prin Hotărârea Adunării 
Generale din 17 iunie 2012, 
Consiliul Director al ASFOR a 
instituit, în semn de preţuire 
şi susţinere a lucrătorilor din 
domeniu, Ziua Forestierului, 
zi care, an de an, în luna 
septembrie, la o dată stabilită  
consensual, va fi consacrată 
acestui segment social de elită.
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Sărbatoarea îşi susţine obiectivitatea 
prin existenţa pe plan naţional a peste 
45.000 de lucrători, in a căror sarcină 

profesională intră exploatarea anuală a 
circa 18 milioane de metri cubi de lemn şi 
procesarea acestuia în semifabricate sau chiar 
produse finite, altele decat mobila.

Tradiţia se păstrează de zeci de ani, chiar 
de la constituirea primelor “aglomerări” 
puternice de lucrători forestieri, unde în 
special sindicatele reuşeau, organizatoric, să 
pregătească un cadru adecvat desfăşurării 
unor bogate ediţii sărbătoreşti. Au existat 
confirmarea şi aprecierea că forestierii, prin 
nivelul stimulativ al acestor momente, intrau în 
competiţie cu zilele recoltei, în agricultură, sau 

cu minerii. Ediţiile anterioare, Cheile Grădiştei - 
2012, Lunca Ilvei, Bistriţa - 2013, Poiana Braşov 
- 2014, Zizin, împreună cu târgul “Forest 
Romania” - 2015 şi IRUM Reghin - 2016, 
onorate de o selecta participare, au evoluat 
an de an, aducând de fiecare dată invitaţi 
de calitate care au îmbunătăţit experienţele 
organizatorului şi a participanţilor. Odată ce 
intri în desfăşurarea evenimentului, te trezeşti 
într-un mediu care, cu siguranţă, este un fel de 
academie, fiind o experienţă care îmbogăţeşte 
pe toata lumea.

Anul acesta, in 6 septembrie 2019, la 
Zizin, împreună cu târgul Forest Romania, 
manifestările prilejuite de Ziua Forestierului, 
ediţia 2019, se vor desfăşura în cadrul Ocolului 

Silvic  Zizin -Braşov, după următorul program:
9:00 Startul concursului naţional
al fasonatorilor mecanici
12:30 Primirea şi înregistrarea
participanţilor la dezbatere
13:00 Dezbatere cu tema “Sectorul
forestier în contextul schimbărilor
climatice”
15:00 Premierea câştigătorilor concursului
şi coctail-ul aniversar “25 de ani de
activitate ASFOR”.
Aşteptăm ca şi în acest an să confirmăm, 

prin sărbătorire, un nou nivel al acestei tradiţii, 
impus şi consacrat prin corpul forestierilor şi 
prin rodnica şi bogata sa activitate.

Redacţia
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Stejarul, 
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Încălzirea climatică globală este 
considerată, în prezent, de către 
majoritatea forestierilor, drept o 

provocare majoră pentru pădurile 
secolului al XXI-lea. Scenariile 
climatice din viitor estimează veri mai 
uscate şi călduroase, caracterizate 
de perioade lungi de caniculă, cu un 
deficit major de precipitaţii.

Unul dintre aceste scenarii 
climatice, elaborat până în anul 2100, 
prevede o creştere a temperaturii 
medii anuale pentru Elveţia între 
2,7°C şi 4,1°C, alături de o diminuare 
a precipitaţiilor pe parcursul verii cu 
18-24%. Aceste schimbări climatice 
vor avea efecte asupra stabilităţii şi 
productivităţii pădurilor în ansamblu. 
În acest sens, se anticipează o 
accentuare a pagubelor pentru 
pădurile alcătuite din esenţe sensibile 
la uscăciune (fag, molid, brad). 
Speciile mai rezistente, precum 
stejarul, ar trebui să reacţioneze 
mai eficient în raport cu condiţiile 
climatice modificate. De aceea, 
stejarul ar putea profita de efectele 
climatice estimate, devenind o forţă 
concurenţială tot mai importantă în 

comparaţie cu alte specii.
În anul 2003, Institutul federal 

de cercetări WSL din Birmensdorf 
(cantonul elveţian Zürich) a efectuat 
un experiment silvic de anvergură, 
analizând comportamentul stejarilor 
în condiţii climatice diferite. În acest 
scop, au fost semănate diverse tipuri 
de seminţe de stejar, provenind 
din regiuni variate. Acestea au fost 
cultivate timp de doi ani în pepiniera 
Institutului WSL. În primăvara lui 
2016, tinerii stejari au fost plantaţi în 
16 spaţii de ecosistem modelate pe 
două tipuri diferite de sol (calcaros, 
cu ph 7 şi stâncos, slab acid, cu ph 4).

Timp de trei ani, tinerii stejari au 
fost supuşi la patru condiţii climatice 
diferite: uscăciune, încălzirea aerului, 
o combinaţie între cele două situaţii 
şi un regim al mediului controlat, fără 
măsuri particulare.

În mijlocul unui mecanism care 
permite deschiderea pereţilor, 
temperatura ambientală a crescut 
cu 1 sau 2 grade Celsius în opt spaţii 
modelizate. Precipitaţiile naturale 
au fost eliminate prin intermediul 
sistemului de închidere automată a 
acoperişului. Irigarea arborilor s-a 

o specie lemnoasă
extrem de valoroasă

Rezumat
Cercetătorii, în colaborare cu specialiştii 

elveţieni, germani, austrieci, francezi 
şi chinezi au studiat, de manieră 

interdisciplinară, creşterea stejarilor cu 
multitudinea de parametri influenţaţi de 

climat, calitatea solului şi a plantelor/
organismelor asociate etc.

Oak tree, an extremely 
valuable wood species

Synopsis
Researchers, in collaboration with 

Swiss, German, Austrian, French and 
Chinese specialists have studied, in an 

interdisciplinary manner, the growth of 
oak trees in conformity with a multitude 
of parameters influenced by climate, soil 

quality and associated plants/organisms etc.

Source: La Forêt,
“Querco Experiment”

Adapted by
Lavinia Marcu

În perioada 2006-
2012, a debutat unul 
dintre proiectele 
concepute de Institutul 
federal de cercetări 
WSL din Elveţia, cu 
referire la analiza 
comportamentului 
stejarilor tineri în 
condiţii climatice 
diferite. Ulterior, alte 
programe europene 
importante au 
continuat tematica 
lemnului de stejar şi 
studiul efectului de 
mediu asupra calităţii 
acestui tip de lemn.

Stejarul, 
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de Tägerwilen a atins o înălţime medie 
de 230 cm (+ sau - 67 cm), pentru Le 
Landeron, şi 129 cm (+ sau - 67 cm) pentru 
Promontogno. Sortimentul Arezzo, de 
provenienţă meridională, a avut chiar cea 
mai redusă creştere. Diametrul trunchiului 
cu scop experimental a variat, pentru 
sortimentele elveţiene, între 2,7 mm şi 5,4 
mm. Stejarul pedunculat de Tägerwilen a 
demonstrat o afectare a creşterii în înălţime 
de - 46% pentru lungimea mugurilor, în 
timp ce stejarul pedunculat de Hünenberg 
s-a diminuat cu 36% comparativ cu 
evoluţia sortimentului aflat în mediu 
controlat.

Marile deosebiri de creştere între 
sortimentele studiate - în relaţie cu mediul 
secetos şi încălzirea aerului mai ales - pot 
fi considerate indici importanţi ai unei mari 
varietăţi genetice în rândul populaţiilor de 
stejari. 

Numeroase proiecte de cercetare au 
demonstrat în trecut acest fenomen de 
diversitate genetică, situat peste media 
speciilor de arbori.

Reacţiile diferite în sfera creşterii în 
înălţime cer modificarea raportului dintre 
înălţime şi diametrul trunchiului plantelor, 
ca şi între creşterea aeriană şi subterană 
(rădăcini). Dimensiunile arborilor se vor 
schimba, conform măsurătorilor efectuate 
după tratamentul din mediul uscat şi 
de încălzire. Ultima abordare climatică a 
determinat o creştere excesivă a organelor 
de suprafaţă (tulpini şi frunziş), în timp ce 
seceta a mărit proporţia masei subterane 
(rădăcini). Plantele îşi investesc mai 
multă energie în procesul de formare 
a rădăcinilor după perioade de secetă 
prelungită, cu scopul de a-şi asigura 
necesarul de apă în detrimentul organelor 
aeriene.

realizat în mod controlat, printr-o instalaţie 
de irigare (sprinkler).

Arborii din ecosistemul cu aer încălzit 
şi controlat au fost irigaţi periodic. Pentru 
tratarea uscăciunii din celălalt mediu şi 
din combinaţia uscat-încălzire aer, irigaţia 
a fost întreruptă de două ori în timpul 
perioadei de vegetaţie, pentru mai multe 
săptămâni (simularea condiţiilor de 
secetă), regimul de încălzirie a aerului şi 
nivelul ridicat al uscăciunii corespunzând 
schimbărilor climatice anticipate.

Cercetătorii WSL, în colaborare cu 
specialişti elveţieni, germani, austrieci, 
francezi şi chinezi au studiat, de manieră 
interdisciplinară, creşterea stejarilor cu 
multitudinea de parametri elaboraţi de 
calitatea solului şi a plantelor/organismelor 
asociate. Graţie datelor climatice 
înregistrate, a gradului de omogenitate a 
materialului botanic şi a modelului statistic 
de experimentare, a fost posibilă analiza 
ipotezelor de cercetare pe care un test in 
situ nu l-ar fi permis. 

Datele statistice ne arată că o creştere 
a temperaturii (încălzire a aerului) 
influenţează evoluţia unui arbore, chiar 
dacă o serie de cifre demonstrează şi 
câteva rezultate contradictorii. Încălzirea 
are o influenţă pozitivă asupra creşterii 
în înălţime. În raport cu tratamentul 
de control, creşterea este, în medie, de 
15%. În mod curios, diametrul la baza 
trunchiului s-a diminuat cu 3%, ceea ce 
explică de ce biomasa aeriană nu s-a 
schimbat, practic, deloc. Determinarea 
masei medii a rădăcinilor fiecărui arbore 
prezintă o diminuare de 8% în raport 
cu tratamentul de control. Condiţiile de 
mediu controlat din experiment ne-au 
arătat că stejarul pedunculat are o creştere 
superioară celui pufos, care devansează 
gorunul.

În tot cazul, perioada de secetă 
reprezintă un obstacol semnificativ în 
procesul de creştere a stejarilor: lungimea 
mugurilor şi diametrul trunchiului s-au 
diminuat cu 40%, respectiv 23%. Biomasa 
lemnoasă a scăzut şi ea la jumătate, iar cea 
a rădăcinilor, în medie, cu 30%. Comparaţia 
între tratamentele care includeau irigarea 
continuă şi variantele în condiţii de 
secetă au arătat pentru toate tipurile o 
reducere medie a masei foliare cu 28%. 
Toate speciile suferă, statistic, o diminuare 
relevantă a producţiei de biomasă (frunziş, 
lemn şi rădăcini) în condiţii de uscăciune.

Chiar şi în absenţa unui tratament 
specific (controlat), tot s-au semnalat 
diferenţe importante între diverse tipuri 
de stejari. După trei ani de experienţe 
(2007-2009), creşterea totală în înălţime 
a variat puternic, atât în rândul aceloraşi 
specii, cât şi în cazul speciilor diferite de 
arbori. Spre exemplu, stejatul pedunculat 
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Varietate de stejar,
“Quercus Robur” (stejar pedunculat)

Experimentul Querco ne-a arătat că 
stejarul pedunculat a dezvoltat un al doilea 
nivel de creştere în ansamblul său. Gorunul 
şi stejarul pufos au prezentat rezultate mai 
eterogene. Stejarul pufos din zona Loèche 
a produs frecvent creşteri proleptice, în 
timp ce gorunul de Wädenswil a dezvoltat 
mai rar acest tip de fenomen.

Tote aceste constatări nu trebuie 
considerate drept criteriu de selecţie. 
Ele arată doar faptul că speciile diferite 
de stejar dispun de un sistem de 
creştere extrem de subtil şi profund, care 
reacţionează în mod flexibil la schimbările 
climatice.

Sursa: La Forêt,
“Experimentul Querco”
Traducere şi adaptare:

Lavinia Marcu

Stejar pedunculat
Gorun
Stejar pufos

Irigare Secetă Diferenţă
grame grame %

Legendă:               Dispersie               Diferenţa faţă de regimul “irigare”

388
157
193

176
130
165

185
74
86

93
61
65

-52%
-53%
-55%

Comparaţie între regimul “irigare” şi regimul “secetă”

Producţia de masă foliară şi lemn
per arbore, timp de trei ani.

Producţie lemn/arbore

Stejar pedunculat
Gorun
Stejar pufos

Irigare Secetă Diferenţă
grame grame %

Masă foliară/arbore

Tabel 1.

66
36
38

33
25
27

48
26
26

25
18
20

-28%
-26%
-31%
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Rezumat
Pe 7 iunie 2019, 

promoţia 1964 s-a 
întâlnit la Braşov pentru 

aniversarea a cinci 
decenii şi jumatate de 

la absolvirea facultăţii; 
acest răstimp a fost 

definit ca 55 de ani de 
recunoştinţă pentru 

dascălii care i-au format, 
de credinţă pentru 
profesia de inginer 

silvic, de echilibre şi 
dezechilibre în existenţa 

fiecăruia, de bucurii, 
împliniri, suferinţe şi 

pierderi de fiinţe dragi, 
de schimbare a regimului 

politic şi nu în ultimul 
rând, de confruntare cu 

economia de piaţă.

Five and
a half decades 

since college 
graduation

Synopsis
The promotion of 1964 

met in Brasov, on the 7th 
of June, 2019, in order 

to celebrate five decades 
and a half since college 
graduation; this period 
of time was defined by 

55 years of gratitude for 
the teachers who formed 
them as forest engineers, 

a time of balances and 
imbalances during each 

one’s life, filled with 
joys, accomplishments, 
sufferings and losses of 

their dear ones, changes 
of political regimes 

and last but not least, 
a period marked by a 

confrontation with the 
demands of the market 

economy.

eng. Ioan Sbera

Cinci
decenii

şi jumătate

de la absolvirea
facultăţii

Promoţia 1964
de ingineri silvici

ai Facultăţii de Silvicultură
din Braşov
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Vineri, 7 iunie 2019, ne-am 
întors, după 55 de ani de la 
desprinderea de Alma-Mater, 

dintr-o lungă croazieră nelipsită de 
furtuni, de vreme rea, dar cu satisfacţia 
învingătorilor şi bucuria revederii locului 
de unde ne-am tras seva, unde ne-am 
modelat personalitatea şi de unde, 
pregătiţi ca ingineri, am plecat în lume 
să ne împlinim destinul. Acum 55 de ani, 
după o competiţie exigentă, aşa cum 
a fost şi pentru alte generaţii, graţie 
prestigiului facultăţii, promoţia noastră 
de 60 de studenţi, printre cele mai mici, 
a plecat la drum într-o “compoziţie” în 
care “speciile” erau reprezentate de: 
ardeleni 0.4, munteni 0.3, moldoveni 0.2 
şi, în fine, olteni 0.1.
Deşi la început eram eterogeni, atât ca 

provenienţă, cât si ca vârstă, cu timpul, 
am devenit un grup destul de omogen 
şi cu aspiraţii destul de apropiate, 58 
de colegi obţinând diploma de inginer. 

o adevarata democraţie, ierarhie a 
valorilor, însă realitatea ne-a pus în faţa 
unei perioade destul de tulburi, cu multe 
hăţişuri, căutări şi destule eşecuri ale 
guvernanţilor.

Am avut marele noroc de a fi pregătiţi 
de un corp profesoral de înaltă ţinută 
ştiinţifică şi academică şi de o adevarată 
moralitate şi verticalitate.

Aş face o impietate dacă aş enumera 
doar pe unii dintre profesori, pentru că 
toţi au fost oameni de excepţie. Datorită 
dumnealor, generaţia noastră a reuşit 
să îşi facă exemplar datoria la locul de 
muncă.

Pentru noi, a fost şi a rămas o mândrie 
(fără a fi bănuiţi de orgolii) aprecierea pe 
care am primit-o din partea profesorilor, 
dându-ne exemplu generaţiilor mai 
tinere, destul de numeroase, din rândul 
cărora unii ne-au “gratulat” cu eticheta 
de “tocilari”.

Noi am rămas modeşti şi nu ne-am 
considerat niciodată o “generaţie de 
aur”, aşa cum au clamat unii, ajunşi 
întamplător şi temporar în funcţii 
importante în stat.

Festivitatea de întâlnire a avut loc, 
evident, la facultate, în sala de protocol.

Am fost onoraţi de prezenţa 
profesorului universitar doctor 
Ioan Abrudan, rectorul Universităţii 
“Translivania” Braşov si a profesorului 
universitar doctor Lucian Curtu, decanul 
facultăţii.

Doi absolvenţi tineri, entuziaşti, 
ocupând funcţii importante, care fac 
cinste breslei noastre. Ne-au transmis 
mesaje de felicitare, cu regretul că nu 
au putut participa, foştii nostri profesori 
şi asistenţi rămaşi în viaţă: Aurel Rusu, 
Filoftea Negruţu, Nicolae Boş, Olimpia 
Marcu, Marin Marcu. O puternică emoţie 
ne-a cuprins pe toţi cei prezenţi atunci 
când am relatat discuţia telefonică pe 
care am avut-o cu profesorul universitar 
Aurel Rusu, uimindu-mă de luciditatea 
de care a dat dovada la 102 ani. Şi-a 
amintit de noi şi a mai spus că ne-a 
urmărit şi evoluţile ulterioare. De altfel, 
toti i-am transmis un mesaj de felicitare 
şi multă sănătate. Am ţinut un moment 
de reculegere pentru toţi profesorii şi 
colegii noştri trecuţi la cele vesnice.

În discuţia liberă pe care am avut-o 
cu cei doi invitaţi, fiecare dintre colegii 
prezenţi a evocat parcursul profesional 
după terminarea facultăţii. Au activat 
la ocoale silvice, direcţii silvice, unităţi 
de exploatare şi transport forestier, 
construcţii forestiere, ocupând diferite 
funcţii, de la şefi de ocol, de sector 
de exploatare, sau de şantier, până la 
director, director general şi subsecretar 
de stat. Ne-am onorat cu multă credinţă 
şi cu cinste pregătirea de silvicultor.

Am aplicat sfaturile şi îndemnurile 
profesorilor noştri, de a sluji cu 
devotament pădurea, ca pe un jurământ 
de credinţă. Ioana Abrudan şi Lucian 
Curtu, în cuvântul domniilor lor, ne-au 
prezentat situaţia actuală a universităţii 
şi a facultaţii, succesele obţinute, dar şi 
greutăţile cu care se confruntă.

În acelaşi timp, au dat o înaltă 
apreciere activităţii noastre, felicitându-
ne şi urându-ne multă sănătate. 

Obligaţia morală mă determină 
să mulţumesc decanului facultăţii, 
personalului din secretariat, pentru 
desfăşurarea fără cusur a festivităţii.

Am mers, în final, la o masă colegială, 
la care au participat şi familiile unora 
dintre colegi, şi ne-am despărţit 
cu dorinţa să ne vedem anual, şi la  
aniversarea a 60 de ani, cu voia bunului 
Dumnezeu, să fim tot 22.

Am scris aceste sărace rânduri aşa 
cum am simţit evenimentul aniversar, 
inspirat fiind şi de cuvântul iubitei mele 
colege şi soţii, Maria Banu Sbera, rostit 
la aniversarea a 50 de ani în numele 
promotiei. Sunt convins că de acolo, din 
ceruri, s-a bucurat mult.

Urăm generaţiilor de silvicultori mai 
tinere decât noi să îşi iubească profesia, 
pentru veşnicia Pădurii.

Ing. Ioan Sbera

Astăzi, din păcate, am mai ramas doar 
22, şi pentru faptul că au fost colegi din 
producţie cu vârste mai mari decât a 
absolvenţilor de liceu. 

Parafrazându-l pe colegul nostru, 
profesorul universitar Ilie Oprea, noi 
am trăit în trei Românii. Ne-am născut 
şi am copilărit în România monarhică, 
ne-am format profesional şi am profesat 
în România comunistă, şi apoi, după 
1990, in România libera, convertită 
la economia de piaţă, sperând la 

Promoţia 1964
de ingineri silvici

ai Facultăţii de Silvicultură
din Braşov
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a carbonului
de absorbţie
“Puţurile”Rezumat

Pădurea este considerată principalul 
captator al dioxidului de carbon din 

atmosferă pentru stocarea sa pe termen 
lung, contribuind, în acest mod, la 
protejarea mediului înconjurător. 

Forest carbon “sinks” 
Synopsis

Forest has always been considered the 
main captor of carbon dioxide from the 

air in order to store it for a long-term 
period, thus contributing to the protection 

of the environment.

Source:
La Forêt, no. 6/2019

Adapted by Lavinia Marcu

Pledoarie pentru
un mediu înconjurător
curat
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Asociaţia destinată pădurilor 
şi protejării climatului din 
Elveţia a fost, astfel, fondată în 

localitatea Solothurn (Soleure, în lb. 
franceză), în data de 7 mai. Lucrările 
pregătitoare s-au întins pe o perioadă 
de doi ani, în vederea elaborării unei 
metode de certificare care să permită 
“comercializarea” funcţiei de captare şi 
stocare a dioxidului de carbon.

“Puţurile
de absorbţie
a carbonului”
şi recolta de lemn

Asociaţia are ca obiectiv principal 
“pădurea şi protejarea climatului din 
Elveţia” şi urmăreşte captarea dioxidului 
de carbon din atmosferă pentru 
stocarea sa pe termen lung, contribuind, 
în acest mod, la protejarea mediului 
înconjurător. Realizarea acestei prestaţii 
se efectuează diminuând recolta de 
lemn şi/sau renunţând la a consuma 
rezervele de lemn pe picior. Proiectele 
membrilor asociaţiei trebuie să asocieze 
măsuri forestiere-ţintă, fără a exclude 
toată recolta de lemn şi fără a repune în 
discuţie funcţiile de recreere şi protecţie 
pe care pădurea le oferă comunităţii.

Metodă omologată
Elaborarea unei metode de certificare 

standard reprezintă obiectivul principal 
al proprietarilor forestieri, acest proiect 
fiind sprijinit şi de Oficiul Federal pentru 
Mediu (OFEV) al Asociaţiei de Proprietari 
Forestieri ForêtSuisse şi al Cantonului 
Solothurn. Noua metodă a fost 
omologată în iarna trecută, deschizând 
drumul înfiinţării asociaţiei mai sus 
menţionate.

Proprietarii forestieri
Primii membri ai asociaţiei s-au 

reunit într-o adunare consultativă 
desfăşurată la Solothurn (Soleure), sub 
egida Consiliului de Stat din canton şi 

a preşedintelui Asociaţiei Proprietarilor 
Forestieri din regiune. Reprezentanţi 
din toate cantoanele elveţiene au luat 
parte la această adunare, demonstrând 
interesul pe care îl suscită noua 
asociaţie la scară naţională. Promovarea 
şi comercializarea “certificatelor de 
carbon” vor constitui pilonii esenţiali ai 
misiunilor viitoare din sectorul forestier. 
În acest an, asociaţia va deţine şi un 
birou operaţional, ca plan de extindere a 
activităţii sale.

Interesul pentru standardizarea 
certificării emisiilor de carbon a condus 
şi conduce la acţiuni similare în multe 
alte state europene. Eticheta “carbon-
redus” este primul cadru de certificare 
climatică adoptat de Franţa pentru a 
încuraja şi recompensa acţiunile locale 
în favoarea climatului, ca parte din 
strategia naţională privind schimbările 
climatice şi creşterea economică verde 
bazată pe emisii scăzute de carbon.

Trei metode forestiere ale Centrului 
Naţional pentru Proprietatea Forestieră 
(CNPF) au fost deja validate şi anexate 
sub această etichetă. Acestea se referă 
la împădurirea terenurilor agricole şi la 
refacerea pădurilor degradate (în urma 
furtunilor, incendiilor etc).

Sursa: La Forêt nr. 6/2019
Traducere şi adaptare:

Lavinia Marcu

a carbonului
de absorbţie
“Puţurile”

Proprietarii de păduri din întreaga Elveţie 
au participat la o întrunire destinată creării 
unei asociaţii care să promoveze şi să 
comercializeze certificatele de carbon (CO2), 
retribuind, practic, funcţia de “absorbţie” a 
pădurii, considerată a fi o nouă sursă de venit 
potenţial.
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La eveniment, au participat ministrul 
Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, 
directorul general al Romsilva, 

Gheorghe Mihăilescu, preşedintele 
Asociaţiei Administratorilor de Păduri, 
Adrian Creţu, deputatul şi membru al 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice 
din Cameră Deputaţilor, Ion Tabugan, 
autorităţi locale, reprezentanţi ai 
Agenţiei “Moldsilva” din Republica 
Moldova, directorii direcţiilor silvice şi 
cei ai administraţiilor parcurilor naţionale 
şi naturale administrate de Romsilva, 
sindicalişti din silvicultură, pensionari 
silvici şi reprezentanţi ai organizaţiilor 

Rezumat
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. Preşedintele 
ASFOR a susţinut o 

interesantă expunere, 
cu multe argumente şi 

îndemnuri la parteneriat 
şi dialog în întreg 

domeniul forestier.

Dialogue
and unity

•The speech of 
ASFOR president on 
the occasion of the 

Forester’s Day 2019

Synopsis
Foresters’ Day represents 
a legal holiday, initiated 

in 1991 and regulated by 
the Status of the Forestry 

Sector Personnel, being 
celebrated each year, 

during the second week 
of the month of June 
by the entire forestry 
sector, in partnership 
with syndicates and 

other professional 
organizations. The 

president of ASFOR 
presented an interesting 
dissertation with several 
arguments while urging 

for a partnership 
dialogue between all the 
members of the forestry 

field.

Editorial staff

Dialog
şi unitate

• Cuvântul 
preşedintelui 

ASFOR la Ziua 
Silvicultorului 

2019
La Herculane, judeţul

Caraş-Severin, s-a sărbătorit 
cea de-a XXIX-a ediţie a Zilei 

Silvicultorului, eveniment 
organizat de Regia Naţională

a Pădurilor - Romsilva, împreună 
cu Asociaţa Administratorilor

de Păduri din România
şi Federaţia Sindicatelor “Silva”.

profesionale, ai mediului academic şi ai 
industriei de prelucrare a lemnului.

În discursul susţinut, ministrul Ioan 
Deneş declara:

 
“Meseria dumneavoastră este una 

dintre cele mai onorabile şi, cred că 
sunteţi de acord cu mine, una dintre 
cele mai frumoase. Dumneavoastră 
sunteţi apărători ai vieţii pe pământ. 
Şi nu exagerez, pentru că pădurea este 
garantul unui aer curat, iar un aer curat 
înseamnă viaţă sănătoasă pentru toţi”.

Alăturat acestei frumoase prezentări, 
adaugăm şi cuvântul sustinut de 
preşedintele Asociaţiei Forestierilor 
din România, domnul Ciprian Dumitru 
Muscă:

 
“Stimaţi colegi, distinşi invitaţi,
onorată gazdă,
Am onoarea de a mă afla astăzi în 

faţa dumneavoastră pentru a transmite 
mesajul forestierilor, cu ocazia Zilei 
Silvicultorului, către cel mai important 
partener al nostru - dumneavoastră, 
administratorii fondului forestier.
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Administrarea pădurilor este un act 
silvicultural şi nu ţine cont de forma 
de proprietate a pădurii. De aceea, mă 
bucur să mă aflu astăzi în prezenţa 
profesioniştilor care slujesc pădurile 
statului şi pădurile proprietate privată. 

Destinul nostru este datoria pe care o 
avem faţă de pădure şi faţă de generaţiile 
viitoare - de a asigura gestionarea 
sustenabilă a pădurii şi transmiterea 
cu sfinţenie a acesteia din generaţie 
în generaţie. Trebuie să ne alăturăm 
stăruinţelor înaintaşilor noştri, pentru a 
ne asigura că lăsăm generaţiilor viitoare 
atât arborete valoroase, cât şi educaţia 
necesară administrării lor.

Nu trebuie să uităm nici o zi că lemnul 
valoros pe care îl recoltăm astăzi a 
început să crească acum 100-120 de ani, 
fiind rezultatul muncii silvicultorilor care 
au trăit greutăţile celor două războaie 
mondiale. Deşi au parcurs vremuri 
grele, părinţii şi bunicii mei - părinţii şi 
bunicii dumneavoastră, au îngrijit şi păzit 
pădurile României. 

Anii pe care îi trăim noi, astăzi, sunt 
la fel de agitaţi şi plini de dificultăţi - 
resimţim din plin impactul schimbărilor 
climatice, trăim lupta crâncenă pentru 
resurse şi pentru pieţe de desfacere 
şi parcă starea de nesiguranţă şi 
instabilitate, care domină de ani 
buni cotidianul, s-a transformat în 
normalitate, însă trebuie să găsim 
puterea să ne adaptăm din mers.

Deşi ne aflăm la ceas de sărbătoare, 
permiteţi-mi să aduc în discuţie câteva 
dintre temele care consider că ne vor 
ţine agenda ocupată în perioada imediat 
următoare şi în anii care vor urma:

Impactul schimbărilor climatice îl 
resimţim direct cu toţii - atât ca fenomen 
natural, cât şi ca efect economic. 
Cunoaştem cu toţii situaţia arboretelor 
de molid din Europa, afectate puternic 
de atacurile de ipide şi doborâturi de 
vânt, care au produs o supraproducţie 
de lemn, care face ca lemnul românesc 
să se valorifice tot mai greu, la preţuri 
mai mici. Inflaţia de lemn din piaţă 
se traduce în reducerea volumelor 
valorificate din producţia naţională şi 
scăderea veniturilor obţinute. Deşi costul 
administrării pădurilor a rămas acelaşi, 
situaţia generală creată este percepută 
ca o scumpire a costului de administrare 
a pădurilor, care, necruţător, poate 
face ca aceasta activitate să devină 
nesustenabilă. Ne punem întrebarea dacă 
avem soluţii pentru a depăşi această 
problemă. În Germania, administratorii 
sunt încurajaţi să constituie provizioane, 
pentru a depăşi asemenea situaţii de 
criză; în România, se vine cu o lege a 
interzicerii exportului de cherestea. Este 
interzicerea exportului de cherestea o 
soluţie pe termen scurt? Cu siguranţă, nu. 

Silvicultura, ca o ecologie aplicată, este 
o provocare la care trebuie să răspundem. 
Oamenii sunt tot mai sensibili la 
activitatea de recoltare a lemnului, iar 
pădurea nu mai este judecată doar 
prin prisma veniturilor pe care le aduce 
în economie şi proprietarilor, ci şi prin 
funcţiile ecologice de protecţie pe care 
le oferă tuturor. Aceste coordonate 
ecologice nu ne sunt străine, dar trebuie 
să devină o prioritate pentru toţi cei 
ce lucrează în şi pentru pădure. Astăzi, 
înainte de a fi o “economie”, silvicultura 
tinde să devină o ecologie aplicată, cu 
toate măsurile care decurg din aceste noi 
concepte. Nu este uşor a explica tuturor 
activitatea pe care o depunem, dar este 
misiunea noastră cea de a găsi şi aplica 
soluţii silviculturale, care să răspundă 
dorinţelor societăţii, exprimate imperativ. 
Să nu uităm şi să nu îi lăsăm nici pe 
alţii să uite că silvicultura românească, 
bazată pe regenerarea naturală, este cea 
mai apropiată de mediu şi de cerinţele 
ecologice, fiind mult mai prietenoasă 
cu mediul decât modelele silviculturale 
aplicate în alte ţări, considerate de 
unii mai dezvoltate. Drept dovadă a 
celor afirmate de mine, stă suprafaţa 
importantă de păduri virgine şi 
cvasivirgine din România, precum şi 
pădurile incluse în lista patrimoniului 
mondial UNESCO. 

Dezvoltarea spaţiului rural. Lucian 
Blaga spunea că “veşnicia s-a născut 
la sat”, dar trebuie să spunem răspicat 
că satul se poate dezvolta doar dacă 
investim în pădure. După 1989, toate 
guvernele care s-au succedat la 
conducerea acestei ţări au finanţat cu 
preponderenţă agricultura, ceea ce a 
creat percepţia că ruralul se confundă 
cu agrarul. De aceea, de multe ori, 
problemele pădurii sunt plasate pe un 
plan inferior, aproape inexistent, chiar şi 
în zona montană, unde pădurea ocupă 
un loc important în activităţile oamenilor. 
Gestionarea durabilă a spaţiului rural nu 
se poate face în absenţa pădurii - fondul 
forestier reprezintă 29% din suprafaţa 
ţării şi aproximativ 30% din suprafaţa 
spaţiului rural. Trebuie să conştientizăm 
aceste realităţi şi să fim convinşi că 
programele de dezvoltare rurală durabilă, 
chiar dacă includ investiţii în irigaţii, 
investiţii în culturi agricole - vor fi sortite 
eşecului dacă statul nu va finanţa şi 
perdelele forestiere din zona de câmpie, 
împădurirea terenurilor degradate şi 
administrarea şi exploatarea sustenabilă 
a pădurilor în zona colinară şi montană. 
Să nu uităm vorba din bătrâni, care 
reflectă cel mai bine realitatea - “câmpia 
se apără la munte”. 

Finanţarea zonei rurale trebuie să 
însemne, în primul rând, finanţarea 
pădurii. Uniunea Europeană îşi propune 

alocarea a 10 miliarde de euro pentru 
exerciţiul financiar viitor prin 8 măsuri 
care vizează sectorul forestier. Trebuie 
să înţelegem că prin aceste măsuri şi 
investiţii, atât statul, cât şi noi, putem 
ridica presiunea financiară de pe umerii 
pădurii şi vom putea administra mult mai 
eficient arboretele în folosul comunităţilor 
locale şi a economiei naţionale. 

Buna colaborare a silviculturii cu 
exploatarea şi prelucrarea lemnului. Este 
interesul nostru comun, este interesul 
comunităţilor rurale, este interesul 
statului ca silvicultura, exploatarea şi 
prelucrarea lemnului să devină parteneri 
adevăraţi. Este necesar să ne cunoaştem 
mai bine, să ne înţelegem şi să ne 
sprijinim reciproc. Trebuie să depăşim 
greutăţile imediate pentru un ţel comun - 
să dăm viaţă şi valoare lemnului, pentru 
a asigura un viitor sustenabil pădurilor 
României. 

Stau şi vă întreb: ce înseamnă a da 
viaţă după viaţă pădurii? Arborele ajuns 
la maturitate, după încheierea ciclului 
biologic, trebuie menţinut în viaţă şi pus 
în slujba omului, primind, astfel, o nouă 
viaţă, de zeci sau sute de ani. Avem case 
din lemn, biserici din lemn, în care, prin 
lemn, arborii trăiesc alte zeci şi sute de 
ani şi după ce şi-au încheiat ciclul firesc, 
natural, biologic. Asta este misiunea 
noastră, de a da viaţă după viaţă pădurii, 
de a da valoare lemnului.

Forestieri şi silvicultori, suntem 
parteneri şi trebuie să colaborăm pentru 
a asigura un act silvicultural calitativ, 
pentru a participa la dezvoltarea 
mediului rural, pentru a fi competitivi 
economic şi pentru a ne asigura 
resursele necesare dezvoltării într-o 
piaţă a lemnului tot mai globală, tot 
mai complexă, şi în acelaşi timp tot mai 
dificilă. 

Îmi pun speranţa în unitatea noastră.
Închei prin a vă felicita pentru 

organizarea acestui eveniment 
extraordinar, vă urez succes în activitatea 
dumneavoastră şi îl rog pe bunul 
Dumnezeu să ne dea tuturor gândul cel 
bun, pentru a asigura bunăstare şi viaţă 
lungă pădurilor României”.

Redacţia
“Meridiane forestiere”
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Rezumat
Concursul fasonatorilor 
mecanici este, ca orice 

sărbătoare, şi una 
în care se probează 

abilităţi profesionale, 
unde asistăm la ceea ce 

înseamnă deprinderea 
în a utiliza ferăstrăul 
mecanic (unealta de 
bază a forestierului, 

cea cu care se doboară 
arborii şi se fac primele 
operaţiuni de fasonare). 

Competiţia atrage, ca 
asistenţă, un număr 

remarcabil de spectatori, 
aflaţi ocazional sau nu în 

mijlocul evenimentului.

The best 
mechanical 

woodshaper and 
the professional 

contests

Synopsis
The woodshapers contest 
represents a celebration 

where professional 
abilities are at the same 

time put to test and 
where we can admire 

the skill of using a 
mechanical chainsaw 

(the basic tool of a 
forester, used to cut down 
trees and execute the first 
woodshaping operations). 

A contest which attracts 
a remarkable number 

of spectactors who have 
attended this professional 

event.

International referee,
eng. Gh. Gafiţă Chiruţă

Cel
mai bun 
fasonator 
mecanic
şi 
concursurile 
profesionale
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În Ţara Moţilor, gazdă ne-a fost Ocolul 
Silvic Gârda, prin şeful de ocol, ing. 
Ioan Florea. Direcţia Silvică Alba 

are în compunere 7 ocoale silvice, care 
gospodăresc 79.545 ha fond forestier 
proprietate de stat, precum şi parte 
din diferenţa până la 101.699 ha, care 
reprezintă totalul fondului forestier, 
diferenţă aparţinând unităţilor de cult, 
persoanelor fizice, formelor asociative, 
precum şi unităţilor administrativ 
teritoriale.

Regulamentul internaţional al ediţiei 
2016 a fost preluat în totalitate, în ceea 
ce priveşte cele 5 probe ale concursului, 
inclusiv aprecierea acestora, modificări 
suferind partea introductivă, referitoare la 
participanţi, astfel că fasonatorii mecanici 
care au obţinut de 3 ori locul I la faza 
pe direcţie silvică şi au participat la faza 
naţională nu au mai putut concura la 
această ediţie şi nici la următoarele. 
Cei menţionaţi mai sus sunt folosiţi ca 
“formatori” în cadrul direcţiilor silvice, 

precum şi în calitate de arbitri la fazele 
naţionale.

Apreciez măsura descrisă mai sus, 
luată de RNP - Romsilva, ca fiind corectă, 
deoarece acest concurs nu urmăreşte 
participarea la Campionatul Mondial al 
Fasonatorilor Mecanici, ci are ca scop 
perfecţionarea tuturor fasonatorilor 
mecanici, angajaţi ai RNP - Romsilva, prin 
aprofundarea cunoştinţelor referitoare la 
operaţiile şi fazele din cadrul procesului 
tehnologic de recoltare a lemnului, 
respectarea normelor de sănătate şi 
securitate în muncă, obiectivul final fiind 
fiind evitarea accidentelor de muncă.

Totodată, concursul urmăreşte 
informarea prin mass-media privind 
activitatea desfăşurată de fasonatorii 
mecanici la recoltarea lemnului, de 
fiecare dată concursurile desfăşurându-
se în plină zonă forestieră, şi reprezintă 
“pepiniera” de unde vor fi “recoltaţi” 

În perioada
18-20 iunie 2019, 
Regia Naţională
a Pădurilor - 
Romsilva a organizat, 
la Direcţia Silvică 
Alba, cea de-a X-a 
ediţie a concursului 
profesional “Cel 
mai bun fasonator 
mecanic”, precedând 
doar cu o zi Cupa 
Stihl 2019 Ucraina 
(21-23 iunie 2019), 
competiţie la 
care au participat 
concurenţii români 
Marius Buhuşanu 
şi Stratone Negru, 
însoţiţi de către 
arbitrul internaţional 
ing. Gh. Gafiţă 
Chiruţă, antrenorul 
Viorel Sava, conduşi 
de şeful Diviziei Stihl 
România, ing. Ioan 
Mezei.

viitorii fasonatori mecanici.
Dacă în anii anteriori proba de 

doborâre a arborilor s-a desfăşurat în 
poligon, pe simulator, în acest an, proba 
a avut loc în pădure. În urma desfăşurării 
probei, concurentul Costică Cernat, de 
la DS Alba, se instalează pe primul loc, 
urmat de Valerian Oprea, DS Vrancea, şi 
Kadar Peter, de la DS Mureş.

În final, după desfăşurarea în poligon 
a următoarelor patru probe, locul I nu 
i-a scăpat lui Costică Cernat, acesta 
fiind urmat de către Vasilică Chivu, DS 
Prahova, şi Marius Buhuşanu, de la DS 
Neamţ.

Festivitatea de premiere a avut loc în 
prezenţa directorului tehnic al Romsilva,  
ing. Mircea Gorghiu, care i-a felicitat pe 
participanţi pentru activitatea desfăşurată 
şi, mai ales, pentru rezultatele obţinute, 
premiile oferite de Romsilva fiind 
consistente.

În Ucraina, localitatea Khmelnystki, s-a 
desfăşurat “Cupa Stihl 2019 Ucraina”. Au 

participat un număr de 29 de concurenţi 
din cadrul Diviziei Stihl Ucraina şi câte 2 
concurenţi din Belarus, Polonia, Ungaria, 
Ucraina.

Concurenţii Diviziei Stihl România au 
ocupat locurile 8, prin Marius Buhuşanu 
şi 9, prin Stratone Negru. De remarcat 
organizarea impecabilă a poligonului 
de desfăşurare a concursului, precum şi 
numărul mare de privitori (peste o mie) 
care au urmărit evenimentul pe parcursul 
a 10 (zece) ore de concurs.

Apreciez viteza de reacţie a celor şapte 
concurenţi, clasaţi înaintea celor din 
România, începând de la comanda “start” 
a arbitrului, şi până la terminarea probei, 
viteză care, de cele mai multe ori, a făcut 
ca arbitrii să nu “observe” unele încălcări 
ale regulamentului concursului.

Arbitru internaţional,
ing. Gh. Gafiţă Chiruţă
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Comitetul Cercului Forestier 
din cantoanele elveţiene 
Jura şi Berna (CEFOJB) şi-a 

reunit membrii, in luna aprilie a.c., 
pentru a participa la adunarea 
statutară anuală. Ordinea de zi 
a cuprins analiza evoluţiei pieţei 
lemnului în anul 2018, un an plin 
de contradicţii, în care furtunile 
violente, acţiunea dăunătorilor, 
precum şi activitatea asociaţiilor 
cantonale afiliate la ForêtSuisse au 
fost pe larg comentate.

Nu au lipsit discuţiile privitoare 
la tematici diferite, relaţionate 
cu subvenţionarea unică de 3% 
în sectorul încălzirii cu ajutorul 
lemnului, participarea la activităţile 
companiei Lignocalor SA 
(acţionariat), lichidarea proiectului 
AOC lemn din Jura, legat de lipsa 
interesului producătorilor de 
cherestea din Elveţia, turismul în 
pădure şi securitatea, delegaţiile 
asociaţiilor partenere apropiate de 
sectorul forestier.

Abordări într-o 
adunare generală

de asociaţie patronală
Rezumat

La adunarea statutară anuală, s-au abordat 
chestiuni care, începând cu nevoia de creştere a 

cotizaţiei de membru, s-au extins spre discuţia 
şi analiza evoluţiei pieţei lemnului în anul 2018, 

un an plin de contradicţii, în care doborâturile de 
vânt, acţiunea dăunătorilor, lemnul de foc, precum 

şi activitatea propriu-zisă a membrilor au fost cu 
nuanţe mai puţin favorabile.

Various approaches
during the general meeting

of an employer’s association

Synopsis
The annual statutory meeting saw various 

approaches starting with the necessity to increase 
the value of the membership fee and continuing 

with the discussion and analysis of the wood market 
evolution in 2018, a year full of contradictions where 

tree-fellings, the effect of pests and pathogens on 
forest management, firewood, as well as the forestry 
activity itself carried on by the members, all suffered 

from less favourable conditions.

Source: La Forêt, no. 6/2019
Adapted by Lavinia Marcu

Proprietarii forestieri au adoptat, 
în unanimitate, o creştere a valorii 
cotizaţiei, cu scopul de a permite 
o echilibrare a conturilor propriilor 
asociaţii, în pofida unor temeri 
accentuate asupra dinamicii
pieţei lemnului.

Doborâtură masivă de vânt
într-un arboret tânăr
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Componenta financiară a fost şi ea 
abordată sub diverse unghiuri. Noul 
buget, fără particularităţi, dar cu un 
deficit anticipat, situat sub aşteptări, în 
valoare de 4.353 de franci, a fost aprobat 
în unanimitate.

Din contră, pentru a se evita apelarea 
pe viitor la rezervele financiare existente, 
comitetul le-a propus membrilor o 
creştere a cotizaţiilor (compuse dintr-o 
taxă de bază fixă şi de una variabilă la 
hectar) de 10 ct/ha. Propunerea a fost 
imediat acceptată, pentru a sprijini 
echilibrarea eficientă a balanţei asociaţiei 
pentru anul 2019 şi a nu afecta capitalul 
CEFOJB, care se ridică la aproximativ 
155.000 de franci.

Directorul ProForêt SA, o companie 
care exploatează lemnul din regiunea 
masivului Jura, a prezentat bilanţul 
vânzărilor de buşteni. Tranzacţiile din 
sezonul 2017-2018 depăşesc toate 
recordurile, cu peste 120.000 mc de 
lemn vândut, la o cifră de afaceri 
de peste 9 milioane de franci. Anul 

2019, însă, anunţă o situaţie mai puţin 
favorabilă economic, din pricina unei 
supraabundenţe a lemnului pe piaţă, 
ca urmare a furtunilor puternice şi 
a factorilor climatici nefavorabili din 
celelalte state europene, existând un 
risc de supra-ofertă, coroborat cu 
scăderea preţurilor (mai ales la răşinoase). 
Lemnul afectat de acţiunea dăunătorilor 
şi cantităţile importante nevândute 
au condus la un venit de exploatare 
diminuat cu 20% (adică -21.800 mc) la 
începutul anului în curs.

Compania menţionată a reamintit 
tuturor membrilor prezenţi contribuţia 
adusă în interesul proprietarilor forestieri 
printr-o bună cunoaştere a pieţei, fapt 
care permite vânzarea lemnului la un 
preţ corect, luarea în calcul a riscului de 
schimb valutar franc-euro, garanţia de 
plată de 100% către proprietar pentru 
lemnul comercializat, paleta largă de 
clienţi disponibili. La toate acestea, 
se adaugă oportunităţile de vânzare 
existente în ţări precum Franţa, Italia, 

Austria şi cele de pe continentul asiatic, 
alături de o gestionare profesionistă a 
activităţilor comerciale.

Comitetul, alcătuit din reprezentanţii 
proprietarilor de păduri publice şi private, 
din delegaţii companiilor ProForêt şi PFB, 
Lignum Jura Bearnois, preşedintele FdBB, 
respectiv membri ai comisiilor pentru 
păşuni împădurite, l-a reales în funcţia de 
preşedinte pe Roland Benoît, pentru un 
ultim mandat în fruntea Cercului forestier 
al regiunii Jura-Berna. 

La încheierea lucrărilor, au fost 
prezentate evoluţiile legate de pădure 
şi activitatea de vânătoare, precum şi 
analiza convenţiilor pentru prestări 
servicii între societăţile forestiere. Un nou 
program de protecţie a pădurilor a fost 
propus membrilor pentru anul 2019 şi 
urmează a fi aplicat în etape.

Sursa: La Forêt, nr. 6/2019
Traducere şi adaptare:

Lavinia Marcu
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Rezumat
Transportul auto s-a impus 

în sectorul forestier, în primul 
rând pentru că asigură 

deplasarea cu rapiditate 
a lemnului (ca şi a altor 

produse ale padurii) cu forme 
şi lungimi diferite, la distanţe 

mari, fără a aduce prejudicii 
materialului transportat 

sau mediului înconjurător, 
oferind facilitatea încărcării 
şi descărcării în orice punct 
de pe traseu, pe drumuri cu 
declivităţi mari, de pâna la 
12%. Aceste argumente se 
supun, însă, la rândul lor, 

criteriilor şi exigenţelor de 
eficienţă economică, iar 

interesul spre aceasta zonă 
sporeşte odată cu scumpirea 

lemnului şi a produselor 
din lemn, precum şi a 

tansformărilor generale din 
economia mondială.

Wood transportation 
and its high costs

Synopsis
Vehicles for wood became the 
main means of transportation 

used by the forestry sector 
as they provide a fast way of 
carrying different forms and 

lenghts of wood in the first 
place, as well as other forest 

products on long distances 
without bringing prejudices 

to the transported material or 
the environment, hence being 

able to load and discharge 
at every point of the track, 

on roads with declivities 
increased up to 12%. These 

arguments are also submitted 
to the criteria and demands 

of economic efficiency, while 
the interest towards this field 

has constantly grown along 
with the highly priced wood 
and wood products and the 
general transformations of 

the global economy.

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

Transportul lemnului
şi marile lui costuri
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Transportul lemnului
şi marile lui costuri

Transportul reprezintă deplasarea 
de la un loc la altul a persoanelor, 
bunurilor, semnalelor sau 
informaţiilor. Termenul vine din 
latină, de la “transportare”, trans 
= peste + portare = a purta sau a 
căra. Transportul este o activitate 
care a apărut odată cu existenţa 
omului. Limitele fizice ale 
organismului uman, în privinţa 
distanţelor care puteau fi parcurse 
pe jos şi a cantităţii de bunuri 
ce puteau fi transportate, au 
determinat, în timp, descoperirea 
unei game variate de căi şi 
mijloace de transport. Transportul 
facilitează accesul la resursele 
naturale şi stimulează schimburile 
comerciale.
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Sectorul transporturi are 
diverse aspecte. Simplificând şi 
generalizând, se poate discuta 

despre trei mari ramuri:
• infrastructură (cuprinde toată 

reţeaua de transport),
• vehicule (de toate tipurile) şi
• gestiune (optimizarea sistemelor 

de transport, creşterea siguranţei 
transporturilor, protejarea mediului etc).

Analiza referitoare la transportul 
lemnului se circumscrie unor cerinţe 
impuse în etapa actuală, în care dotarea 
cu instalaţii de transport în pădure cade 
nu numai în sarcina celor care se ocupă 
de gospodărirea durabilă a pădurilor sau 

în proprietatea cărora este reţeaua de 
drumuri în padure, ci în a tuturor celor 
care beneficiază de această complexă 
actvitate. Realităţile fondului forestier 
au evidenţiat faptul că în condiţiile în 
care principalele mijloace de colectare 
sunt tractoarele, a căror distanţă optimă 
de colectare este sub 2000 m, reţeaua, 
actual insuficientă, are şi o serie de alte 
particularităţi, dobândite în funcţie de 
mulţi factori, de natură silviculturală, 
fizico-geografică şi tehnico-economică.

În esenţă, însă, transportul lemnului 
constituie, în cadrul procesului 
tehnologic general de exploatare a 
lemnului, o activitate deosebit de 
importantă pentru deplasarea lemnului 

sub diferite forme şi dimensiuni, de la 
locul de doborâre, până la utilizatori.

Costul transportului pentru un 
kilometru parcurs, exprimat în lei/km, 
este direct legat de capacitatea de 
transport şi reducerea cheltuielilor pe 
kilometrul parcurs, acestea generând 
consecinţe asupra creşterii productivităţii 
muncii, reducerii consumurilor 
energetice etc., în strânsă corelaţie cu 
capacitataea portantă a sistemului rutier, 
a podurilor şi podeţelor şi cu elementele 
geometrice ale drumurilor.

Ca oricare domeniu al activităţilor 
economico-sociale, şi transporturile, în 
general, ca şi cele forestiere, în special, 
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au fost supuse unui proces continuu de 
înnoire şi modernizare.

Este evident că dezvoltarea ramurilor 
economiei naţionale, în special a celei 
constructoare de maşini, s-a răsfrânt 
şi asupra domeniului transporturilor, 
oferind mijloace moderne, adaptate la 
natura, forma şi dimensiunile produselor 
de transportat, ca şi la condiţiile variate 
de lucru, chiar la cele existente în 
sectorul forestier.

În strategiile domeniului, pentru 
modernizarea activităţii de transport 
forestier s-au conturat unele direcţii de 
acţiune, dintre care amintim:

• creşterea capacităţii de transport 

şi reducerea continuă a consumului de 
carburant în condiţiile ridicării eficienţei 
economice a întregii activităţi;

• optimizarea structurii parcului de 
autovehicule, în raport cu sortimentele şi 
produsele care se transportă;

• asigurarea unor elemente 
geometrice şi constructive la drumuri, 
care să corespundă componentei şi 
traficului rutier ş.a.

Funcţionarea normală a vastului şi 
complexului mecanism al economiei 
naţionale - asigurarea bunei 
aprovizionări tehnico-materiale a 
fiecărei ramuri, subramuri, întreprinderi 
sau unităţi administrativ-teritoriale, 
realizarea ritmică şi integrală a 

sarcinilor de comerţ exterior, desfacerea 
produselor către beneficiari, satisfacerea 
necesităţilor de bunuri de consum ale 
populaţiei - depinde într-o măsură 
hotărâtoare de buna funcţionare a 
transporturilor. Tocmai de aceea, se 
acordă o mare însemnatate dezvoltării şi 
modernizării continue a transporturilor, 
creşterii eficienţei economice a activităţii 
din acest domeniu vital al economiei.

Desfăşurarea acestei activităţi implică, 
însă, mari consumuri energetice şi de 
alte resurse de mare importanţă. De 
aceea, creşterea continuă a eficienţei 
transporturilor impune:

• optimizarea volumului mărfurilor 
care urmează a fi transportate;

Mijloc de transport
în curs de încărcare la capacitate,

cu echipament propriu de 
încărcare a lemnului
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Fenomenul scumpirilor fiind tot mai actual,
se conturează conceptul, de altfel, nu nou,

de apropiere a procesării de resursa de lemn
sau a recurgerii la modalităţi optime de transport 

(feroviar, fluvial, maritim etc.)
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• optimizarea distanţelor;
• optimizarea consumurilor energetice.

Tona-kilometru - o unitate de măsură 
utilizată, în general, pentru transportul 
de mărfuri este mai mult decât 
edificatoare şi în cazul lemnului. Aceasta 
combină doi indicatori: numărul de 
tone de mărfuri transportate şi distanţa 
parcursă. 

Pentru a afla costul pe kilometru 
parcurs, se împart, aşadar, cheltuielile 
unitare la cantitatea în tone a 
transportului efectuat. 

Obiectivul major al eficientizării 
oricărei activităţi economice, mai 
ales când se face o investiţie în cazul 
transportului de lemn, poate fi îndeplinit 
când dispunem de o analiză a costului 
pe kilometrul parcurs, cost care, ulterior, 
ar putea deveni un instrument de lucru 
în evaluarea investiţiilor şi, mai ales, în 
recuperarea acestora. Fie că suntem 
transportatori sau nu, dorim să avem la 
dispoziţie informaţii care să ne asigure, 
în primul rând, eficienţa.

Se cunosc două categorii mari de 
costuri pentru mijlocul de transport:

• costurile fixe, care depind nu de 
activitatea propriu-zisă de exploatare, ci 
de perioada de la achiziţionare, şi până 
la înstrăinarea mijlocului; acestea includ 
costurile de amortizare, asigurările, 
taxele şi impozitele, o parte din mâna de 
lucru, închirierea garajului etc.

• costurile variabile depind strict de 
numărul de kilometri pe care mijlocul 
îl parcurge într-o perioadă de timp; aici 

se includ carburanţii, uleiul, anvelopele, 
întreţinerea, taxele peiaj, precum şi o 
parte din costurile variabile cu mâna de 
lucru (diurnă, cazare, ore suplimentare, 
telefon etc.)

Formula matematica minimală de 
evaluare a pretului pentru un kilometru 
de drum parcurs poate fi exprimata sub 
forma prezentată în figura 1.

De obicei, după utilizarea unui 
autovehicul pe o perioadă mai lungă de 
timp, încercăm să îl vindem, fapt care 
poate aduce sau nu câştig. Pentru un 
calcul exact al preţului care revine pe 
km, se aplică un factor procentual de 
corecţie.

Şoferul este cel mai important 
colaborator al proprietarului. Munca 
şoferului este independentă în afara 
supravegherii propriu-zise, iar încrederea 
care i se acordă este deplină. Şoferul 
trebuie să trateze maşina şi marfa cu 
responsabilitate maximă, să nu bea, 
să-şi respecte programul de odihnă, să 
respecte ruta stabilită, să nu se angajeze 
în curse clandestine etc. Oricărui 
nou şofer trebuie să-i fie studiate 
recomandările şi cazierul de circulaţie.

Trebuie ştiut, însă, că transporturile 
generează externalităţi negative, precum 
accidente, emisii de gaze cu efect de 
seră, poluare atmosferică şi zgomot, 
care implică un cost social şi economic. 
Fără a se lua în considerare congestia 
traficului, costul acestor efecte negative 
externe ale transporturilor a fost estimat 

la aproximativ 3-4% din PIB. 
Costul pe kilometru este influenţat 

semnificativ de numărul de kilometri 
efectuaţi (lunar/anual), de valoarea de 
achiziţie şi de carburanţii consumaţi.

Dacă luăm în considerare faptul că 
premergător transportului propriu-
zis de lemn, rămânând doar în sfera 
activităţii de exploatare a lemnului (nu 
şi în cea a gospodăririi a pădurii), se 
efectuează înca multe alte operaţii de 
transport (muncitori, echipamente de 
lucru şi alte categorii de intervenţii), 
cuantumul transportului împovărează 
semnificativ valoarea lemnului. Din 
aceste considerente, fenomenul 
scumpirilor fiind tot mai actual, se 
conturează conceptul, de altfel, nu nou, 
de apropiere a procesării de resursa 
de lemn sau a recurgerii la modalităţi 
optime de transport (pe cale ferată, 
transport fluvial, maritim etc.).

Petru Boghean,
Consilier ASFOR
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Rezultatele comerţului
cu produse lemnoase

pentru primul trimestru 2019/2018
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1 44.01.0000-total        Lemn de foc Milioane euro 9,314 8,514 8,597 5,703

  Diferenţa % +9,4 +50,7

2 44.02.0000-total        Cărbune de lemn Milioane euro 0,549 0,476 2,417 2,223

  Diferenţa   % +15,3 +8,7

3 44.03.0000-total    Lemn brut cojit simplu, fasonat sau chiar cioplit Milioane euro 4,872 6,013 18,173 27,119

 Diferenţa   % -19,0 -33,0

4 44.04.0000-total  Lemn despicat, prăjini, ţăruşi Milioane euro 1,893 1,798 0,083 0,364

 Diferenţa   % +5,3 -77,2

5 44.05.0000-total  Lână de lemn, făină de lemn Milioane euro 0,148 0,188 0,103 0,108

 Diferenţa   % -21,3 -4,6

6 44.06.0000-total  Traverse de cale ferată Milioane euro 1,169 0,830 0,937                 -

 Diferenţa   % +40,8 - + -

7 44.07.0000-total  Cherestea (lemn tăiat longitudinal, spintecat) Milioane euro 117,608 115,157 32,049 30,725

 Diferenţa   % +2,1 +4,3

8 44.08.0000-total  Foi placaj  - furnire Milioane euro 29,073               29,160               8,761                 10,674               

 Diferenţa   % -0,3 -17,9

9 44.09.0000-total     Lemn fasonat Milioane euro 4,981 5,304 7,355 5,306

 Diferenţa   % -6,1 +38,6

10 44.10.0000-total     Panouri din particule şi panouri similare (PAL, OSB) Milioane euro 101,174 101,423 16,088 12,495

 Diferenţa   % -0,2 +28,8

11 44.11.0000-total   Panouri din fibre de lemn (MDF) Milioane euro 21,901 23,195 31,196 36,837

 Diferenţa   % -5,6 -15,3

12 44.12.0000-total Placaje, lemn furniruit Milioane euro 26,078 23,571 11,819 12,527

 Diferenţa   % +10,6 -5,7

13 44.13.0000-total Lemn densificat în blocuri Milioane euro 1,138 1,153 0,480 0,348

 Diferenţa   % -1,3 +37,9

14 44.14.0000-total  Rame pentru tablouri Milioane euro 0,064 0,235 0,604 0,432

 Diferenţa   % -72,8 +39,8

15 44.15.0000-total   Lăzi, lădiţe, coşuri, diverse ambalaje Milioane euro 10,469 8,496 11,687 6,858

Diferenţa % +23,2 +70,4

16 44.16.0000-total    Butoaie Milioane euro 1,106 0,635 0,498 0,432

 Diferenţa   % +74,2 +15,3

17 44.17.0000-total   Unelte Milioane euro 0,631 0,507 0,508 0,337

 Diferenţa   % +24,5 +50,7

18 44.18.0000-total    Binale Milioane euro 43,656 43,483 22,006 18,002

 Diferenţa   % +0,4 +22,2

19 44.19.0000-total   Articole de masă sau de bucătărie Milioane euro 2,803 3,507 1,821 1,522

 Diferenţa   % -20,1 +19,6

20 44.20.0000-total     Lemn marchetat, încrustat Milioane euro 2,674 2,588 1,529 1,547

 Diferenţa   % +3,3 -1,2

21 44.21.0000-total  Alte articole din lemn Milioane euro 31,569 29,509 5,113 4,526

 Diferenţa   % +7,0 +13,0

 Total  Prelucrarea lemnului (exclusiv mobila) Milioane euro 961,321             881,266             181,824             178,085             

Diferenţa   % +9,1 +2,1

Cod produs comercializat

Export trimestrul I Import trimestrul I

2019 2018 20192019
Unitate
de măsură

 Sursa: MEC
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Acest deziderat, al 
pădurilor gestionate 
durabil, este urmărit 
prin legislaţia silvică 
implementată la nivelul 
fiecărui stat membru. 
Şi în România, datele 
Inventarului Forestier 
Naţional arată o 
administrare sustenabilă 
a pădurilor, dacă ne 
referim la evoluţia 
principalilor indicatori 
care arată o creştere a 
suprafeţei pădurilor şi 
o creştere semnificativă 
a stocului de masă 
lemnoasă pe picior, 
ca urmare a recoltării 
acesteia într-un procent 
de maximum 70% din 
creşterea pădurii.

Pe lângă aceşti 
indicatori cantitativi, 
adaptarea structurii 
pădurilor astfel încât 
să fie rezistente la 
schimbările climatice, este 
de maximă importanţă.

Viziunea 2040 
-
10 ţinte bazate pe 
gestionarea durabilă a pădurilor, 
cuprinde următoarele puncte:

1. O mobilizare crescută, 
sustenabilă, a resursei de masă 

lemnoasă

Creşterea pădurilor este pe o pantă 
ascendentă, conducând la o creştere a 
stocului fixat de CO2, datorită îmbunătăţirii 
practicilor de gospodărire a pădurilor. 
Cercetarea şi inovarea, gospodărirea pădurilor 
pe principii sustenabile conduc la o creştere a 
posibilităţilor de recoltare a masei lemnoase 
de 30% în 2040, faţă de prezent.

2. Mai multă valoare 
adaugată prin servicii 

ecosistemice, altele decât 
lemnul

Noi modele economice, 
de integrare cross-sectorială 
a serviciilor ecosistemice ale 
pădurilor, pot fi implementate, 
exemple concrete fiind 
sectoarele apei, hranei şi 
turismului, combaterea 
schimbărilor climatice, alte 
produse ale pădurii - ciuperci şi 
fructe de pădure..

3. Către zero deşeuri, 
economie circulară

Până în 2040, rata de colectare 
a produselor pe bază de lemn 
poate atinge 90%, contribuind 
cu 70% din reutilizarea tuturor 
materialelor reciclabile. Această 
economie circulară fixează 
carbon şi înlocuieşte alte 
materiale mai intensiv din punct 
de vedere energetic.

4. Utilizarea eficientă a 
resurselor naturale

Activităţile de îmbunătăţire 
a eficienţei utilizării resurselor 
au condus la îmbunătăţiri 
semnificative pe linie de eficienţă 
energetică, eficientizare a 
consumului de apă în industriile 
care valorifică lemnul. Aceasta 
contribuie la furnizarea de 
produse cu valoare adaugată 

mai mare, cu amprente de mediu drastic 
reduse.

5. Diversificarea tehnologiilor şi 
logisticii de producţie

O multitudine de utilizări, noi produse, 

Pădurile
gestionate durabil,
baza bioeconomiei
“Gestionarea durabilă a pădurilor“, 
conform rezoluţiei de la Helsinki, 
din 1993, înseamnă gestionarea şi 
utilizarea pădurilor şi a terenurilor 
forestiere într-un mod şi într-un 
ritm care menţin biodiversitatea 
lor, productivitatea, capacitatea de 

regenerare, vitalitatea şi potenţialul 
lor de a-şi îndeplini, acum şi 
în viitor, funcţiile ecologice, 
economice şi sociale relevante, 
la nivel local, naţional şi global, 
şi care nu cauzează daune altor 
ecosisteme.

repere şi documente noi / new landmarks and documents
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Romsilva
Ziua porţilor deschise
Evenimentul, recomandat de organizatori 

“de prezentare, discuţii şi networking”, a 
permis cunoaşterea organizaţiei, produselor 
şi serviciilor ei, prin experienţă la faţa locului. 
Oaspeţii - mulţi copii, acţiunea având un rol 
accentuat educativ - au fost întâmpinaţi de 
directorul general al Romsilva, Gheorghe 
Mihăilescu, şi de ministrul apelor şi pădurilor, 

Ioan Deneş. S-a vizitat o expoziţie cu produse 
tradiţionale româneşti, un stand cu miere 
marca proprie Apisilva, s-au vizionat filme 
despre activitatea silvicultorilor, s-au prezentat 
diverse specii de arbori într-un tur ghidat al 
parcului, plimbare cu trăsura şi pe cai şi multe 
alte surprize.

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva 
a organizat, în data de 11 iunie 2019, 
Ziua porţilor deschise, la sediul din 
Strada Petricani nr. 9A, sector 2, 
Bucureşti. 

repere şi documente noi / new landmarks and documents

disponibile ca produse finite sau integrate 
în alte lanţuri industriale, conduc la noi 
lanţuri de valorificare.

6. Locuri de muncă sigure şi 
atractive, legatura între zonele 

rurale şi urbane
Economia bazată pe păduri este un 

angajator atractiv, oferind locuri de 
muncă interesante, legate cu activităţi 
de cercetare, inovare şi dezvoltare, atât 
în mediul rural, cât şi în mediul urban, 
locuri de muncă ideale pentru dezvoltarea 
capabilităţilor lucratorilor şi managerilor 
din aceste domenii.

7. Materiale de construcţii 
regenerabile, pentru o viaţă 

mai sănătoasă
Lemnul, cel mai utilizat material de 

construcţii regenerabil la nivel global, 
are un viitor strălucit. Până în 2040, este 
previzionată o triplare a cotei sale de piaţă 
în construcţiile din Europa, comparativ 
cu 2015. Avantajele sale: este reutilizabil, 
biodegradabil, sănătos, cu o amprentă de 
carbon mică pentru obţinerea produselor 
finite, cu utilizări inovative, de la case din 
lemn, la mobilă.

 

8. Noi produse pe bază de fibre 
şi emisii de carbon cu 80% mai 

mici
Industria celulozei şi a fibrelor pe bază 

de lemn a evoluat enorm către obiectivul 
de reducere cu 80% a emisiilor de 
carbon, în timp ce creşte cu 50% valoarea 
adăugată a produselor realizate. În timp 
ce segmentele de produse de hârtie şi 
ambalaje au rămas principala sursă de 
venit, aproape jumătate din valoare este 
aşteptată să rezulte din noi produse bio 
care revolutioneaza industria textilelor sau 
chimicale “verzi” - răşini, adezivi, produse 
care înlocuiesc plasticul din combustibili 
fosili.

9. Energie regenerabilă pentru 
societate

Datorită noilor tehnologii de producţie 
inovative, eficienţei energetice, gradului 
ridicat de recirculare, sectorul va continua 
să fie principala sursă de energie 
regenerabilă în Europa, cu o capacitate 
de a furniza, în 2040, echivalentul a 100 
milioane tone barili de petrol, produs din 
echivalentul a 65 milioane mc de deşeuri 
de exploatare şi ale industriei lemnului.

 

10. Păduri gestionate durabil
Pădurile gestionate durabil 

reprezintă baza bioeconomiei!



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

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

Zizin, Braşov
5-7 Septembrie 2019

Târg forestier în aer liber

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

durabil al pădurilor, exploatare forestieră 
sustenabilă şi prelucrarea lemnului

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

• “Ziua Forestierului”, sărbătorită la
Forest România 2019

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

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

Media Service
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profil, precum şi specialişti practicieni 
din sectorul silvic.

Evenimente din programul 
Forest România 2019

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

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

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

şi protecţia muncii
• Road building
• Wood measurement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

repere şi documente noi / new landmarks and documents
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Conferinţa
Forest Based Technology

“Forest Based Technology Platform” - 
Europa a stabilit 10 ţinte de atins în domeniul 
pădurilor până în 2040.

Agenda 2040, rezultat al unei ample 
fundamentări ştiintifice şi al unui larg proces 
consultativ la nivel european, ne oferă o 
viziune amplă asupra viitorului domeniului 
pădurilor şi al bioeconomiei ca rezultat al 
gestionării durabile a resurselor pădurilor. 
Este concluzia principală a conferintei “Forest 
Based Technology Platform”, desfăşurată la 
Braşov, în data de 5 iunie 2019, sub egida 
preşedinţiei României la Consiliul Europei. Cu 
această ocazie, au fost prezentate 10 ţinte de 
atins, bazate pe principiul gestionării durabile 
a pădurilor, indiferent de tipul de proprietate, 
conform Agendei 2040.

Ce este “Forest Based Technology 
Platform”? Este un organism consultativ 
al Comisiei Europene, care reuneşte într-o 
platformă reprezentanţi ai comunităţii 
ştiintifice şi ai principalelor organizaţii 
reprezentative la nivel european, implicate în 
domeniul pădurilor şi al industriilor care se 
bazează pe lemn. Rolul acestei plaforme este 
furnizarea expertizei pentru fundamentarea 

politicilor Uniunii Europene, să propună 
politici şi strategii şi să orienteze cercetarea şi 
inovarea spre atingerea acestor obiective.

“Viziunea 2040”, elaborată de “Forest 
Tehnology Platform Europe” - un set de 
obiective agreat în urma unui larg proces 

consultativ la nivelul UE - permite raportarea 
la un set de valori şi obiective comune în 
orientarea politicilor şi strategiilor pentru 
domeniul pădurilor şi al industriilor bazate pe 
lemn, reprezentând un document de referinţă, 
în acest sens, pentru întreaga Europă.

Zilele
Diplomaţiei
Comerciale

În perioada 1-12 iulie a.c., s-a desfăşurat o nouă ediţie a 
Zilelor diplomaţiei comerciale. Sesiunea oficială a avut loc 
pe 8 iulie a.c., in sala Aula Magna a Academiei de Studii 
Economice Bucureşti.
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GES-2019, co-organizată la Haga, 
in perioada 4-5 iunie 2019, de către 
ministerele de externe ale Statelor 
Unite si ale Olandei, a avut ca obiectiv 
match-making-ul între investitori şi 
antreprenori/start-up-uri din domenii 
tehnologice de varf, inovatoare şi 
vizionare, în sectoarele agrifood, 
sănătate, energie, apă şi conectivitate. 
S-a estimat participarea a cca. 1.500 de 
companii din întreaga lume, dintre care 
cca. 350-400 investitori.

Precedentele ediţii au avut loc la 
Washington, Istanbul, Dubai, Kuala 
Lumpur, Marrakech, Nairobi, Silicon 

Valley si Hyderabad (sub patronajul 
Ivankăi Trump) iar în urma facilitării 
contactelor de afaceri, au rezultat afaceri 
în valoare totală de zeci de miliarde de 
euro. Se aşteaptă ca la ediţia din acest 
an să participe secretarul de stat Mike 
Pompeo. 

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

Revizuirea 
strategiei 
pentru 
dezvoltarea 
durabilă
a României
La nivelul Comisiei Europene, 
a fost asumată integrarea 
obiectivelor de dezvoltare 
durabilă în politicile şi 
iniţiativele Uniunii Europene, 
având dezvoltarea durabilă ca 
principiu călăuzitor al tuturor 
politicilor sale. Prin urmare, 
România, ca ţară membră a 
Uniunii Europene, şi-a asumat 
politicile de dezvoltare, 
inclusiv cele promovate 
de Ministerul Dezvoltării. 
Astfel, avem în vedere cei trei 
piloni ai dezvoltării durabile: 
preocupările sociale, economice 
şi cele privind mediul 
înconjurător. 
S-a dat, astfel, startul revizuirii 
strategiei de dezvoltare durabilă 
din 2008. (...) S-au programat 
întâlniri, pentru că este necesară 
o dezbatere publică foarte 
largă, astfel încât să fie ascultaţi 
toţi cei care pot contribui la 
finzalizarea strategiei. Dar e 
foarte important ce va urma. 
Acest cadru instituţional, 
deşi construit parţial, trebuie 
finalizat prin cuantificarea 
acelor indicatori statistici 
necesari a sta la baza unor 
decizii politice. Pentru a 
implementa Agenda 2030, 
trebuie să o cuantificăm. Sunt 
17 obiective mari şi 169 de 
obiective mici. Sunt indentificaţi 
244 de indicatori statistici care 
pot fi folosiţi pentru a cuantifica 
implementarea. Nu vom putea 
avea 244 de indicatori. Suedia, 
lider al dezvoltării durabile, are 
83. Dar va trebui să ne stabilim 
priorităţile. 

Eveniment economic
de prestigiu
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Autoritatea Naţională pentru Calificări 
a organizat, în data de 21 iunie 2019, 
Conferinţa naţională EPALE - Platforma 
electronică pentru educaţia adulţilor în 
Europa. Evenimentul a fost organizat 
în cadrul proiectului “Serviciul naţional 
de asistenţă EPALE pentru România, 
nr. 604372-EPP-1-2018-1-RO-EPPKA 
2 - EPALE-NSS”, finanţat cu sprijinul 
Comisiei Europene prin Agenţia 
Executivă pentru Educaţie, Cultură şi 
Audioviziual, programul Erasmus +.

EPALE este o comunitate europeană, 
multilingvă, deschisă de membri ai 
profesioniştilor din domeniul învăţării 
adulţilor, inclusiv educatori şi formatori 
pentru adulţi, personal de orientare şi 
sprijin, cercetători şi cadre universitare 
şi factori de decizie politică. EPALE este 
finanţat prin programul Erasmus +. Face 
parte din strategia Uniunii Europene 
de a promova mai multe şi mai bune 
oportunităţi de învăţare pentru toţi 
adulţii.

EPALE face acest lucru prin sprijinirea 
şi consolidarea profesiilor de învăţare a 
adulţilor. Acesta permite membrilor să 
se conecteze cu şi să înveţe de la colegi 
din Europa, prin postările de pe blog, 
forumuri, instrumentul de căutare a 

partenerilor, completat cu întâlniri fizice.
EPALE oferă o multitudine de 

informaţii de înaltă calitate şi precise, 
relevante pentru practicienii din 
domeniul învăţării adulţilor. Cu timpul, 
tot mai mult din acest conţinut ar trebui 
să fie furnizat de membrii ei înşişi. Aflaţi 
mai multe despre cum să vă implicaţi în 
comunitatea EPALE.

EPALE are o politică editorială 
puternică, axată şi pe comunitatea 
de învăţare a adulţilor. Vrem ca toţi 
utilizatorii noştri să se simtă bineveniţi 
pe site şi să aibă încredere în informaţiile 
prezentate pe această platformă.

În fiecare zi, EPALE este gestionată 
de o echipă centrală de asistenţă, cu 
ajutorul a 38 de echipe naţionale de 
asistenţă din Europa. Ne-am angajat să 
vă implicăm, pe parcursul dezvoltării 
EPALE, astfel încât să răspundă 
aşteptărilor dvs. şi vă oferă ceea ce aveţi 
nevoie pentru a vă menţine la curent cu 
evoluţia învăţării în rândul adulţilor din 
Europa.

Alăturaţi-vă acum, pentru a deveni 
parte a celei mai mari comunităţi 
europene de învăţare a adulţilor.

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

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

Softul financiar-contabil WizCount 
le permite clienţilor să păstreze 
gestiunea contabilă în mai multe 
valute. Conversia leu-euro sau 
leu-USD se face automat, pentru 
a le permite managerilor să aibă 
o imagine clară a nivelului de 
profit sau pierdere din cursul 
de schimb valutar. În plus, prin 

combinarea acestor informaţii cu 
analiza bugetelor contabile, vor 
putea crea planuri de redresare 
pentru companie, inclusiv creşterea 
preţurilor.

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

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

valutar şi salarii.
WizCount le oferă managerilor 

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

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

Vizitaţi www.wizrom.ro

Soft-ul de contabilitate

WizCount
Mediul economic şi 
fiscal de la începutul 
lui 2019 conţine câteva 
provocări serioase pentru 
managerii de IMM-uri.
Pentru a face faţă 
acestor noi provocări, 
pe lângă cele deja 
estimate, managerii 
trebuie să se poată 
baza pe un instrument 
de business care să îi 
ajute să evalueze poziţia 
financiară a companiei, 
să intervină pentru a 
stopa sursele de pierderi 
şi să creeze scenarii de 
investiţii adecvate. Un 
astfel de instrument este 
softul de contabilitate 
WizCount. 
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Legislaţie Abordarea aspectelor 
privind ucenicia
la locul de muncă
Legea nr. 279 /2005, 
privind ucenicia la locul de muncă,
republicată - august 2013

• Ucenicia reprezintă formarea profesională 
realizată la locul de muncă, în baza unui 
contract de ucenicie, de un furnizor autorizat 
sau de către angajator, dacă este autorizat.

• Programul de formare profesională prin 
ucenicie la locul de muncă constituie parte 
integrantă a contractului de ucenicie.

• Contractul de ucenicie este un contract 
individual de muncă de tip particular, încheiat 
pe durată determinată, în temeiul căruia o 
persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să 
se pregătească profesional şi să muncească 
pentru şi sub autoritatea unei persoane 
juridice sau fizice denumite angajator, care 
se obligă să îi asigure plata salariului şi toate 
condiţiile necesare formării profesionale.

• Angajatorul are obligaţia de a desemna 
un coordonator.

• Poate încheia contract de ucenicie 
persoana care îndeplineşte cumulativ 
următoarele condiţii:

a) face demersuri pentru a-şi găsi un loc 
de muncă, prin mijloace proprii sau prin 
înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei 
de muncă în a cărei rază teritorială îşi are 
domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt 
furnizor de servicii de ocupare, acreditat în 
condiţiile legii;

b) a împlinit vârsta de 16 ani;
c) nu are calificare pentru ocupaţia în care 

se organizează ucenicia la locul de
muncă;
d) îndeplineşte condiţiile de acces la 

formare profesională prin ucenicie la locul 
de muncă, pe niveluri de calificare, conform 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
129/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

• Se pot încadra în muncă în calitate de 
ucenici şi următoarele categorii:

a) cetăţenii străini, precum şi apatrizii care 
au obţinut permis de muncă în România, 
conform reglementărilor legale în vigoare;

b) cetăţenii statelor membre ale Uniunii 
Europene, ai statelor semnatare ale Acordului 
privind Spaţiul Economic European şi membrii 
de familie ai acestora.

• Finanţarea formării profesionale prin 
ucenicie la locul de muncă se poate realiza 
din:

a) resurse proprii ale angajatorilor;
b) sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau 

juridice;
c) fonduri structurale europene;
d) bugetul asigurărilor de şomaj;
e) alte surse legale constituite: donaţii, taxe 

etc.
• Angajatorul care încheie un contract de 

ucenicie, pe perioada derulării acestuia, poate 
solicita şi beneficiază, la cerere, de 60% din 
valoarea indicatorului social de referinţă al 
asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării 
forţei de muncă, în vigoare, prevăzut de 
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă.

Ultimele modificări
ale Legii nr. 279/2005
privind ucenicia la locul de muncă

• Legea nr. 164/2017, 
din 10 iulie 2017, pentru 
modificarea Legii nr. 279/ 
2005 privind ucenicia la 
locul de muncă şi a Legii nr. 
335/2013 privind efectuarea 
stagiului pentru absolvenţii 
de învăţământ superior;

• O.U. nr. 60/2018, din 5 
iulie 2018, pentru modificarea 

şi completarea unor acte 
normative din domeniul 
forţei de muncă;

• O.U. nr. 96/2018, din 
9 noiembrie 2018, privind 
prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte 
normative;

• Legea nr. 93/2019, din 6 

mai 2019, pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
guvernului nr. 96/2018, 
privind prorogarea unor 
termene, precum si pentru 
modificarea si completarea 
unor acte normative.
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Administratorii fondurilor de pensii 
private, dar şi asiguratorii de viaţă, 
caută variante de investiţii alternative, 
precum cele menţionate anterior, care să 
compenseze reducerea randamentelor, 
sa reducă volatilitatea şi să diversifice 
investiţiile. Profilul de risc al acestora 
este cel aferent investiţiilor în acţiuni şi 
obligaţiuni corporative, raportul risc-
randament fiind, mai degrabă, similar 
celui al investiţiei în obligaţiuni. Sistemul 
de pensii private, atât prin componenta 
obligatorie, cât şi prin cea facultativă, 
şi, în curând, şi prin componenta 
ocupaţională, are menirea de a asigura 
un venit adecvat şi sustenabil la pensie, 
contribuind la creşterea calităţii vieţii 
viitorilor pensionari. În acest scop, este 
necesară consolidarea pe termen lung 
a sistemului, pentru ca tot mai mulţi 

români să se poată bucura de beneficiile 
unei pensii private.

Valoarea activelor nete ale celor 7 
fonduri de pensii private obligatorii 
(pilon II) a crescut cu circa 21,5% în luna 
aprilie 2019, faţă de aceeaşi lună a anului 
trecut, însumând peste 52,25 miliarde de 
lei, conform datelor publicate de ASF. De 
asemenea, fondurile aveau peste 7,32 
milioane de participanţi.

Fondurile de pensii facultative (pilon 
III) deţineau active nete în valoare totală 
de circa 2,17 miliarde de lei, la finalul 
lunii aprilie 2019, în creştere cu peste 
15%, comparativ cu perioada similară a 
anului trecut. Cele 10 fonduri de pensii 
facultative aveau 481.745 de participanţi.

Fondurile de pensii

Din colecţia de
reglementări bancare 2019
Ordin nr. 5/29.05.2019

Ordinul nr. 5/2019, privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii 
Naţionale a României nr. 1/2013, pentru aprobarea normelor metodologice 
privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale 
Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit.

(M.O. partea I, nr. 428/30.05.2019)

Ordin nr. 3/22.03.2019
Ordinul nr. 3/2019, privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii 

Naţionale a României nr. 6/2015, pentru aprobarea reglementărilor contabile 
conforme cu directivele europene.  

(M.O. partea I, nr. 241/28.03.2019)

Ordin nr. 2/26.02.2019
Ordinul nr. 2/2019, pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii 

Naţionale a României nr. 8/2018, privind amortizorul de capital pentru risc 
sistemic.

(M.O. partea I, nr. 213/18.03.2019)

Ordin nr. 1/18.01.2019
Ordinul nr. 1/2019, privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii 

Naţionale a României nr. 9/2017, pentru aprobarea normelor metodologice 
privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme 
cu standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de 
credit în scopuri de supraveghere prudenţială, şi a Ordinului Băncii Naţionale 
a României nr. 10/2017, pentru aprobarea normelor metodologice privind 
întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură 
financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit 
din alte state membre.

(M.O. partea I, nr. 70/29.01.2019)

Legislaţie
financiar-bancară
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Actualizat prin
• Ordonanţa urgenţă 96/2018, privind 

prorogarea unor termene, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative. (M.O. nr. 963/14.11.2018)

• Legea 127/2018, pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative 
privind personalul navigant. (M.O. nr. 
491 din 14.06.2018)

• Legea 88/2018, privind aprobarea 
OUG nr. 53/2017, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 53/2003 - Codul 
muncii. (M.O. nr. 315 din 10.04.2018)

• Legea 64/2018, pentru completarea 
alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 
- Codul muncii. (M.O. nr. 226 din 
13.03.2018)

În acest an, vor intra o 
serie de reglementări la 
nivelul Uniunii Europene, 
unele cu aplicare directă, 
altele care vor necesita 
o transpunere în cadrul 
legal naţional cu referire 
la regulamentul privind 
prospectele, al cărui 
termen de intrare în 
vigoare este iulie 2019. 
Directiva care va suscita 
cel mai mare interes 
din partea investitorilor 
şi emitenţilor va fi 
cea privind drepturile 
acţionarilor, al cărei 
termen de transpunere 
este iunie a acestui an. 
ASF a iniţiat proiectul de 
lege, care are ca obiect 
transpunerea directivei 

privind drepturile 
acţionarilor. În 2020, 
societăţile din România 
admise la tranzacţionare 
pe piaţa de capital vor 
trebui să apeleze la 
raportări anuale ale 
emitenţilor.

ASF a avut, de-a 
lungul timpului, o serie 
de iniţiative, având, nu 
de puţine ori, şi rolul 
de lider în iniţierea unei 
serii de proiecte care au 
ca scop implementarea 
celor mai bune 
standarde de guvernanţă 
corporativă şi a celor 
mai bune practici în 
piaţa de capital din 
România. Este vorba 
de Legea 24/2017, care 

a restructurat, practic, 
tot ceea ce înseamnă 
legislaţie în domeniul 
emitenţilor. Pe lângă 
toate aceste iniţiative 
legislative, o alta constă 
în regulamentul care 
urmează să fie adoptat 
de Comisia Europeană, 
care stabileşte un format 
electronic unic în ceea 
ce priveşte raportările 
anuale ale emitenţilor ale 
căror acţiuni sunt admise 
la tranzacţionare. Acest 
format de raportare va 
intra în vigoare în 2020, 
urmând să fie aplicate 
de societăţile admise 
la tranzacţionare, fiind, 
practic, obligatoriu.

Transpunerea
directivei europene privind 
drepturile acţionarilor

Alte
reglementări utile

Legea nr. 95/2019
pentru completarea OUG 34/2015, 
privind reglementarea unor măsuri 
pentru stimularea absorbţiei fondurilor 
externe nerambursabile.

Legea nr. 67/2019
privind aprobarea OG 16/2018, 
pentru modificarea şi completarea 
OUG 80/2001, privind stabilirea 
unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi 
instituţiile publice.

Normele 
metodologice
privind întocmirea şi depunerea 
situaţiilor financiare trimestriale şi a unor 
raportări financiare lunare ale instituţiilor 
publice în anul 2019.
  

Ordinul MFP
nr. 1909/2019,
pentru aprobarea criteriilor referitoare 
la autorizarea funcţionării unităţilor 
emitente de bilete de valoare, a 
componenţei şi procedurii de lucru a 
comisiei pentru autorizarea unităţilor 
emitente de bilete de valoare, precum şi 
a componenţei echipei de specialişti.

Codul muncii 
actualizat 
2019
Legea nr. 53/2003
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Informaţii 
pentru 
utilizatorii
de standarde

Standardele europene şi internaţionale 
pot fi adoptate ca standarde române 
prin metoda versiunii române (T), 
metoda filei de confirmare (FC) sau 
metoda notei de confirmare (A). Eratele 
la standardele europene şi internaţionale 
sunt notate cu simbolul (ER). Standardele 
române originale sunt notate cu (E). 
Sub indicativul standardului, este 
indicat numărul comitetului tehnic 
(CT) responsabil. Pentru standardele 
adoptate prin metoda filei de confirmare 
sau metoda notei de confirmare, textul 
standardului nu este publicat în versiune 
română. 

79 Industria lemnului
79.040 Lemn, gatere şi lemn 
rotund
 
CT 326 SR EN 14081-2:2019
Structuri de lemn. Lemn pentru construcţii 
cu secţiune dreptunghiulară, sortat după 
rezistenţă. Partea 2: Sortare mecanică; cerinţe 
suplimentare referitoare la încercările de tip 
A. Înlocuieşte SR EN 14081-2+A1:2013.

CT 326 SR EN 14081-3+A1:2019
Structuri de lemn. Lemn de construcţii 
cu secţiune dreptunghiulară, sortat după 
rezistenţă. Partea 3: Sortare mecanică; 
cerinţe suplimentare referitoare la controlul 
producţiei în fabrică A. Înlocuieşte SR EN 
14081-3:2012

Standarde 
aprobate 
în 2019

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

De asemenea, s-a analizat, pentru 
exprimarea poziţiei naţionale prin vot şi 
observaţii, lista cu proiectele de standard 
european aflate în etapa de vot formal, care 
trebuie votate în cursul lunilor următoare. 
Proiectele au fost elaborate de comitetul 
tehnic european corespondent. Astfel, 
CEN/TC 207 a solicitat propunere de vot 
cu termene 28.06.2019 si 22.07.2019 pe 
documente aflate pe platforma electronică 
europeană, in etapa CIB-AdoptFV 
(Adoption of the final draft for Formal )

Din activitatatea curentă
a comitetului CT 118

SR 13561:2013
Patrimoniu cultural. Artefacte din lemn. 
Structuri portante. Inspecţii in situ pentru 
diagnosticarea elementelor de lemn.
 
SR 13567:2014
Patrimoniu cultural. Artefacte din lemn. 
Structuri portante. Termeni şi definiţii 
pentru configuraţiile structurale şi a 
elementelor componente. 

SR EN 1058:1998
(înlocuit)
Plăci pe bază de lemn. Determinarea 
valorilor specifice ale caracteristicilor 
mecanice şi a masei volumice. 

SR EN 1075:2002
(versiune engleză, înlocuit)
Structuri de lemn. Metode de încercare. 
Îmbinări realizate cu elemente de fixare 

tip placă metalică cu dinţi realizaţi prin 
ştanţare. 

SR EN 1193:2002
(versiune engleză, anulat)
Structuri de lemn. Lemn de construcţie 
şi lemn lamelat încleiat. Determinarea 
rezistenţei la forfecare şi a proprietăţilor 
mecanice perpendicular pe fibră.
 
SR EN 1194:2002
(versiune engleză, anulat)
Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat. 
Clase de rezistenţă şi determinarea valorilor 
caracteristice.

SR EN 1195:2002
(versiune engleză)
Structuri de lemn. Metode de încercare. 
Capacitatea portantă a planşeelor 
structurale.

ASRO a participat la conferinţa “PRIA 
Urban Mobility Innovation”, care a avut 
loc la Iaşi, în data de 17 iulie, în cadrul 
Primăriei Municipiului Iaşi.

Conferinţa se doreşte a fi o punte de 
legătură între oficialii guvernamentali, 
actorii locali, reprezentanţii mediului de 
afaceri şi ai comunităţii de standardizare. 
Discuţiile au fost axate pe teme precum 
cercetarea şi proiectele care vizează mediul 
urban. Accentul va fi pus pe combustibili 
neconvenţionali, automobile ecologice 
(maşini electrice, hibride), dar şi pe oraşe 
inteligente.

Standardizarea influenţează în mod 
pozitiv dezvoltarea temelor menţionate 
anterior, întrucât aceasta este un 
instrument care facilitează comerţul şi 
încurajează inovarea şi îmbunătăţirea 

continuă prin utilizarea standardelor.
Conceptul de oraşe inteligente, 

de exemplu, impune o preocupare 
permanentă pentru cercetare şi inovare. 
Comitetele tehnice de standardizare care 
se ocupă de această temă, elaborează 
şi revizuiesc standardele care asigură 
interoperabilitatea sistemelor în timp real, 
având scopul final de a eficientiza serviciile 
aferente mediului urban.

Dezbaterile au fost concentrate astfel pe 
necesitatea de a crea şi/sau dezvolta oraşe 
pentru viitorul nostru şi cel al generaţiilor 
următoare, dar nu în ultimul rând s-au 
abordat teme care pot conduce către 
identificarea unor linii directoare fezabile 
care pot fi aplicate în cazuri practice în 
viitorul apropiat.

K0 Generalităţi

K1 Silvicultură şi exploatări forestiere

K2 Material lemnos brut 

K3 Produse semifinite din lemn 

K4 Produse finite din lemn 

K5 Produse speciale din lemn 

K7 Celuloză şi hârtie 

K8 Poligrafie

Denumire
Grupe 
CAN

Clasificare

Standarde care reglementează 
structurile din lemn

ASRO a participat la
“PRIA Urban Mobility Innovation”
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1. Standardele şi publicaţiile 
standardizării sunt protejate 

de dreptul de autor. În calitate 
de organism naţional de 
standardizare, ASRO este 
titularul drepturilor de autor 
asupra standardelor române 
şi urmăreşte respectarea 
drepturilor de autor asupra 
standardelor europene şi 
internaţionale în România.

În ceea ce priveşte dreptul 
de autor asupra standardelor, 
se au în vedere atât prevederile 
de drept comun (Legea 
8/1996 privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe, 
inclusiv Convenţia de la Berna, 
Acordul OMC privind TRIPS, 
Directiva nr. 2001/29/EC), cât şi 
prevederile legii speciale (Legea 
163:2015 privind activitatea de 
standardizare).

Legea 163:2015, la art. 8, are 
următorul conţinut:

“(1) Standardele române, 
standardele europene, 
standardele internaţionale şi 
documentele de standardizare 
europeană şi internaţională, 
inclusiv proiectele lor, sunt 
considerate documentaţii 
ştiinţifice în sensul Legii nr. 
8/1996 privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi sunt protejate prin 
drepturi de autor. 

(2) Reproducerea integrală 
sau parţială şi difuzarea 
standardelor române, 
europene şi internaţionale şi a 
documentelor de standardizare 
europeană şi internaţională 
se admit numai dacă există 
în prealabil acordul scris al 
organismului naţional de 
standardizare. 

(3) Oricine declară 
conformitatea cu un standard 
român, printr-o marcă, 
declaraţie sau certificat, trebuie 
să facă dovada deţinerii în mod 
legal a standardului respectiv în 
condiţiile prezentei legi.”

2. Pentru acordul de 
reproducere, integrală 

sau parţială, din standarde şi 
publicaţii de standardizare, 
se transmite o solicitare la 
Serviciul Vânzări (vanzari@asro.
ro). Aceasta trebuie să cuprindă 

următoarele date:
• numele/denumirea, adresa/

sediul şi alte date de identificare 
ale persoanei fizice/juridice 
solicitante;

• indicativul, numărul şi 
denumirea standardului şi/sau 
publicaţiei (indicarea exactă 
a pasajului, dacă este cazul) 
pentru reproducerea cărora este 
solicitat acordul scris al ASRO;

• numărul şi data facturii 
prin care a fost achiziţionat 
standardul/publicaţia;

• indicarea materialului 
care urmează să cuprindă 
reproducerea, scopul şi 
condiţiile de difuzarea (preţ şi 
cantitate).

Solicitările se înregistrează şi, 
în termen de 3 zile lucrătoare, 
se transmite răspunsul. 
Licenţele de reproducere 
sunt individuale, privesc strict 
reproducerea autorizata şi 
se înregistrează în Registrul 
Licenţelor ASRO. Ele cuprind un 
număr de licenţă, comunicat de 
ASRO.

3. Reproducerea integrală 
sau efectuarea unei copii 

după un standard achiziţionat 
se poate face numai pentru uzul 
intern al utilizatorului. În cazul 
reproducerilor integrale de 
standarde, numărul de licenţă 
va fi înscris în clar pe copia 
autorizată, alături de sintagma 
“uz intern” şi numele persoanei 
fizice/juridice solicitante. Preţul 
unei licenţe de reproducere este 
de:

• 30% din preţul standardului 
achiziţionat pentru copia 
efectuată de persoana fizică/
juridică solicitantă;

• 40% din preţul standardului 
achiziţionat pentru copia 
efectuată de ASRO la solicitarea 
unei persoane fizice/juridice.

4. Pentru reproducerile 
parţiale, este nevoie de 

acordul prealabil scris al ASRO. 
În urma obţinerii acestuia se vor 
respecta următoarele condiţii:

• reproducerile din pasaje vor 
fi încadrate între ghilimele şi vor 
fi scrise cu caractere italice;

• de fiecare dată se va 
menţiona sursa reproducerii 

(numărul şi denumirea 
standardului sau a publicaţiei);

• materialul care cuprinde 
reproducerea standardului 
naţional sau a publicaţiei va 
avea inserat în mod vizibil 
următorul text “Această 
reproducere a fost făcută cu 
acordul ASRO - Acord de licenţă 
nr. ........din.....”

• un exemplar din publicaţie 
va fi remis ASRO.

Plata dreptului de autor va fi 
diferită, de la caz la caz. 

5. Standardele internaţionale, 
europene sau străine 

adoptate ca standarde române 
fără elaborarea versiunii 
oficiale în limba română, sau 
neadoptate ca standarde 
române nu pot fi traduse 
pentru a fi comunicate public 
sau pentru a se constitui parte 
a unor opere derivate, cum ar fi: 
cursuri de formare profesională, 
baze de date, publicaţii şi 
documentaţii de specialitate. 
Pentru traducerea acestora 
apelaţi la serviciul de traduceri 
al ASRO (vanzari@asro.ro).

6. Este interzisă difuzarea 
standardelor, în orice 

formă, prin orice mijloace, 
gratuit sau contra cost. Orice 
autorizare a difuzării de 
standarde naţionale şi/sau de 
publicaţii ale ASRO constituie 
obiectul unui contract distinct.

7. Respectarea drepturilor de 
autor asupra standardelor 

nu afectează libera lor utilizare 
şi aplicare. Standarde se pot 
utiliza pentru: documentare 
şi informare, implementare în 
cadrul organizaţiei, aplicare 
în producţie şi în procesele 
din cadrul organizaţiei, ca 
referenţial într-un contract, 
procedură ori alt fel de 
documentaţie.

8. Nerespectarea drepturilor 
de autor asupra 

standardelor conduce la 
aplicarea sancţiunilor prevăzute 
de legislaţia în vigoare.
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Odată cu trecerea crizei 
economice din Europa, 
componenta socială s-a oprit 
în multe din ţările uniunii, 
revenirea economică fragilă 
care a urmat neputând să o 
revitalizeze - nivelul salariilor, 
calitatea locurilor de muncă, 
precum şi condiţiile de lucru şi 
de trai, încă lasă de dorit, aceasta 
şi din cauza urmelor lăsate de 
criză, cu diferenţe foarte mari 
între ţările europene, în timp 
ce inegalităţile din societate au 
crescut şi ele.
Printre politicile sociale 
adoptate de instituţiile Uniunii 
Europene, pilonul european al 
drepturilor sociale şi obiectivele 
de dezvoltare durabilă sunt 
iniţiative politice orientate către 
reactivarea acestui proces. 
Acestea intervin pentru soluţii 
concrete şi face apel tuturor 
actorilor principali implicaţi să 
îşi mobilizeze toate eforturile, 
să-şi asume responsabilitatea, 
şi să contribuie activ pentru a 
finaliza această viziune pentru 
societăţile noastre.

În acest sens, promovarea negocierilor 
colective (la nivel de societate şi sector de 
activitate) conduce la crearea unei economii 

incluzive şi durabile, asigurarea unei societăţi mai 
democratice, conducând la prosperitate pentru 
toţi cetăţenii lucrători şi agenţi economici. Putem 
spune că nu există nici un dezavantaj, pentru că 
negocierea colectivă poate contribui la creşterea 
economică, concomitent cu standarde sociale 
înalte.

Însă în multe ţări europene şi din UE, inclusiv în 
România, partenerii sociali nu se bucură de condiţii 
optime care să le permită să-şi îndeplinească 
responsabilităţile.
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Din cauze multiple, partenerii 
sociali se confruntă cu obstacole în 
implementarea autonomă şi durabilă a 
relaţiilor industriale şi în mod special a 
negocierilor colective.

De aceea, toţi factorii decizionali, atât 
din UE, cât şi din România, ar trebui 
să se implice, în mod inevitabil, în 
reconstruirea şi susţinerea unor sisteme 
noi, puternice, de negociere colectivă la 
nivel de ramură sau sector de 
activitate.

Negocierea la nivel superior 
(sector de activitate sau 
ramură) permite negocierea 
într-un mod profesionist şi 
eficient din punct de vedere al 
costurilor.

În locul negocierilor, în 
fiecare societate comercială, 
companie multinaţională, 
negocierea se poate face 
prin intermediul unei echipe 
de negociatori competenţi 
şi experimentaţi la nivel de 
sector de activitate (ramură). 
În aceste condiţii, în mod 
sigur, se vor obţine economii 
tangibile, în special pentru 
IMM-uri, care, ca şi în multe 
ţări din UE, şi în România, 
reprezintă marea majoritate.

Negocierea la nivel superior 
(sector de activitate, ramură) 
contribuie la sporirea încrederii 
sociale şi la relaţii mai stabile 
între companii şi forţa de 
muncă.

Acest lucru se poate realiza prin 
stabilirea unor standarde acceptabile 
pentru o plată echilibrată, în general, 
şi prin orientarea discursurilor şi 
negocierilor cu potenţial de tensiune şi 
conflict în afara locului de muncă.

Negocierea la nivel de sector (ramură) 
combate inegalităţile, contribuind, astfel, 
la rezultate sociale şi economice mai 
bune.

De necontestat că ţările cu sisteme de 
negociere colectivă mai puternice sunt 
mai sigure să reziste la schimbări şi că 
economiile inechitabile cu performanţe 
slabe şi, mai mult, unde persistă 
inechităţile (inegalităţile) au parte de 
creşteri mai scurte şi mai slabe, deoarece 
acest lucru dăunează cererii agregate.

Inegalităţile mari pun piedici şi 
investiţiilor în capitalul uman, creând 
probleme creşterii pe termen lung. 
Prosperitatea, atunci când nu este 
împărtăşită pe scară largă, alimentează 
resentimentele cetăţenilor şi erodează 

încrederea în instituţii, chiar într-un 
sistem democratic, fapt care conduce 
la instabilitate şi un mediu neprielnic 
pentru afaceri.

Negocierea la nivel de sector de 
activitate este modul cel mai bun şi mai 
eficient de a distribui bogăţia creată 
în economie. Aceasta ajută ţările să 
combată inegalitatea excesivă privind 
competiţia salarială din cadrul agenţilor 

economici prin menţinerea acesteia la 
un nivel cât mai scăzut. În acelaşi timp, 
şi grilele de remunerare comprimă 
inegalităţile dintre angajaţi la agenţii 
economici, deoarece implică aplicarea 
principiului “la muncă egală, plată 
egală”. Experienţa arată că sistemul 
superior la nivel de sector de activitate 
cu acoperire mai largă a negocierii 
colective combate mai eficient sărăcia 
şi disparităţile salariale între sexe, 
promovând ocuparea forţei de muncă şi 
participarea pe piaţa muncii a membrilor 
grupurilor vulnerabile.

De asemenea, negocierile la nivel 
de sector de activitate previn căderea 
companiilor în “capcana salariilor mici”, 
stimulând companiile rămase în urmă 
cu productivitatea să organizeze locul 
de muncă mai bine, într-un mod mai 
productiv.

Negocierea la nivel superior (sector 
de activitate sau ramură) contribuie la 
abordarea disfuncţionalităţilor pieţii 
muncii şi a provocărilor comune.

Contractele la nivel de sector de 
activitate pot duce la punerea în comun 
a resurselor şi la distribuirea riscurilor în 
cadrul sectorului.

Este deosebit de important acest 
lucru, mai ales în privinţa finanţării şi 
accesului angajaţilor la formare şi în 
privinţa susţinerii riscului şi costului de 
adaptare la schimbări structurale.

Aceste investiţii în capitalul uman 

ajută piaţa muncii să se adapteze la 
noile provocări într-un mod concret şi cu 
susţinere largă.

De aceea, atât guvernele cât şi 
organismele internaţionale au o datorie, 
o responsabilitate totală de a asigura 
tinerilor oportunitatea de a avea o 
educaţie şi o formare profesională reală, 
motivată.

În permanenţă trebuie să se ia în 
calcul necesitatea unei pieţe în mişcare, 
pentru ca lucrătorii să aibă acces la 
formarea profesională pe tot parcursul 
vieţii lor, pentru a face faţă schimbărilor 
rapide ce caracterizează piaţa muncii.

Negocierea la nivel de sector de 
activitate contribuie la o ocupare mai 
bună a forţei de muncă.

Sistemele de negociere la nivel de 
sector duc la rezultate superioare, 
în timp ce sistemele complet 
descentralizate la nivel de agenţi 
economici, companii, au performanţe 
scăzute. Acest lucru este valabil şi la 
grupurile vulnerabile de angajaţi, tinerii, 
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femeile şi persoanele cu nivel 
scăzut de calificare au rate de 
şomaj mult mai mici în cadrul 
sistemelor bazate pe negociere 
sectorială, în comparaţie cu 
sistemele în care predomină 
negocierea la nivel de companie, 
agenţi economici.

Constatările rezultate arată că 
negocierea colectivă, atunci când 

se derulează la nivel de sector 
de activitate, poate diminua 
inegalităţile, înbunătăţind, în 
acelaşi timp, rezultatele forţei de 
muncă.

Faţă de cele arătate mai sus, 
legislaţia care reglementează 
dialogul social şi negocierile 
colective în România, adoptată 
în urmă cu opt ani, în contextul 
măsurilor de austeritate, a avut 
consecinţe deosebit de grave 
pentru salariaţi, prin limitarea 
dreptului de asociere sindicală şi 
instituirea unor bariere excesive, 
greu de atins, pentru negocierea 
colectivă la nivel de sector de 
activitate, făcând ca aproape 
jumătate dintre lucrători să fie 
plătiţi la nivelul salariului minim 
cu o creştere de cinci ori faţă de 
2011.

În momentul de faţă, lucrătorii 
(salariaţii) din sectorul privat au 
la dispoziţie puţine instrumente 
pentru a-şi apăra colectiv 

drepturile, iar balanţa de putere 
dintre muncitori şi angajatori 
este înclinată în favoarea celor 
din urmă. De la adoptarea acestei 
legislaţii, Legea nr. 62/2011 - 
Legea dialogului social, până în 
prezent, niciun contract colectiv 
de muncă la nivel de sector de 
activitate nu s-a mai încheiat. 
Dintre contractele colective 
de muncă la nivel de societăţi 
comerciale, un număr foarte mic 
sunt negociate de organizaţiile 
sindicale, cele mai multe fiind 
negociate cu reprezentanţii 
salariaţilor (de fapt simulări de 
negocieri), care preiau articole din 
lege sau regulamentele interne 
de funcţionare, fără a negocia real 
drepturile salariaţilor.

Salariile mici, care menţin 
oamenii la un trai de subzistenţă, 
şi lipsa accesului la drepturile 
sociale au determinat milioane de 
lucrători, calificaţi şi necalificaţi, să 
părăsească ţara.

Menţionez că organizaţiile 
sindicale din România au inclus 
în programele lor de acţiune 
(implicit FSLIL) măsuri prioritare 
pentru a remedia lacunele 
provocate de modificările 
legislative, atât în domeniul 
relaţiilor de muncă şi a dialogului 
social, cât şi în domeniul fiscal.

Ne dorim, însă, să avem un 
cadru legislativ care să ne ofere 
instrumente în lupta noastră 
pentru a aduce în realitate 
dezideratul muncii decente 
pentru toţi, şi nu piedici.

De aceea, aceste acţiuni nu sunt 
posibile fară un angajament real 
al guvernului şi al angajatorilor, 
ca parteneri sociali, de a lucra cu 
reprezentanţii lucrătorilor de la 
egal la egal.

În prezent, noul proiect al Legii 
nr. 62/2011 - Legea dialogului 
social, cu amendamentele 
propuse de confederaţiile 
sindicale, patronale şi varianta 
Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale (MMJS) se află la Camera 
Deputaţilor - Comisia de muncă şi 
protecţie socială.

jr. Dan Anghel,
Preşedinte FSLIL

04.07.2019
Neuchâtel, Elveţia
Curs de formare continuă pe tema

Cultura şi promovarea 
lemnului preţios
www.cpp-apw.com

30-31.07.2019
Bertrix, Belgia
Demo Forest
salon forestier în aer liber
www.demoforest.be

14.08.2019 / 15.08.2019
Maienfeld, Elveţia / Zollikofen, Elveţia
Curs de formare

Pădure-faună
Societatea Forestieră din Elveţia
www.forstverein.ch

15-18.08.2019
Lucerna, Elveţia
Târg forestier internaţional

Forstmesse
www.forstmesse.com

29-30.08.2019
Rigi, Elveţia
Ediţia 176

Reuniunea Societăţii 
Forestiere din Elveţia,
inclusiv seminar
www.forstverein.ch

01-08.09.2019,
Pec pod Snezkou, Cehia
Ediţia 30

Săptămâna europeană 
pentru dendroecologie
www.wsl.ch

01-02.11.2019
Conferinţa internaţională
Integrated management of 
environmental resources
ediţia a V-a 
 
16-20.09.2019
Conferinta IUFRO

Recent changes in forest 
insects and pathogens 
significance

Agenda
forestieră
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Publicaţii
şi evenimente ştiinţifice

de specialitate

Eveniment
aniversar

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

Padurea se poate trata cu alte 
organisme decât plantele (fungi, 
licheni, insecte etc.), atât timp cât 
sunt analizate funcţional în raport cu 
arborii forestieri.

Toate manuscrisele vor fi revizuite 
înainte de acceptare.

Inventarul forestier naţional 2018, 
elaborat de către Institutul Geografic 
Naţional (IGN - Franta) şi prezentat 
în 30 pagini, ilustrează rezultatul 
statisticii efectuate de către această 
instituţie. Raportul oferă informaţii 
precise asupra suprafeţei forestiere 
şi a evoluţiei sale, date referitoare la 
volumul de lemn pe picior, recoltările 
de lemn, informaţii regionale, 
compoziţia ecosistemelor forestiere 
şi repartiţia speciilor forestiere. De 
asemenea, se furnizează pe această 
cale starea actuală a sănătăţii 
pădurilor din Franţa.

Franţa,
rezultate statistice 
forestiere



Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 65

buletin informativ / info bulletin

S-a lansat, în limba română, ediţia 
a-XVII-a a Cartei albe a IMM-urilor din 
România, editată de Consiliul naţional 
al întreprinderilor private mici şi mijlocii 
din România -CNIPMMR, în parteneriat 
cu Ministerul pentru mediul de afaceri, 
comerţ şi antreprenoriat, Fondul 
naţional de garantare a creditelor pentru 
IMM-uri (FNGCIMM), Banca Comercială 
Română (BCR), Alpha Bank, Banca de 
Export - Import a României (Eximbank), 
Sodexo România şi Groupama Asigurări 
- partener exclusiv pe domeniul 
asigurărilor.

Lucrarea a fost realizată de un colectiv 
de specialişti şi este cel de-al XVII-lea 
raport de cercetare privind situaţia 

IMM-urilor din România, fenomenul 
antreprenorial, performanţele şi 
problematica IMM-urilor, fiind un titlu 
de referinţă în literatura de specialitate, 
atât în România, cât şi la nivelul Uniunii 
Europene.

În realizarea ediţiei 2019 a Cartei albe 
a IMM-urilor din România, s-a avut în 
vedere, pe lângă problematica specifică 
IMM-urilor, şi contextul economico-
social naţional, şi prevederile strategiei 
UE 2020, programul UE de finanţare 
2014-2020 şi a Small Business Act, 
principalele documente strategice ale 
UE, care marchează major evoluţia IMM-
urilor din Europa şi implicit din România.

25.06.2019, Bucureşti
Carta albă a IMM-urilor 
din România

Educaţia
forestieră,
necesară
în toate şcolile
din lume

Forumul Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 
pădurile (UNFF), care a avut loc anul acesta 
aceasta la New York, a reflectat tema educaţiei 
forestiere. Organizaţiile internaţionale şi ţările 
membre au discutat, de asemenea, importanţa 
consolidării educaţiei forestiere, începând de 
la o vârstă fragedă, în învăţământul elementar, 
până la nivel universitar şi dincolo de acesta. 
Relevanţa educaţiei forestiere în şcoli se bazează 
pe asigurarea faptului că generaţia următoare 
înţelege rolul pozitiv pe care îl pot avea pădurile 
în a ajuta omenirea să combată unele dintre cele 
mai profunde provocări ale noastre; contribuind 
la eforturile de atenuare şi rezilienţă în faţa 
schimbărilor climatice, a locuirii biodiversităţii 
terestre masive şi a contribuţiei pozitive la 
securitatea alimentară şi a apei, toate acestea fiind 
prezentate în agendă a ONU în 2030 şi prezentate 
în cele 17 obiective ale dezvoltării durabile.

Postat de theiufroblog,
în Eveniment No Comments Tagged: 2019,

educaţie în pădure, educaţie în natură

25-26.06.2019, Bucureşti

Îmbunătăţirea 
coerenţei 
abordărilor 
în formarea 
profesională,
în vederea 
adaptării
la cerinţele
pieţei muncii

Sesiunea s-a desfăşurat sub 
autoritatea Agenţiei naţionale pentru 
programe comunitare în domeniul 
educaţiei şi formării profesionale şi 
a abordat, ca tematică, programul 
Uniunii Europene în domeniile 
educaţiei formării, tineretului şi 
sportului pentru perioada 2014-
2020, promovând numeroase 
oportunităţi pentru tineri şi adulţi/
profesionişti de a studia, de a se 
forma, de a câştiga experienţă 
profesională şi numeroase 
oportunităţi de dezvoltare 
instituţională şi cooperare europeană 
pentru organizaţiile implicate.

Acest document permite 
evaluarea schimbărilor climatice 
prin intermediul instrumentelor 
forestiere specifice ocoalelor 
elveţiene. Raportul furnizează bazele 
metodologice în vederea modificării 
sau reexaminării recomandărilor 
cantonale asupra speciilor forestiere, 
ţinând cont de schimbările climatice.

Silvicultura
şi climatul
raport
Nr. 69/2018
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lumina lucrărilor recente, autorul oferă 
câteva reguli de bun management 
pentru a beneficia de potenţialul de 
producţie al solurilor, fără a le afecta, în 
timp, calităţile fundamentale.

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

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

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

Philippe Blerot
şi Christophe Heyninck

Cartea mare
a pădurii
2017, carte, 496 pagini

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

ei? Această carte oferă răspunsuri.
Cunoştinţele ştiinţifice au progresat 

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

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

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

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

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

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

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

François Charnet

Solurile 
forestiere
2018, carte, 160 pagini

Pe baza vastei experienţe şi a 
cunostinţelor unui recunoscut 
cercetător în domeniul solurilor, a fost 
elaborat acest ghid practic de învăţare 
a tehnicii “citirii” solului de pădure. În 

Ca
rt

e
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Din cauza schimbărilor climatice, speciile 
de arbori forestieri au trei opţiuni. Se pot 
adapta, migra sau extirpa.

Rezultatul depinde de specii şi de 
populaţia arborilor, de variaţiile genetice, 
de biologia reproductivă şi de sincronizarea 
cu înflorirea, de potenţialul de migraţie şi 
de condiţia ca mediile din zonele în care pot 
migra vor fi suficient de ospitaliere pentru a 
le permite să supravieţuiască.

Postat de theiufroblog în Eveniment,
IUFRO Spotlight, Publicaţii,

XXV IUFRO Congresul Mondial 2019

Pădurile
şi provocarea 
schimbărilor 
climatice
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Evenimentul din acest an reprezintă 
cea de-a 21-a ediţie a expoziţiei 
internaţionale specializate ExpoDrev, 
târg internaţional de lemn, care are 
loc o dată pe an la Krasnoyarsk. Este 
cel mai important loc de întâlnire 
pentru industria prelucrării lemnului 
din Siberia şi combină zonele 
principale ale industriei şi comerţului, 
echipamentelor forestiere şi bioenergiei 
din lemn. Datorită prezenţei unui 
public internaţional, ExpoDrev este o 
platformă ideală pentru contacte şi 
relaţii de afaceri de succes. Expoziţia se 
concentrează pe meşteşuguri, fabricarea 
de mobilier, silvicultură, tehnologie 
forestieră, prelucrarea lemnului masiv şi 
bioenergie din lemn. Krasnoyarsk este 
una dintre cele mai importante şi mai 
rapid dezvoltate regiuni din domeniul 
industriei lemnului şi pregateste 
majoritatea descendenţilor specialişti din 
industrie, deoarece Universitatea Tehnică 
din Krasnoyarsk este una dintre cele mai 
mari şi mai importante universităţi din 
industria lemnului din Rusia. Din acest 
motiv, Krasnoyarsk este, fără îndoială, 
locul ideal pentru ExpoDrev.

ExpoDrev Rusia va avea loc în 4 zile 
de marţi, 03 septembrie până vineri, 
06 septembrie 2019, la Krasnoyarsk. 
Organizarea acestui eveniment pe 

terenul Krasnoyarsk are o serie de 
avantaje serioase.

În prezent, industria regionala se 
confruntă cu o sarcină de creştere a 
volumului de conversie a lemnului. Acest 
lucru înseamnă că zona are nevoie de 
noi tehnologii şi de maşini noi . 

În al doilea rând, regiunea Krasnoyarsk 
este una dintre cele mai înfloritoare 
din Rusia. Există unsprezece proiecte 
de investiţii prioritare care au fost 
implementate cu succes pe teritoriul 
regiunii, printre care “Kraslesinvest”, 
“Priangarsky LPK”, “Proiectul Sibles”, 
“Xylotech-Siberia”, Mekran Managing 
Company, “ForTrade”, “LesService”, 
“Sibirsky Les”, fabrică integrată pentru 
prelucrarea lemnului Yenisey, centrul 
de construcţii din Krasnoyarsk şi 
“Koshurnikovo”.

Toate acestea demonstrează că 
ExpoDrev este o platformă eficientă 
pentru demonstrarea probelor 
cu maşini şi echipamente pentru 
industria forestieră, prelucrarea 
lemnului şi industria mobilei. Aici sunt 
toate condiţiile pentru promovarea 
tehnologiilor, echipamentelor şi 
instrumentelor de ultimă oră pentru 
domeniul forestier.

Profilul expozantilor: • tehnologii, 
inginerie şi echipamente pentru 

exploatare forestieră; • echipament 
de gater; • tehnologii şi echipamente 
pentru industria prelucrării lemnului; • 
echipamente, scule şi materiale pentru 
producţia de mobilier; • componente 
pentru echipamente, unelte şi unelte 
pentru producţia de mobilier şi 
prelucrarea lemnului; • echipamente 
si unelte pentru constructii din lemn; 
• tehnologii şi echipamente pentru 
producţia de plăci din lemn, placaj 
şi lemn de esenţă tare; • tehnologii 
şi echipamente pentru conversia, 
utilizarea deşeurilor şi producerea 
de biocombustibili; • echipamente 
de ambalare, transfer şi depozitare; 
• cherestea, placaj, placaj şi lemn de 
esenţă tare; • constructii din lemn, 
gresie, usi, ferestre; • produse forestiere; 
• managementul forestier, protecţia 
şi reîmpădurire; • software pentru 
producţia de mobilier şi lemn; • noi 
dezvoltări, inginerie; • societăţi de 
investiţii şi leasing, bănci, consultanţă.

Evenimentul include al IV-lea forum 
industrial forestier, cu conferinţe, 
mese rotunde, seminarii pe teme de 
actualitate din industrie, şi DemoDay 
pentru prezentarea maşinilor de 
prelucrare a lemnului şi a lemnului în 
acţiune.

03-06.09.2019
Krasnoyarsk, Rusia
ExpoDrev
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Forest Romania este rezultatul 
colaborării dintre DLG Germania şi filiala 
sa din România, DLG InterMarketing, 
companie cu experienţă de peste 20 
de ani în organizarea de evenimente 
profesioniste pe piaţa românească, 
inclusiv evenimente în aer liber.

Spaţiul expoziţional este format 
dintr-o pajişte situată la liziera pădurii, 
într-un cadru care oferă tuturor 
expozanţilor condiţii optime pentru 

prezentarea într-o manieră profesionistă 
a modului în care funcţionează 
produsele lor: de la tehnologia de 
împădurire, manipulare şi transport, 
până la echipamentele dedicate lemnului 
de foc sau tocăturii din lemn. 

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

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

Din programul Forest Romania 2019:

• Logging arena - prezentări de 
tehnologii de recoltare, manipulare şi 
transport lemn;

• Demonstraţii cu instalaţii cu 
cabluri;

• DLG Special - demonstraţii practice;
• Perfect Plant - metode de 

împădurire, strategii privind împădurirea;
• Safe Harvesting - securitate şi 

protecţia muncii;
• Road building;
• Wood measurement;
• Forum, conferinţe, întâlniri cu 

specialiştii din sector,
• Drumuri forestiere - construcţie; 

mentenanţă; cadru legislativ;
• Tendinţe pe piaţa forţei de muncă;
• Lemnul - de la recoltă la produs finit;
• Demonstraţii practice la standurile 

firmelor participante;
• Concursuri tematice.

05-07.09.2019
Zizin, Braşov
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Romexpo, împreună cu Asociaţia 
Producătorilor de Mobilă din România 
şi Camera de Comerţ şi Industrie din 
România organizează, în perioada 12-
15 septembrie 2019, cea de-a XXVIII-a 
ediţie a BIFE-SIM, târg internaţional de 
mobilă, echipamente şi accesorii.

Evenimentul se va desfăşura în 
pavilioanele B1 si B2, cele mai noi spaţii 
de expunere de la Romexpo. Acestea 
dispun de o suprafaţă totală de 30.000 
mp, interior şi exterior, devenind locul 
ideal pentru găzduirea târgurilor şi 
expoziţiilor de talie internaţională. 
Producătorii, importatorii şi distribuitorii 
de mobilier propun publicului larg, în 
cele 4 zile de târg, soluţii ingenioase şi 
practice care să poată satisface toate 
cerinţele unui design interior plăcut. 
Vizitatorii vor descoperi la BIFE-
SIM modalităţi noi de a-şi organiza 

mobilierul în funcţie de condiţionările de 
spaţiu, de numărul de persoane care îl 
utilizează sau de poziţia lui în interiorul 
casei.

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

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

De la ediţia din 2019 nu vor lipsi nici 
demostraţiile practice ale producătorilor, 
care vor arăta vizitatorilor procesele 
tehnologice prin care trec una sau mai 

multe bucăţi de lemn, pentru a deveni 
piesă de mobilier care să se potrivească 
ambientului fiecărui cămin.

Pentru promovarea BIFE-SIM 2019 a 
fost programată o campanie complexă 
cu acoperire naţională şi internaţională. 
La rândul său, Asociaţia Producătorilor 
de Mobilă din România a făcut eforturi 
pentru promovarea acestui târg, în 
special pe plan extern, prin trimiterea 
de invitaţii către birourile comerciale 
ale României în străinătate, prin 
promovarea BIFE-SIM la toate târgurile 
internaţionale la care participă cu stand 
naţional şi prin adresarea de invitaţii 
către toate firmele aflate în baza de 
date a APMR. De asemenea, APMR 
contribuie la promovarea evenimentului 
prin intermediul revistei “Mobila”, print 
şi online, care este partener media 
principal al BIFE-SIM.

12-15.09.2019
Romexpo, Bucureşti
BIFE-SIM 2019
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ZOW din Bad Salzuflen este târgul de furnizori 
Ost-Westfalen pentru industria mobilei şi 
design interior. Mai mult de 180 de expozanţi 
se prezintă la târgul ZOW Bad Salzuflen şi oferă 
soluţii pentru producţia de mobilier şi design 
interior pentru vizitatorii din toate ramurile 
relevante ale industriei. La târgul de mobilier din 
Bad Salzuflen, factorii de decizie din industria 
mobilei şi a mobilierului se vor întâlni la premiera 
noilor produse şi soluţii de design care se 
situează în tendinţe. Conceptul este plin de viaţă 
în zona deosebită, evenimente şi conferinţe 
cu experţi de top din industrie. Producătorii 
de mobilă, furnizorii de mobilier, designerii şi 
designerii de interior, ZOW din Bad Salzuflen 
reprezintă un eveniment de afaceri mai eficient 
în cadrul industriei de furnizare a mobilierului 
şi a designului interior, susţinut de un concept 
unic de atelier care se concentrează pe oameni, 
produse şi comunicare. Vizitatorii din regiune 
şi din ţările vecine se pot dedica pe deplin 
discuţiilor, îşi pot schimba cunoştinţele şi pot 
discuta despre evoluţiile din industrie.

ZOW Bad Salzuflen beneficiază, cu 
sprijinul ASFOR şi APMR, de bugetare de 
la Ministerul Economiei, având alocaţi 
797.810,04 lei fără TVA, pentru cca. 100 
mp.  Înscrierile se incheie cu 90 de zile 
înainte de eveniment.

februarie 2020
Bad Salzuflen, Germania
ZOW Bad Salzuflen

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

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

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

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

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

Dubai Expo 2020
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08-11.09.2019
Shanghai, China

Furniwood
• maşini şi utilaje de prelucrare • mobilă
 
09-12.09.2019
Shanghai, China

FMC China / FMC 
Premium
• mobilă • materiale pentru industria 
mobilei

10-13.09.2019
Poznan, Polonia

Furnica
• maşini şi utilaje de prelucrare • 
materiale pentru industria mobilei
 
10-13.09.2019
Poznan, Polonia

Drema
• maşini şi utilaje de prelucrare • 
materiale pentru industria mobilei

10- 13.09.2019
Poznan, Polonia

SoFab
• mobilă • materiale pentru industria 
mobilei

11-13.09.2019
Colombo, Sri Lanka

Lankapak
• paleţi/ambalaje

11-12.09.2019
Cape Town, Africa de Sud

Cape Construction 
Expo
• materiale de construcţii • case/
decoraţiuni

11-13.09.2019
Irkutsk, Rusia

SibWoodExpo
• silvicultură • maşini şi utilaje de 
prelucrare • case/decoraţiuni

11-14.09.2019
Algiers, Algeria

Woodex Algerie 
2019
• produse din lemn • maşini şi utilaje de 
prelucrare • materiale de construcţii

11-13.09.2019
Curitiba, Brazilia

Lignum
Latin America
• combustibili din lemn • silvicultură 
• maşini şi utilaje de prelucrare • 
materiale pentru industria mobilei

12-14.09.2019
Dar-es-Salaam, Tanzania

AfriWood
• maşini şi utilaje de prelucrare • mobilă 
• materiale pentru industria mobilei

12-14.09.2019
Yerevan, Armenia

Armenia Expo 2019
• maşini şi utilaje de prelucrare • mobilă 
• materiale de construcţii • transport/
logistică

13-15.09.2019
Brilon-Madfeld, Germania

DLG-Waldtage
• silvicultură

13-16.09.2019
Milano, Italia
Homi Outdoor
• produse pentru grădină

15-19 septembrie 2019
Bad Salzuflen, Germania

MOW
• mobilă • materiale pentru industria 
mobilei

15-17.09.2019
Harrogate, UK

The Flooring Show
• parchet/lambriuri

17-19.09.2019
Dubai, Emiratele Arabe

Surface Design
Middle East
• materiale de construcţii • parchet/
lambriuri

17-19.09.2019
Dubai, Emiratele Arabe

Index
• mobilă

17-19.09.2019
Dubai, Emiratele Arabe

FIM
• prefabricate şi materiale pentru 
industria mobilei

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

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

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

Obiective 
generale
ale participării 
României
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DE PRODUSE ŞI SERVICII
oferte
Products and Services Offerings

DE PRODUSE ŞI SERVICII
cereri
Products and Services Requests

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

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

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

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

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

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

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

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

Dekinsan Group Turcia
• prefabricate pentru uşi
• specia molid şi pin, MDF de diferite dimensiuni
Huseyn Sahin • huseynsahin@dekinsan.com
tel.: +90.312.230.38.52

Al Muftah Qatar
• cherestea de fag şi răşinoase
• conform specificaţiilor tehnice convenite
Doha, Qatar • tarekshehab@almuftah.com
tel.: +9.747.727.71.88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ambasada 
Republicii Arabe 
Siriene
la București
a transmis prezentarea Expoziției 
Reconstrucția Siriei 2019, ediția a 
V-a, care va avea loc în perioada 
17-21 septembrie 2019 , organizată 
de Asociația Comercială Albashek și 
Complexul Expozițional Damasc. 
 

Ambasada
RP Chineze
la Bucureşti
a informat MMACA  despre 
deschiderea procedurii de înscriere 
a celei de-a doua ediţiii a Expoziţiei 
internaţionale de import a Chinei 
(CIIE), care va avea loc în perioada 
5-10 noiembrie 2019 la Shaghai.

                       
Este de actualitate invitația
venită din partea

Ambasadei 
Republicii 
Algeriene 
Democratice
și Populare
la București,
cu privire la organizarea, de către 
Camera Algeriană de Comerț și 
Industrie (CACI), în colaborare cu 
Agenția Națională a Deșeurilor 
(AND), a celei de-a 4 ediții 
a Salonului Internațional de 
Recuperare și Valorizare a Deșeurilor 
“REVADE”, care va avea loc la Palatul 
Expozițiilor din Alger, în perioada 
07-10 octombrie 2019, având ca 
temă “Antreprenoriatul circular, un 
model economic de viitor”.Acest 
salon vizează promovarea industriei 
recuperării și reciclării deșeurilor, 
încurajarea investițiilor, precum 
și crearea de noi întreprinderi în 
domeniu, cunoscând un mare succes 
în cadrul edițiilor precedente prin 
numărul crescut, de la an la an, al 
expozanților și prin diversificarea 
participării internaționale, țări precum 
Germania, China, Coreea de Sud, 
Italia și Franța.






