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Extras din:
Raportul privind

modul de îndeplinire
a Programului de activitate

al RNP-Romsilva,
pentru primele 6 luniCapitolul: 

Investiţii
cu finanţare din fonduri proprii 
şi accesibilizare
Programele de investiţii ale Regiei Naţionale a Pădurilor pe anul 2018 
s-au întocmit pe baza resurselor financiare constituite în baza legii, 
la nivelul direcţiilor silvice, precum şi a prevederilor din Hotărârea 
Guvernului nr. 88/12.03.2108 privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2018 al RNP - Romsilva.

Programele de investiţii ale Regiei 
Naţionale a Pădurilor pe anul 2018 
s-au întocmit pe baza resurselor 

financiare constituite în baza legii, la 
nivelul direcţiilor silvice, precum şi a 
prevederilor din Hotărârea Guvernului 
nr. 88/12.03.2108 privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2018 al RNP - Romsilva.

În aceste condiţii, programele 
de investiţii ale Regiei Naţionale a 
Pădurilor - Romsilva în anul 2018 au fost 
constituite din:

• 100.000 mii lei
fonduri de accesibilizare

• 65.000 mii lei
fonduri proprii ale unităţilor
silvice.

Din fondul de accesibilizare 
constituit conform legii nr. 56/2010, 
lucrările de construcţie şi refacere 
drumuri forestiere au fost realizate în 
baza unor fonduri, estimate (în funcţie 
de masa lemnoasă exploatabilă) la 
100.000 mii lei. Programul a fost aprobat 
prin O.M. 330/02.04.2018.

Volumul investiţiilor a fost repartizat 
pe acţiuni astfel:

• construcţii de
drumuri forestiere noi -
340,51 km / 105 obiective /
12.618,5 mii lei.

• refaceri drumuri forestiere
şi repuneri provizorii
în funcţiune - 1.294,46 km /
247 obiective / 84.798 mii lei.

• proiectare - 477,03 km /
139 obiective / 2.583,5 mii lei.

• puneri în funcţiune 362,1 km.

• lucrările în continuare din
anul 2017 s-au concentrat pe
drumurile forestiere cu termene
de punere în funcţiune, precum
şi a celor aflate în stadii
înaintate de execuţie. Pentru
lucrările noi de construire şi
reabilitare drumuri forestiere,
prioritizarea a fost făcută după
volumul de masă lemnoasă
care urmează a se transporta
pe acestea.

La 30.06.2018, realizările investiţiilor cu 
finanţare din fondul de accesibilizare au 
fost în valoare de 21.753,68 mii lei, 
respectiv 21,75% din programul anual.

Valoarea totală de 65.000 mii lei, 
aprobată prin listele de investiţii, a 
fost programată în principal pentru 
procurarea de utilaje productive - 49.895 
mii lei (autobasculante leasing - 983 
mii lei, autoplatforme forestiere leasing 
- 1.898 mii lei, autoutilitare cu benă - 

132 mii lei, tractoare forestiere leasing 
- 1.795 mii lei, remorci forestiere - 365 
mii lei, încărcătoare frontale leasing - 
797 mii lei, calculatoare cu sistem de 
operare - 2.138 mii lei), pepiniere - 711 
mii lei, centre de producţie - 3.302 
mii lei, amenajări piscicole - 20 mii 
lei, amenajări vânătoreşti - 681 mii lei, 
amenajări de pază a pădurilor - 60 
mii lei, reabilitare şi construire clădiri 
destinate administraţiei silvice - 6.235 
mii lei, servicii de proiectare - 1.021 mii 
lei, alte cheltuieli - 347 mii lei, herghelii - 
2.728 mii lei.

Capitolul utilaje productive a fost 
compus în principal din utilaje pentru 
mecanizarea lucrărilor silvice şi agricole, 
utilaje pentru drumurile forestiere, 
utilaje pentru exploatarea şi prelucrarea 
lemnului, mijloace de transport, instalaţii 
de irigat.

Investiţiile realizate din surse proprii la 
30 iunie a.c. însumează 23.485 mii lei, 
respectiv 36% din programul total pe 
anul 2018.

Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 5



Facultatea de Silvicultură şi Exploatări 
Forestiere din Braşov a fost înfiinţată în 
1948, continuând şi dezvoltând tradiţia 
învăţământului superior silvic înfiinţat 
la Bucureşti, în 1883. Mai exact, în baza 
Decretului 175/3 august 1948, s-au 
înfiinţat trei instituţii cu profil forestier:

1. Institutul de Silvicultură din Braşov, 
având în componenţa sa o singură 
facultate, cea de silvicultură;

2. Institutul de Silvicultură din 
Câmpulung Moldovenesc, cu două 

facultăţi (Silvicultură şi Prelucrarea 
Lemnului);

3. Institutul de Exploatare şi 
Industrializare a Lemnului din Bucureşti, 
cu o facultate şi două secţii (secţia de 
Exploatare şi Construcţie a Instalaţiilor 
de Transport şi secţia de Industrializare a 
Lemnului).

Potrivit ultimei clasificări naţionale, 
programele de studii din Domeniul 
Silvicultură de la Facultatea din Braşov se 
încadrează în categoria de elită (A), din 

cele cinci categorii valorice: A - cel mai 
bun, E - cel mai slab. 

Recunoaşterea pe plan naţional şi 
internaţional a activităţii prestigioase 
a profesorilor facultăţii se reflectă şi în 
faptul că mulţi dintre aceştia au fost 
aleşi membri ai Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice sau ai unor organizaţii 
internaţionale de profil.

Sursa: www.unitbv.ro

Facultatea
de Silvicultură
şi Exploatări Forestiere 
din Braşov
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Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR

editorial
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Discurs rostit cu prilejul
aniversării a 70 de ani de existenţă

a Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări 
Forestiere de la Braşov, în data de

25 octombrie 2018.

Aniversare

Sunt onorat să particip astăzi la 
această sărbătoare a Facultăţii de 
Silvicultură şi Exploatări Forestiere 

de la Braşov şi vă mulţumesc pentru 
invitaţia pe care mi-aţi adresat-o în 
calitatea mea de Preşedinte al Asociaţiei 
Forestierilor din România ASFOR şi ca 
reprezentant al mediului economic din 
Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului.

Particip cu mare emoţie la această 
sărbătoare şi mărturisesc că am, 
personal, un sentiment deosebit de 
mândrie că, din cei 70 de ani pe care îi 
aniversăm astăzi, 50 de ani am trăit în 

interiorul sau în apropierea facultăţii, 
întâi ca student şi apoi ca practicant 
al meseriei în domeniul exploatării şi 
prelucrării lemnului. Ceea ce am realizat 
în plan profesional datorez, desigur, şi 
Facultăţii de Silvicultură.

Datorez profesorilor mei educaţia pe 
care am primit-o.

Consider de aceea că, înainte de orice, 
la o astfel de aniversare, se cuvine să 
adresăm un pios elogiu străluciţilor dascăli 
ai acestei facultăţi, care au transmis zecilor 
de generaţii de studenţi erudiţia lor şi 
dragostea lor pentru Pădure.

Domnule Rector, Domnule Decan,
Domnule Preşedinte al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, 
Stimaţi Profesori, Dragi Studenţi, Distins Auditoriu,
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editorial
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Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere 
din Braşov a fost, decenii de-a rândul, singura 
facultate din ţară care a pregătit ingineri silvici 
şi care a asigurat astfel specialiştii care au slujit 
fondul forestier românesc.

Aflată în mijlocul ţării, a asigurat şi din acest 
punct de vedere un echilibru pentru aspiranţii 
la descifrarea tainelor meseriei de silvicultor. În 
afara cunoştinţelor de specialitate pe care distinşii 
profesori ai facultăţii le-au transmis studenţilor, 
Braşovul cu istoria sa, cu nivelul său cultural, 
cu tradiţiile sale, a oferit, în paralel, educaţia 
specifică acestui aşezământ multicultural din 
inima Transilvaniei. Valoarea individuală se obţine 
nu numai prin studiul materiilor şcolare, ci şi 
prin educaţie şi cultură, ceea ce Braşovul a oferit, 
întregind astfel pregătirea academică.

A existat întotdeauna în această Şcoală 
un climat de lucru, de seriozitate şi de 
responsabilitate. 

Clădirea Facultăţii de Silvicultură, parcul din 
jur, dau,de asemenea, măreţie acestei “Bătrâne 
Doamne” a Învăţământului Universitar Silvic.

Sărbătoarea de astăzi aduce împreună multe 
generaţii. Cu toţii avem de învăţat unii de la 
ceilalţi, cu toţii suntem responsabili pentru 
echilibrul şi dezvoltarea fondului forestier 
românesc.

Entuziasmul, dinamismul şi creativitatea 
generaţiilor tinere, îmbinate cu experienţa şi 
înţelepciunea celor vârstnici, bazate pe respectul 
valorilor morale, reprezintă premisa trasării 
drumului de urmat în viitor.

Facultatea rămâne un reper fundamental, un 
punct de sprijin în stabilirea parcursului pe care 
economia forestieră românească trebuie să-l 
regăsească şi o speranţă de a ieşi din starea de 
incertitudine în care ne aflăm astăzi.

O educaţie superioară oferă garanţia 
administrării şi valorificării superioare a fondului 
forestier.

Vă rog să primiţi, Domnule Decan, din partea 
mea şi a asociaţiei profesionale şi patronale 
pe care o reprezint, cele mai sincere felicitări 
şi aprecieri pentru munca pe care o depuneţi 
împreună cu distinşii dumneavoastră colegi 
pentru a asigura specialiştii de care avem nevoie, 
şi să vă urez din inimă sănătate şi cât mai multe 
satisfacţii profesionale pentru tot ceea ce veţi 
construi şi de aici înainte şi care, cu siguranţă, va 
dăinui peste generaţii.

Felicitări pentru înalta calitate a activităţii 
didactice şi ştiinţifice pe care o desfăşuraţi şi care 
este recunoscută în ţară şi străinătate.

LA MULŢI ANI, Facultăţii de Silvicultură şi 
Exploatări Forestiere Braşov!

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte al Asociaţiei Forestierilor

din România - ASFOR
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actualitate / in the news

Preţul lemnului de molid (în creştere) 
demonstrează o uşoară scădere, întrucât 
oferta este foarte bogată şi în ţările vecine 

(Germania, Austria). Aceeaşi tendinţă poate fi 
observată şi în cazul lemnului de brad, deşi mai 
puţin pronunţată. 

Presiunea este puternică asupra preţului 
lemnului industrial de răşinoase (în scădere), 
din cauza diverselor calamităţi naturale care 
au afectat Elveţia, Austria, Germania (furtuni şi 
dăunători). Preţurile indicate mai sus sunt valori 

preluate la un număr de tranzacţii pe parcursul 
perioadelor menţionate.

Preţul lemnului de foc  a continuat să crească 
în timpul sezonului 2017-2018. Creşterea 
puternică a preţului lemnului de molid 
menţionat aici trebuie luată în considerare 
cu prudenţă. Este posibil ca volumul de lemn 
raportat (relativ slab) să nu fie reprezentativ. 
Preţul baloţilor de fag nu a putut fi stabilit şi nu 
au fost raportate tarifele pentru acest sezon.

Cu titlu informativ, CMB îşi menţine 

Rezumat
Pentru comparaţie şi referinţe utile 

pe piaţa lemnului, în material se 
precizează, pe sortimente şi condiţii 

de vânzare, o serie de preţuri 
practicate anterior şi la începutul 
anului 2018, la nivelul industriei 

forestiere elveţiene.

Spruce and other species 
on the wood market

Synopsis
For comparison reasons and useful 

references on the wood market, this 
article mentions a series of prices for 
the previous year and the beginning 

of 2018 upon assortments and 
selling conditions at the level of 

Swiss forest industry.

Source: La Forêt, no. 8/2018,
Adapted by Lavinia Marcu

Molidul
şi alte specii
pe piaţa 
lemnului  

Agristat, serviciul statistic al Uniunii Elveţiene a Ţăranilor, 
în colaborare cu ForêtSuisse şi Oficiul Federal de Statistică 
(OFS), efectuează un bilanţ al preţurilor pentru lemnul 
rotund la fiecare două luni, pe baza unui eşantion de 
tranzacţii efective. La începutul acestui an, preţul mediu al 
lemnului provenit din molid a ajuns aproape de nivelul de 
la începutul anului 2015.
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Tabel 1

L1 2b B

L1 2b C

L1 3 B

L1 3 C

L1 2-4 B-C

L1 4 B

L1 4 C

L1 5-6 B

L1 5-6 C

L3 2-4 B

L3 2-4 C

L1 2+ D

septembrie-
octombrie

Sortiment

Sursa: ForêtSuisse, Agristat

2017 2017 2018 2018
noiembrie-
decembrie

ianuarie-
februarie

martie-
aprilie

variaţie
în procente

97,37

75,15

94,85

77,80

86,12

100,44

78,79

116,76

76,31

102,26

86,35

54,22

97,81

75,98

95,12

77,03

89,39

101,59

79,50

111,23

78,37

106,18

91,36

54,86

97,40

72,99

96,13

75,01

91,49

106,57

76,71

122,80

73,45

105,38

90,23

59,71

97,55

73,06

95,35

76,89

91,49

105,02

75,99

125,89

74,13

104,34

85,48

58,04

-0,2%

-0,1%

-0,8%

2,4%

0,0%

-1,5%

-0,9%

9,5%

0,9%

-1,0%

-5,6%

-2,9%

Lemnul rotund de molid, preţuri de piaţă
• la drum auto, fără coajă, CHF/mcp, fără TVA

Tabel 2

2014-2015Sortiment

Notă: variaţia menţionată se referă la ultimele două date.

2015-2016 2016-2017 2017-2018
variaţie

în procente

Lemn industrial
• CHF/tonă atro, fără TVA

84,40

 7,91

73,88

102,13

 73,12

 66,24

87,15

99,40

58,51

78,32

73,59

67,87

-10%

-26%

16%

Celuloză (lemn răşinoase)

Panouri răşinoase

Panouri foioase

Tabel 3

2014-2015Sortiment 2015-2016 2016-2017 2017-2018
variaţie

în procente

Lemnde foc (fag, brad, molid)
• la drum auto, CHF/mcp, fără TVA

molid-brad, baloţi

fag, baloţi

molid-brad, lungime ≥2m

fag, lungime ≥2m

66,59

81,65

41,25

53,28

70,42

90,87

50,58

56,20

59,58

103,74

35,58

55,65

64,14

-

91,52

56,29

8%

-

157%

1%

Tabel 4

Industria lemnului
Elveţia

Sortiment Asociaţia proprietarilor
forestieri ForêtSuisse

Preţuri CMB, iunie 2018
• la drum auto, CHF/mcp

Molid L1 2b B

Molid L1 4 B

Molid L1 3 C

Molid L1 5 C

Molid L3 3 B

Molid L3 3 C

Decotare pentru brad

Fag 4 B

Fag 4 C

105

107

78

73

                   109

85

10-13

80

60

110

113

86

86

                    110

88

10%

95

75

Molidul
şi alte specii
pe piaţa 
lemnului  

recomandările de preţuri din luna ianuarie 
2018 şi octombrie 2017.

Prioritate absolută trebuie acordată măsurilor 
de protecţie. Lemnul provenit din doborârea 
arborilor, rămăşiţele forestiere şi lemnul 
afectat din diverse cauze ar putea fi elemente 
comercializate progresiv. Este recomandat să se 
oprească tăierile de lemn de răşinoase cel puţin 
până la sfârşitul lunii august. Tăierile normale 
vor fi ajustate până când piaţa lemnului rotund 
se va destinde şi cererea pentru lemn proaspăt 
se va face simţită concret.

Planificarea tăierilor va fi realizată astfel încât 
să poată satisface necesităţile partenerilor. Se 
aşteaptă o cerere de lemn proaspăt apropiată 
de nivelul obişnuit, începând cu această 
toamnă.

Sursa: La Forêt, Nr.8/18
Prelucrare: Lavinia Marcu     
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Comunităţile
locale

Rezumat
Chiar dacă vom continua să utilizăm pădurea (pentru lemn de foc, lemn 

de lucru, vânat, fructe, turism etc.), trebuie să fim maximal precauţi, pentru 
a nu denatura pădurea şi componentele sale (plantele, animalele, solul). 

Exploatăm pădurea şi bunurile ei ca să ne menţinem existenţa, dar trebuie să 
fim conştienţi şi de faptul că utilizarea bunurilor pădurii, mai ales din preajma 

comunităţilor locale, poate să nu fie benefică pentru durabilitatea pădurii.

Local communities
and sustainable management of forests

Synopsis
Even though we keep using forest (for firewood, buildings, hunting, fruits, 

tourism etc.), we should be maximally cautious in preserving forests and their 
components (plants, animals, soil). We are exploiting wood and its benefits in 

order to live, but we should also be conscious that extensive exploitation carried 
on by local communities may not be positive for the forest sustainability.

Source: La Forêt, no. 4/2018
Adapted by Lavinia Marcu

Comunitate locală,
bine conturată de relieful înconjurător
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Forumul forestier din regiunea 
lemanică (Elveţia) şi-a derulat, 
la data de 6 iunie a acestui an, 

ediţia cu numărul 21, pe tema implicării 
comunităţilor locale şi regionale în 
gestionarea durabilă a pădurilor. 
Conferenţiari de marcă şi-au putut exprima 
punctele de vedere, prezentând proiecte 
cu caracter internaţional vizând continentul 
african şi America Latină. 

Membrii tribului surui, din Brazilia, au 
împărtăşit din experienţa particulară a 
gestionării proiectului REDD+ (reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră cauzate 
de despăduririle frecvente şi degradarea 
constantă a pădurilor).

În privinţa regiunii lemanice, situată 

la aproximativ 15 km de Lausanne, s-au 
dezbătut subiecte legate de gestionarea 
pădurilor în acord cu necesităţile mediului 
înconjurător, precum şi metode variate de 
utilizare a resurselor forestiere din regiune. 
Numeroşi reprezentanţi ai comunelor 
forestiere locale au sosit pentru a-şi 
prezenta cele mai noi opinii sau propuneri. 

După o primă etapă de discuţii şi 
conferinţe, urmate de o pauză, participanţii 
au avut ocazia de a vizita o pădure 
comunală din ţinutul Gex (estul Franţei), 
însoţiţi de factorii implicaţi în gestionarea 
acestei suprafeţe forestiere.

Sursa: La Forêt, nr. 4/2018 
Prelucrare: Lavinia Marcu

şi gestionarea
durabilă
a pădurilor

Pe toate continentele, 
întâlnim comunităţi locale 
care împart un spaţiu 
delimitat de pădurile care 
îl înconjoară. Această 
legătură poate fi mai mult 
sau mai puţin puternică, 
în concordanţă cu 
dependenţa de resursele 
forestiere existente, istoria 
comunităţilor aferente şi 
experienţa fiecărui individ în 
gestionarea pădurii.
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în exploatările forestiere

Disciplina
tehnologică
Tehnologia de exploatare a lemnului ca proces de producţie se întreprinde în scopul 
extragerii din cuprinsul fondului forestier a lemnului brut necesar industriilor prelucrătoare 
sau consumatorilor direcţi. În prezent, problemele de tehnologie a exploatării lemnului 
au căpătat noi dimensiuni, care decurg din conceptul de gestionare durabilă a pădurilor, 
adoptat pe plan mondial după Conferinţa Naţiunilor Unite asupra mediului şi dezvoltării, 
care a avut loc în anul 1992. În acest sens, este necesară raţionalizarea şi modernizarea 
continuă a procesului de exploatare. Studiile de raţionalizare urmăresc stabilirea unor 
soluţii tehnologice optime din punct de vedere tehnic, economic şi ecologic, iar cele de 
modernizare, conceperea de soluţii noi şi inovative.
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S tabilirea soluţiei tehologice de 
exploatare a lemnului dintr-un parchet, 
în esenţă, înseamnă stabilirea soluţiei 

tehnice şi, implicit, tehnologice de colectare 
a lemnului. Varianta tehnologică adoptată 
înregistrează operaţiile stabilite, pentru 
fiecare activitate specificându-se procentul 
de masă lemnoasă supusă operaţiei 
respective, distanţa medie (operaţiile de 
colectare şi manipulare), formaţia de muncă, 
precum şi cantităţile de lemn, normele de 

timp şi tarifele unitare pe grupe de specii. 
De asemenea, se precizează metoda de 
exploatare adoptată.

Încercând o definire a educaţiei 
tehnologice prin trăsăturile sale distinctive, 
subliniind, în acelaşi timp, obiectivele sale 
educative, nuanţăm elementele de conţinut 
şi modalităţile specifice de realizare.

Educaţia tehnologică nu este învăţământ 
propriu-zis, şi nici cunoaştere teoretico-
ştiinţifică în sens strict, ci este o formaţie 

Rezumat
Orice activitate de 
exploatare forestieră 
trebuie să se desfăşoare 
în baza unui proiect 
tehnologic care stabileşte 
soluţiile de organizare 
rezultate prin analiza 
mai multor variante 
posibile şi care cuprinde 
inclusiv un calcul 
al cheltuielilor şi al 
rentabilităţii. Necesitatea 
prezentei abordări 
rezidă în faptul că, în 
ultimul timp, ansamblul 
de metode, procedee şi 
acţiuni vizând stabilirea 
soluţiei tehnologice de 
exploatare, pregătirea 
tehnico-materială, 
programarea şi execuţia 
lucrărilor fie nu se 
parcurg, fie se ignoră 
detalierea lor.

Technological 
study 
in forest 
exploitations

Synopsis
Each type of forestry 
activity should be carried 
out on the basis of a 
technological project 
which determines 
the organisational 
solutions derived from 
a thorough analysis 
of several possible 
variants, including 
cost calculation and a 
profitability approach. 
The necessity of this 
type of approach resides 
in the fact that, out of 
the totality of methods, 
those proceedings and 
actions covering a 
technological solution for 
wood exploitation, the 
material and technical 
preparation, as well as 
the programming and 
execution of workings 
have been lately skipped 
or ignored in their 
details.

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

în exploatările forestiere

Disciplina
tehnologică
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culturală nouă, născută din raportul 
omului modern cu tehnologia, 
formaţie pe care o considerăm o 
componentă a culturii de bază şi 
o coordonată de acţiune pentru 
instruirea permanentă.

Are un caracter specific 
interdisciplinar şi, totodată, caracter 
dual, teoretic şi practic, ştiinţific 
şi tehnologic, deci nu este o 
profesionalizare, ci are ca obiectiv 
fundamental o nouă viziune şi 
atitudine practică, prin prisma 
tehnologiei, precum şi o întelegere 
a rolului tehnologiei în progresul 
societăţii şi, nu în ultimă instanţă, 
pentru a fi în armonie cu natura şi a 
evita dezechilibrele, pentru a şti să 
înveţe permanent de la mama natură.

În acest context general şi al 
definiţiei prezentate, întocmirea unei 
analize asupra sectorului de exploatare 
a lemnului, înţelegând prin aceasta 
pădure - depozit, iar ca produs final, 
lemnul, sub diferitele sale sortimente, 
vizându-se aspectul procedeelor 
şi metodelor directe de lucru, s-a 
fundamentat, în baza observaţiilor 
făcute acum şi în anii anteriori, în 
condiţii normale de producţie, în 
condiţii geografice şi de relief diferite, 
munte, deal şi şes, în sezoane diferite, 
iarna, primăvara şi vara, toamna (rece, 
ploios şi cald), în condiţii de arborete 
cu volum mediu pe fir variabil şi în 
condiţii de exploatări de produse 
principale, secundare, rărituri sau 
accidentale.

Se cunoaşte, de altfel, că procesul 
de producţie al exploatării lemnului 
cuprinde în structura sa următoarele 
categorii de operaţii tehnologice:

• operaţii de transformare şi 
de prelucrare primară specifice: 
doborârea, curăţirea de crăci, 
secţionarea, despicarea, cojirea, 
tocarea;

• operaţii de deplasare sau transport 
tehnologic: colectarea, încărcarea, 
transportul propriu-zis (auto, pe căi 
ferate, pe apă sau pe calea aerului), 
descărcarea, deplasarea pe distanţe 
scurte (transportul intern);

• operaţii de depozitare, control 
şi livrare: stivuirea sau pachetizarea, 
sortarea, măsurarea.

În funcţie de etapa în care se 
află lemnul în cadrul procesului 
de producţie, locaţiile în care se 
desfăşoară aceste operaţii diferă: în 
şantierul de exploatare, pe căile de 
colectare sau în depozite (intermediare 
sau centrale).

A devenit aproape generală 
situaţia în care nu se mai întocmeşte 
proces tehnologic şi, mai ales,  nu 

se mai urmăresc chestiuni legate de 
consumuri, productivităţi, sortare, 
capacităţi optime etc.

Multe dintre câştigurile imediate ale 
acestor practici, uneori netehnologice, 
se compensează, oarecum, la nivel 
global, cu pierderile, de regulă 
necuantificabile deocamdată 
(domeniul social şi de protecţie a 
mediului), şi devin, astfel, acceptabile. 
Situaţia se apropie, din punct de 
vedere statistic, de relaţia care există 
între mărimea eşantionului şi mărimea 
erorii (vezi graficul 1).

De asemenea, se ştie că proiectarea 

proceselor tehnologice de exploatare 
a lemnului trebuie să satisfacă anumite 
cerinţe de natură tehnică, economică 
şi socială, care pot fi exprimate cu 
ajutorul a patru criterii de proiectare:

• criteriul tehnic;
• criteriul economic;
• criteriul social si de protecţie a 

mediului;
• criteriul tehnologic.
Criteriul tehnologic, în cazul 

proceselor tehnologice de exploatare 
a lemnului, se referă la posibilităţile 
tehnologice determinate de condiţiile 
de relief, maşinile şi echipamentele 
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folosite, calificarea personalului şi 
restricţiile de ordin silvicultural.

Faptul că rezultatul final, acela 
de atragere în circuitul productiv al 
resursei lemnoase, se îndeplineşte, are 
explicaţia în tradiţia acestei activităţi 
care, în afară de trecutul ei secular, a 
cunoscut, până în urmă cu circa 30 de 
ani, performanţe de nivel european.

Este de subliniat faptul că procesul 
tehnologic (ca latură a procesului de 
producţie) reprezintă transformarea 
directă, cantitativă şi calitativă, a 
obiectului muncii.

Procesul tehnologic poate fi, aşadar:
• elementar (când asupra unui 

obiect al muncii se execută o operaţie 
tehnologică);

• complex (când asupra unui 

obiect al muncii se execută mai 
multe operaţii tehnologice sau când 
operaţiile se execută asupra unor 
materii prime complexe, formate din 
mai multe elemente).

Exploatarea lemnului poate fi 
considerată, în multe dintre situaţiile 
tehnologice, un proces tehnologic 
complex, mai ales pentru că operează 
cu mai multe principii.

Asfel, se poate spune că activitatea 
de exploatare a lemnului respectă 
următoarele principii:

• principiul protejării mediului, care 
atestă faptul că valorificarea lemnului 
trebuie să se realizeze în condiţiile 
asigurării acestui principal rol al 
pădurii, cel de protecţie a mediului; 

• principiul corelării exploatării 

lemnului cu cerinţele regenerării 
pădurii (sau principiul interacţiunii 
dintre silvicultură şi exploatare), care 
impune alegerea şi aplicarea acelor 
metode şi mijloace de lucru care să 
minimizeze eventualele prejudicii 
silviculturale;

• principiul eficienţei economice 
presupune organizarea ştiinţifică a 
activităţii de exploatare a lemnului 
pentru asigurarea continuităţii, a 
ritmicităţii livrării sortimentelor de 
lemn către consumatori (constanţa 
ofertei) şi a rentabilităţii economice;

• principiul economisirii şi 
valorificării superioare a lemnului este 
determinat de creşterea cerinţelor 
cantitative şi de valoarea sa economică 
ridicată, în condiţiile unor resurse 
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limitate şi cu posibilităţi relativ mici de 
creştere în timp; se urmăreşte ca prin 
sporirea volumului de lucru, printr-o 
sortare mai judicioasă, să se asigure 
fiecărui sortiment lemnos o destinaţie 
precisă şi rentabilă, cu o valoare cât 
mai mare de întrebuinţare.

Optimizarea intereselor silviculturale 
şi economice se realizează 
prin proiectarea şi organizarea 
corespunzătoare a lucrărilor de 
exploatare, în vederea asigurării 
condiţiilor optime de dezvoltare şi 
regenerare a arboretelor şi a punerii 
în valoare, în condiţii economice 
rentabile, a masei lemnoase rezultate.

Tendinţe de
ecotehnologizare
a exploatării
lemnului
Mai departe, calitatea produsului 

este legată direct de calitatea materiei 
prime folosite. Un proiect tehnologic 
cuprinzător stăpâneşte toate etapele 
procesului tehnologic, pornind de la 
recoltarea lemnului şi terminând cu 
livrarea produsului (buştean, lemn de 
foc, tocătură etc.).

Recoltarea lemnului rotund, în 
această idee, se face întotdeauna 
în sezonul rece, când insectele şi 
ciupercile sunt inactive.

În general, tehnica procesuală de 
exploatare a lemnului poate fi realizată 
mecanizat sau semimecanizat, 
condiţionat, de cele mai multe ori, 
de tipul intervenţiei şi de dificultăţile 
terenului. Recoltarea mecanizată 
se execută cu ajutorul maşinilor de 
doborât, curăţat crăci şi secţionat de 
tip harvester, dar în România, acest 
procedeu este mai putin utilizat, atât 
din lipsa utilajelor specifice, cât şi 
din cauza condiţiilor de exploatare 
dificile, în situaţiile de teren frecvent 
accidentat.

Argumentele prezentate conduc 
la nevoia de strategii de revitalizare 
a sistemului proceselor tehnologice 
precum şi a instrumentelor 
asociate, care sa facă posibilă 
interoperabilitatea cu întreg procesul 
de producţie specific forestier şi nu 
numai.

Sistemul tehnologic actual nu se 
reduce la un angrenaj structurat 
exclusiv prin factori tehnologici, ci 
presupune un mediu care integrează 
diferite proceduri, regulamente, 
directive, secvenţe organizatorice 
structurate prin exersarea unei 
raţionalităţi operatorii, având ca 

motivaţie determinantă eficienţa.
Disciplina tehnologică, odată 

acceptată, presupune ca fiecare 
angajat, în timpul îndeplinirii 
responsabilităţiilor proprii, să respecte 
întocmai succesiunea şi conţinutul 
operaţiunilor prevăzute de tehnologie.

Respectarea disciplinei tehnologice 
se reflectă în realizarea procesului 
de producere a bunurilor, lucrărilor 
şi serviciilor fără incidente şi la un 
nivel ridicat din punct de vedere al 
randamentului tehnic. 

Cele mai multe dintre societăţile de 
profil sunt întreprinderi mici şi mijlocii, 
cu tot ce decurge din această situaţie, 
inclusiv capabilităţile tehnologice.

Sectorul are şi o piaţă de export 
foarte diversă, cu pieţe în Uniunea 
Europeană şi în afara ei. 

În ciuda acestor realizări şi potenţial 
manifestat pentru creştere, sectorul 
forestier, în prezent, este caracterizat 
prin mai multe constrângeri cheie, 
care trebuie să fie abordate în 
mod eficient. Creşterea sectorului 
este îngreunată de lipsa unor 
strategii moderne de marketing, 
numărul limitat şi competenţă 
necorespunzătoare a personalului 
specializat şi lipsa sinergiei cu alte 
sectoare ale economiei din ţară şi, 
bineînţeles, dependenţa de tehnologii.

Petru Boghean,
Consilier ASFOR
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Majoritatea absolvenţilor 
din promoţie au activat în 
sectorul forestier (producţie, 

proiectare-cercetare şi învăţământ), 
cu rezultate demne de evidenţiat, 
ocupând funcţii de răspundere (directori 
de inspectorate silvice, întreprinderi 
de construcţii forestiere, institute de 
proiectare şi cercetare, cadre didactice în 
învăţământul silvic universitar, precum şi 
în cadrul şcolilor şi liceelor silvice).

Colegii care, după absolvire, au 
abordat alte domenii de activitate (de 
la construcţii civile, industriale, drumuri, 
construcţii de maşini, teleferice, până la 
drept, teologie, artă, sport), au ocupat 
şi onorat şi ei, cu răspundere, locuri de 
muncă exigente sub raportul cerinţelor.

Este de precizat şi faptul că absolvenţii 
promoţiei noastre au lucrat atât în ţară, 
cât şi în străinătate (Germania, Libia, 
SUA), demonstrând peste tot cunoştinţe 
tehnice de nivel corespunzător.

Realizările profesionale în sectorul 
forestier de cultură a pădurilor se 
concretizează în multiple amenajări 

silvice, împăduriri, amenajări de zone 
verzi în oraşe (parcurile din Timişoara, 
Braşov, Brăila), organizarea, susţinerea şi 
modernizarea fondului cinegetic, crearea 
unor fazanerii şi păstrăvării de capacităţi 
mari, înfiinţarea şi menţinerea, în zona 
de câmpie, a unor rezervaţii de mistreţi.

S-au împădurit numeroase terenuri 
degradate (salinizate, nisipoase) în zona 
Tulcea şi s-au realizat plantaţii de salcie 
şi plop în Delta Dunării, pe suprafeţe 
mari (160 ha).

O realizare inedită este şi rezervaţia 
de zimbri “Neagra”, din Ocolul silvic 
Bucşani, unde şef de ocol era colegul 
George Rotaru. În acţiunile menţionate 
anterior s-au implicat Ioan Adam, Traian 
Bârsăşteanu, Ioan Necula, Lucian Russu, 
Ioan Albu, Tudor Toader, George Rotaru, 
Mircea Tătulescu, Mircea Soltan şi 
Gheorghe Vaida (în Germania, la Ulm).

Construcţiile forestiere au presupus, 
de asemenea, implicaţii multiple şi 
de anvergură, referindu-se la zeci de 
kilometri de drumuri forestiere pentru 
deplasarea materialului lemnos spre 

Rezumat
O privire de ansamblu asupra 

realizărilor din anii de după 
absolvire permite să se constate 

că, în mare majoritate, promoţia 
1963 de ingineri silvici lasă în urmă 
aprecieri şi recunoaşteri, motive de 

mândrie pentru ceea ce au acumulat 
în pregătire la Facultatea de 

Silvicultură din Braşov.

1963, praiseworthy 
contributions of a forest 

engineers promotion
Synopsis

A general overview over the 
accomplishments made after 

graduation allows us to see that the 
vast majority of forest engineers, 

which constituted the promotion of 
1963 at the Faculty of Silviculture 
and Forest Engineering in Brasov, 

have been proudly appreciated and 
recognized for their knowledge and 

skills. 

univ. prof. dr. eng.
Valeria Maria Alexandru

1963
În luna iunie 2018, am aniversat 55 de ani
de la absolvirea Facultăţii de Silvicultură din Braşov, 
moment de întâlnire şi de analiză individuală
a destinului nostru pe plan profesional, familial şi,
în general, de integrare în societate.
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1963
Contribuţii 
onorante
ale unei promoţii
de ingineri silvici

centrele de prelucrare, precum şi a 
agregatelor de carieră şi balastieră 
necesare execuţiei, funcţionării şi 
întreţinerii reţelei de transport.

În cadrul întreprinderilor de construcţii 
forestiere Cluj, Braşov, Râmnicu 
Vâlcea, Caransebeş, Piatra Neamţ şi al 
şantierelor şi loturilor acestora, s-au 
soluţionat tehnic, prin lucrări conduse 
cu competenţă, drumuri forestiere 
desfăşurate în zone greu accesibile 
(Munţii Sebeşului, Cugirului, Retezat, 
Transfăgărăşan, Transalpina Bănăţeană), 
cu trasee echipate cu lucrări de artă şi de 
apărare-consolidare adaptate terenului 
şi zonei hidrografice.

Prezenţa inginerilor noştri a fost 
benefică şi remarcabilă prin aportul şi 
lucrările speciale realizate. Astfel, se 
menţionează Unitatea de mecanizarea 
transporturilor şi construcţii forestiere 
Piteşti, unde Gheorghe Liviu Bratu, 
ca director, a condus lucrări care s-au 
evidenţiat prin activitatea perfecţionistă, 
unitatea respectivă devenind specializată 
şi unică în ţară pentru reparaţia utilajului 
forestier de încărcare IFRON.

La UMTCF Râmnicu Vâlcea, directorul 
Eracle Puiu Ivănuş a introdus, ca element 
de noutate, “stabilopodul”, respectiv 
o soluţie acceptată şi integrată în 
categoria lucrărilor rutiere de apărare-
consolidare tradiţionale. 

In cadrul UMTCF Miercurea Ciuc, sub 
directa îndrumare a directorului Ştefan 
Varga, s-a conceput şi realizat adaptarea 
la nevoile forestiere a unor “vagoane-
dormitor”, destinate cazării muncitorilor 
care nu au posibilitatea navetei de la 
domiciliu la locul de muncă, datorită 
distanţei mari.

În sectorul forestier, problemele de 
protecţia muncii au fost abordate de 
Constantin Traian Coş şi de Gheorghe 
Dragoman.

Ca şef al serviciului de export-
import al Trustului de exploatare şi 
industrializare a lemnului Târgu Mureş, 
Constantin Traian Coş s-a preocupat şi 
de siguranţa şi securitatea livrărilor, iar 
pe parcurs, ca inspector şef adjunct la 
Inspectoratul de stat pentru protecţia 
muncii Mureş, a răspuns de întreg 
ansamblul de măsuri care asigură 
condiţii normale de muncă.

Gheorghe Dragoman, ca şef al 
serviciului de protecţie a muncii, 
a condus, a organizat şi a răspuns 
de asigurarea siguranţei depline în 
toate activităţile de muncă din cadrul 
Întreprinderii de construcţii forestiere 
Conforest Braşov.

Pornind de la reparaţia de locomotive 
şi maşini de forţă în cadrul IUPS Reghin, 
şeful de secţie, Gheoghe Varodi, ca bun 
organizator, a reprofilat, între anii 1963-

1965, această unitate în IRUM Reghin, în 
vederea construcţiei de utilaje forestiere 
de genul funiculare pasagere (FPU-
500, FP-2, FP-3), tractoare forestiere 
articulate (TAF) şi încărcătoare frontale 
IFRON. În continuare, ca director al IFET 
Reghin (1977-1982), a colaborat cu ICPIL 
Bucureşti la realizarea unui studiu de 
implementare a microhidrocentralelor de 
5-20 kW pentru sectorul forestier, prin 
valorificarea potenţialului hidroenergetic 
al pâraielor de munte, potenţial folosit la 
iluminatul şi încălzirea cabanelor silvice. 
În acest sens, s-au construit 250 de 
microhidrocentrale.

Este de menţionat faptul că în 
perioada 1992-2004, a fost consilier 
municipal în cadrul Consiliului local 
Reghin şi, drept recunoaştere a implicării 
sale în probleme, i s-a atribuit titlul de 
“Cetăţean de onoare al Municipiului 
Reghin”. În plus, posedă şi trei distincţii 
care i-au fost atribuite prin decret, în anii 
1964, 1971 şi 1972, şi a avut la bază şi 
două studii postuniversitare.

În domeniul forestier al prelucrării 
lemnului s-au implicat Radu Predescu, 
director timp de 19 ani la Combinatul 
de prelucrare a lemnului Târgu Jiu, 
precum şi Victor Enache (fabrica de 
placaje şi furnire estetice), Elena Hyghed 
(fabrica de cherestea Bocsig), Cornel 
Nicolae (fabrica de mobilă Ploieşti şi 
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firma SC Bradu), Constantin Olăreanu 
(întreprinderea de prelucrare a lemnului 
Vaslui), Carmin Gheorghe Nadoleanu 
(fabricile de cherestea Cotmeana şi 
Domneşti) şi Nicolae Vişan (agenţia de 
export lemn Galaţi). Toţi s-au implicat cu 
răspundere în probleme de producţie şi 
multiple livrări de produse în ţară şi la 
export.

Şi colegii Constantin Petra şi Nicolae 
Prigoci au lucrat în sectorul forestier, ca 
ingineri de producţie.

Constantin Petra a avut, în plus, un 
interes special pentru apicultură, şi a 
decis să se dezvolte în această direcţie. 
Prin privatizare, a înfiinţat SC Apis 
Carpatica SRL, care a fost deosebit de 
apreciată.

Nicolae Prigoci, ca inginer stagiar, a 
lucrat la Întreprinderea forestieră Curtea 
de Argeş, ca proiectant la Institutul de 
studii şi proiectări Gorj şi, în final, la 
Marsat Târgu Jiu. 

În construcţiile civile şi industriale, 
pe probleme de proiectare şi execuţie, 
au desfăşurat activităţi susţinute şi de 
durată Harald Lindner şi Gheorghe 
Bularca (Institutul de proiectare al 
Ministerului construcţiilor de maşini, 
filiala IPCM Braşov, circa 20 de ani), 
Constantin Murea (Centrala industrială 
de rulmenţi şi organe de Asamblare 
CIROA Braşov), Mircea Zamfir şi Domniţa 
Rău (Centrul de cercetare şi proiectare 
produse refractare CCPPR Braşov).

Traian Bârsăşteanu a participat, în 
cadrul Trustului de construcţii locale 
Braşov, la realizarea primelor blocuri 
glisante din Braşov, iar, ca director de 
întreprindere judeţeană de producţie 
industrială şi prestări servicii Braşov, 
timp de 19 ani (1971-1990), a coordonat 
această întreprindere cu o paletă foarte 
diversă de activităţi.

O activitate asemănătoare a desfăşurat 
şi Victor Enache, 6 ani (1971-1977), 
ca director la Direcţia judeţeană de 
industrie locală Severin, iar apoi, 8 ani 
(1991-1999), s-a privatizat în activităţi 
de construcţii, service auto, industrie 
alimentară, băuturi răcoritoare, două 
fabrici de ulei de floarea soarelui.

În domeniul drumurilor publice, au 
existat, de asemenea, realizări multiple şi 
meritorii. Vasile Caţavei a lucrat mereu în 
reţeaua drumurilor naţionale, sucursala 
Orşova, iar Viorel Popescu a înregistrat, 
în acest domeniu, activităţi deosebit de 
apreciate atât în ţară, cât şi în exterior.

În cadrul Întreprinderii de drumuri 
şi poduri Bucureşti, a funcţionat 7 ani 
(din 1968 până în anul 1975), ca şef de 
lot la autostrada Bucureşti-Piteşti şi la 
Transfăgărăşan.

În perioada 1975-1978, a fost detaşat 
în Libia pentru modernizarea drumului 
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Tarhuna - Bent Walid, de 87 km. 

Adina Ionescu, absolventă a secţiei 
de cultură, după o scurtă perioadă de 
lucrări de amenajări silvice în cadrul 
Ocolului silvic Curtea de Argeş, s-a 
“reprofilat”, în cadrul Institutului 
de îmbunătăţiri funciare Piteşti, 
ca proiectantă de… baraje pentru 
amenajarea torenţilor, timp de 36 de ani 
(1965-1991).

Mircea Soltan, şi el absolvent al 
secţiei de cultură, a desfăşurat activităţi 
în cadrul Direcţiei apelor Oradea – 
staţiunea experimentală pomicolă 
Oradea, după care a lucrat ca inginer 
şef la Întrepinderea de transporturi în 
agricultură Oradea (1986-1996).

Marin Duică, tot absolvent de la secţia 
cultură, a lucrat în Ministerul Afacerilor 
Interne, apărând interesele economice 
în domeniul silviculturii şi industrializării 
lemnului, fiind mereu o prezenţă activă 
şi dinamică.

Preocupări deosebite pentru 
problemele de mediu a avut şi colegul 
Tudor Toader, care, în decursul celor 
peste 40 de ani de activitate în slujba 
silviculturii, a deţinut funcţii de 
răspundere (în Ministerul Silviculturii, 
Ministerul Apelor, Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor şi Regia 
Naţională a Pădurilor).

Activitatea sa s-a concretizat în studii 
de specialitate în amenajarea pădurilor, 
parcurilor naţionale şi a ariilor protejate, 
inclusiv în publicarea “Ghidului parcurilor 
şi rezervaţiilor naturale”.

Legată de mediu şi de activitatea 
turistică a existat preocuparea de 
dezvoltare şi extindere a telefericelor 
din Braşov şi Sinaia, unde Ioan Furtună 
s-a implicat cu răspundere şi pasiune, 
atât în proiectare, cât şi în exploatare-
întreţinere. A fost inspector general al 
SC Telefericul SA Braşov, dar, mai ales, 
a colaborat cu Ministerul turismului, ca 
director general la ONT Carpaţi, timp 
de 18 ani (1963-1981), prin serviciul 
transport pe cablu.

Meritorie şi specială a fost şi 
activitatea lui Harald Lindner, care, după 
o activitate complexă şi diversă în ţară, 
în anul 1982 a ajuns în Germania, la 
Stuttgart. Aici a lucrat la serviciul de 
drumuri şi securitatea circulaţiei oraşului 
Ostfildern.

A participat la două investiţii uriaşe 
în volum, de peste 500 milioane de 
euro: prelungirea cu 6,2 km a liniei de 
tramvai cu ecartament normal, care lega 
Ostfildern de Stuttgart, inclusiv un tunel 
de 1,1 km sub un cartier de locuit şi, 
în paralel, ridicarea unui cartier pentru 
10.000 de locuitori pe amplasamentul 

cazărmii americane, amplasament 
retrocedat oraşului Ostfildern. 

Preocuparea de perfecţionare 
profesională a existat atât la colegii din 
învăţământ, cât şi la cei din producţie, 
concretizându-se în tezele de doctorat 
elaborate, publicarea cercetărilor, 
participarea la consfătuiri ştiinţifice şi 
colaborarea cu personalităţi de prestigiu.

La Facultatea de Silvicultură şi 
Exploatări Forestiere din Braşov, au 
promovat în funcţia de profesor 
universitar şi au susţinut doctoratul 
Gheorghe Florescu şi Valeria Maria 
Alexandru (Neagu). 

Cercetările întreprinse de Gheorghe 
Florescu, în cei 44 de ani de activitate 
didactică, au vizat domeniul silviculturii, 
respectiv reconstituirea arboretelor 
dezechilibrate, slab productive, alcătuite 
din specii de mare interes; cercetările 
s-au concretizat în peste 100 de 
publicaţii.

Cercetările întreprinse de Valeria Maria 
Alexandru (Neagu) au vizat disciplina 
de drumuri forestiere, în principal, şi 
disciplina de ergonomie forestieră, nou 
introdusă de dânsa (începând din anul 
1972), şi s-au concretizat în peste 120 
de publicaţii (articole ştiinţifice, cărţi şi 
tratate în edituri de prestigiu, Editura 
tehnică, Editura Ceres, Editura medicală, 
participări la congrese ştiinţifice de 
specilitate). Pe întreaga perioadă de 
activitate universitară (1963-2008) 
a colaborat cu profesorul Rostislav 
Bereziuc (apreciat şi unanim recunoscut 
ca “prim nume” în domeniul drumurilor 
forestiere).

Cursul de ergonomie forestieră 
s-a bucurat de interes şi stabilitate în 
planul de învăţământ, fiind susţinut 
de un laborator special, cu aparatură 
electronică modernă. Determinările în 
teren ale consumului de energie umană, 
aferente activităţilor forestiere au fost 
preluate şi se află înscrise şi acum în 
“banca de date valorice” ale ergonomiei 
generale.

Colegii din producţie Puiu Eracle 
Ivănuş, Gheorghe Tomoiagă şi Mircea 
Zamfir (Zamfir Modest), au elaborat şi 
susţinut şi ei teze de doctorat, chiar şi 
în ultimii ani de carieră, valorificându-
şi astfel experienţa profesională de o 
viaţă, respectiv în construcţia de drumuri 
forestiere şi în corectarea torenţilor.

Mircea Zamfir, îmbrăţişând viaţa 
monahală, a adăugat licenţei din 
silvicutură şi o a doua licenţă, prin 
absolvirea Institutului teologic Sibiu 
(1973), inclusiv şi un doctorat la Institutul 
teologic Bucureşti (1990), 

Christof Hannak, după o scurtă 
perioadă de muncă, inspector forestier 

la Ocolul Silvic Gheorghieni (1968-1977), 
a desfăşurat o meritoasă activitate de 
cercetare în disciplinele dendrometrie 
şi silvicultură (de la Facultatea de 
silvicultură din Braşov), fiind pasionat de 
domeniul statisticii matematice.

În anul 1977, aflat definitiv în 
Germania, a funcţionat pe post 
de cercetător ştiinţific la Institutul 
de cercetări forestiere al landului 
(provinciei) Baden Würtemberg, unde a 
colaborat direct, fiind apreciat în mod 
special, cu celebrul profesor Prodan.

Dumitru Matei, absolvent al secţiei 
de exploatare, a lucrat la IFET Reghin, 
ca planificator, şi, în continuare, în 
învăţământ, la Centrul Şcolar Silvic 
Gurghiu. 

În plus, s-a remarcat prin preocupările 
speciale pentru terapiile complementare, 
unde a avut importante contribuţii 
referitoare la efectele benefice ale 
bioenergiei şi ale plantelor medicinale.

În concluzie: o privire de ansamblu 
asupra realizărilor în anii de după 
absolvire, ne permite se constatăm 
că, în marea majoritate, promoţia 
1963 şi-a adus o contribuţie demnă şi 
onorantă în dezvoltarea economică şi 
socială a ţării, lăsând în urmă aprecieri 
şi recunoaşteri care ne dau motive de 
mândrie şi recunoştinţă pentru ceea ce 
am acumulat în pregătirea profesională 
de la Braşov.

prof. univ. dr. ing.
Valeria Maria Alexandru
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Rezumat
Motivat de sărbătorirea Zilei 

Forestierului, ediţia 2018, 
autorul face o “incursiune” 

descriptivă în istoria acestei 
sarbători şi a obiceiului de 
cinstire, printr-o zi anume, 

a lucrătorilor din minunata 
breaslă a forestierilor.

Foresters’ Day 2018
Synopsis

On the occasion of Foresters’ 
Day celebration, 2018 edition, 
the author makes a descriptive 

“incursion” into the history 
of this festive event and the 

tradition of honouring a 
day dedicated to all workers 
belonging to the wonderful 

guild of foresters.

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

După ani buni de absenţă, evenimentul, devenit 
emblematic pentru ASFOR, Ziua Forestierului, a fost reluat 
cu continuitate în ultimii 5 ani. Preşedintele asociaţiei, 
aflat la al doilea mandat, a dorit să renască această 
sărbătoare, care s-a bucurat, de-a lungul timpului, de 
succes, prin prezenţa a numeroase personalităţi. Ziua 
Forestierului s-a bucurat, de fiecare dată, de prezenţa, 
în număr foarte mare, în primul rând a lucrătorilor din 
domeniu, dar şi a unor nume binecunoscute din rândul 
oficialităţilor şi a reprezentanţilor unor importante instituţii 
colaboratoare. Ziua Forestierului a avut, întodeauna, şi o 
componentă de dezbatere pe teme de specialitate, aşa 
cum era şi firesc, la care au participat principalii noştri 
decidenţi, dar nu numai. Ziua Forestierului este marcată, 
în acest an, în egală măsură, de toţi cei care contribuie la 
crearea imaginii domeniului, prin edificarea unor acţiuni şi 
demersuri deosebit de necesare la un moment dat.
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Cu rădăcini întinse sute de ani în trecut, istoria 
forestieră se ramifică, astăzi, modern şi complex.

Pădurea reprezintă obiectul celei mai ample 
implicări ale omenirii, dorinţa de-a face ordine în 
aceasta lume - pe cât de interesantă, pe atât de haotică 
- descătuşându-i creativitatea. O privire în timp asupra 
domeniului evidenţiază cea mai importantă unealtă a 
omului, inventivitatea, esenţială în efortul de a supune 
natura, în căutarea adăpostului şi hranei.

În etapa actuală, ramura industriei forestiere, tradiţional 
şi structural mult evoluată, are nevoie, mai mult ca 
oricând, de condiţii favorabile de dezvoltare în continuare, 
iar sarcinile primordiale ale noastre, ca specialişti, sunt 
dezvoltarea şi promovarea activităţii în acest domeniu.

Ziua Forestierului s-a calificat ca simbol al recunoaşterii 
meritelor celor care, de-a lungul timpului, au contribuit 
la dezvoltarea industrială a ramurii. În prag de centenar, 
familia forestierilor reuneşte oameni, construieşte punţi 
între locuri, pădurea şi exploatarea ei responsabilă 
prezentând, în continuare, o importanţă strategică, de 
interes naţional.

La mulţi ani şi gânduri bune tuturor forestierilor!

Academia
Română
Academia Română, prin Comisia de Ştiinţe 

Silvice, adresează alese felicitări membrilor 
Asociaţiei Forestierilor din România - ASFOR, în 
fruntea căreia se află distinsul preşedinte Nicolae 
Ţucunel.

Noi înţelegem că valoroasele înfăptuiri ale 
acestei asociaţii sunt dedicate Centenarului 
Marii Uniri, adică celui mai trainic eveniment din 
istoria neamului românesc.

Nu putem lăsa nemenţionat faptul conform 
căruia încă se exportă lemn neprelucrat intensiv, 
ceea ce practică firma austriacului Schweighofer, 
despre care s-a aflat şi în Uniunea Europeană.

Nu este departe momentul când, tot împreună, 
Academia Română şi ASFOR vor colabora la 
proiectul viitorului Cod Silvic, cel actual deja dă 
semne de îmbătrânire.

Dacă starea pădurilor şi a silviculturii se va 
înrăutăţi, Academia Română va întreprinde 
demersuri pentru ca această problemă să fie 
rezolvată la Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.

La mulţi ani, ASFOR!
acad. dr. ing. Victor Giurgiu

Mesaje
de felicitare

Federaţia
Sindicatelor Libere
din Industria
Lemnului
Către,
Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR,
D-lui preşedinte Nicolae Ţucunel

Suntem onoraţi de invitaţia dumneavoastră 
de a participa la manifestările cu ocazia 
“Zilei Forestierului”, ediţia - 2018, sărbătoare 
specifică lucrătorilor din industria de exploatare 
şi prelucrare primară a lemnului, la fel şi de 
participarea la dezbaterea temei “Economia 
forestieră - prezent şi perspective” alături de 
reprezentanţi şi factori de decizie din diferite 
instituţii ale statului invitaţi.

FSLIL este alături de ASFOR şi vă asigură de tot 
sprijinul în demersurile pe care le întreprindeţi 
pentru bunul mers al sectorului de activitate din 
industria de exploatare, prelucrare primară a 
lemnului pe care îl reprezentaţi.

Biroul Operativ al Federaţiei vă urează “La 
mulţi ani!” cu această ocazie şi mult succes în 
activitatea pe care o desfăşuraţi!

Cu stimă,
Preşedinte,

Dan Anghel  
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 Aşadar, în anul 2012, în semn de 
preţuire şi susţinere a lucrătorilor 
branşei, Asociaţia Forestierilor din 
România - ASFOR a instituit, prin 
hotarârea Adunării Generale, Ziua 
Forestierului, zi consacrată acestui 
segment social de elită în fiecare an, în 
luna septembrie.

Pentru anul acesta, stabilită fiind 
data de 20 septembrie 2018, în Poiana 
Braşov, într-un ambient de început de 
toamnă, într-un cadru natural minunat, 

evenimentul, găzduit de Teleferic Grand 
Hotel, a oferit momente fantastice, într-o 
atmosferă cu adevărat forestieră şi, în 
acelaşi timp, festivă.

Din punct de vedere social şi 
economic, sărbătoarea se justifică şi îşi 
susţine oportunitatea prin existenţa, 
pe plan naţional, a peste 45.000 de 
lucrători, în 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. Încă de la constituirea primelor 
“aglomerări” semnificative de lucrători 
forestieri, sindicatele, în special, reuşeau, 
din punct de vedere organizatoric, să 
deseneze un cadru adecvat desfăşurării 
unor bogate ediţii sărbătoreşti dedicate 
Zilei Forestierului.

După anul 1989, tradiţia continuă şi, 
odată cu sărbătorirea Zilei Forestierului, 
debutează şi organizarea campionatului 

Aspect din defăşurarea concursului 
fasonatorilor mecanici
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naţional al fasonatorilor mecanici 
forestieri, unde cei mai buni concurenţi, 
specialişti şi profesionişti în mânuirea 
ferăstrăului mecanic (Husqvarna sau 
Stihl) îşi etalează performanţele în cadrul 
celor mai atractive probe, în pădure sau 
în poligon. Concursul devine curând 
emblema Zilei Forestierului.

Răspândirea naţională a meşteşugului, 
îmbrăţişat cu drag şi trecut, cu respect, 
din tată, în fiu, reprezintă imboldul 
susţinerii, azi şi în viitor, de către ASFOR, 

a tradiţiei Zilei Forestierului, neumbrită 
de exigenţele de natură legislativă, 
economică sau ecologică (amendamente 
ale Codului Silvic şi ale legislaţiei 
subsecvente), indiferent de schimbările 
ale căror efecte se vor resimţi în 
deceniile următoare.

Ediţiile anterioare, 2012 - Cheile 
Grădiştei, 2013 - Lunca Ilvei, Bistriţa, 
2014 - Poiana Braşov, 2015 - Zizin, 
2016 - IRUM Reghin şi 2017 - Zizin, 

au fost, de fiecare dată, onorate de o 
selectă participare, au evoluat an de 
an, aducând de fiecare dată invitaţi de 
calitate, care au îmbogăţit panoplia 
evenimentului şi au ridicat exigenţa, 
atât pe cea a organizatorului, cât şi pe 
cele ale participanţilor şi ale publicului 
spectator. Odată intrat în desfăşurarea 
sărbătorii, mediul care, cu siguranţă, 
este de nivel academic, garantează o 
experienţă înălţătoare pentru spiritul 
fiecărui participant.
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Cum autodepăşirea reprezintă 
una dintre valorile ASFOR, la fel şi 
Ziua Forestierului se străduieşte să 
se autodepăşească, devenind un 
proiect naţional, dezvoltat cu suportul 
membrilor săi şi, nu în ultimul rând, al 
partenerilor şi colaboratorilor.

Organizată în Poiana Braşov, în 
complexul Teleferic Grand Hotel, 
sărbătoarea s-a completat şi a adăugat 
culoare atmosferei turistice a acestui 
vestit amplasament. Programul a 
împletit activităţi dintre cele mai 

diverse, de la competiţia specifică, cea a 
fasonatorilor mecanici, la întâlniri de tip 
seminarii sau dezbateri.

Astfel, în incinta spaţiului arondat, 
ASFOR a avut în program şi a organizat 
contacte consistente în ceea ce priveşte 
subiectul general, economia forestieră 
- prezent şi viitor. Au fost trecute în 
revistă, în cadrul dezbaterii, dar, mai 
ales, al dialogului direct, probleme de 
legislaţie, de mediu, situaţia pădurilor, 
dar s-a relatat şi despre proiectele 
individuale si specifice ale fiecărui 

segment component al sistemului 
forestier naţional, inclusiv ale ASFOR.

De altfel, în cadrul dezbaterii, au 
fost susţinute, printre altele, puncte de 
vedere de către specialişti şi invitaţi, 
cea referitoare la starea actuală a 
domeniului, prezentata de dl. Nicolae 
Ţucunel, având un deosebit impact 
asupra auditoriului. 

Pe problematica dezbaterii, “Economia 
forestieră - prezent şi viitor”, au fost 
exprimate numeroase opinii.

Dl. Nicolae Ţucunel, preşedinte 
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Dezbatere
în incinta amplasamentului, 

moderată de
dl. Nicolae Ţucunel,

preşedinte ASFOR

ASFOR, a prezentat situaţia actuală 
a sectorului forestier susţinut de 
argumente tehnice şi economice.

Consilierul ministrului MAP, dl. Ciprian 
Muscă, a prezentat propunerile noi 
în regulamentul de vânzare a masei 
lemnoase şi alte schimbări de acte 
normative din ultima perioadă.

Dl. Cristian Bălănescu, vicepreşedinte 
ASFOR, caracterizează anul 2018 ca un 
an trist, în care o serie de practici, cum 
ar fi alegerea discreţionară a partizilor, 
au continuat, în dezavantajul agenţilor 
economici.

Dl. Constantin Stoica, membru 
în Consiliul Director al ASFOR a 
subliniat persistenţa instabilităţii 
şi suprareglementării în domeniu, 
atmosferă care bulversează întreaga 
activitatea de exploatare şi prelucrare 
primară a lemnului.

Dl. Gheorghe Stanciu, reprezentant al 
Asociaţiei Proprietarilor Privaţi de Păduri, 
a atras atenţia asupra modului în care 
autoritatea din domeniu reglementează 
prea mult activitatea productivă şi 
comercială.

Dl. Nicolae Ţucunel, preşedinte 

ASFOR, a punctat din nou, explicând 
de ce accesibilizarea fondului forestier 
naţional devine imperativă. 

Dl. Sebastian Petruş, Kastamonu 
Reghin, şi-a exprimat dorinţa 
pentru o mai corectă şi transparentă 
fundamentare a preţurilor de pornire la 
licitaţiile de masă lemnoasă.

Dl. Octavian Anghel, director 
comercial al RNP - Romsilva a motivat 
preţurile de referinţă utilizate de RNP ca 
având o fundamentare ştiinţifică.

Dna. Aurica Sereny, preşedinte 
APMR, a trecut în revistă dificultăţile 
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Statone Negru

Sebastian Mihoc

Nicolae Târşoreanu

Marius Buhuşanu

Francisc Macsek

Drăgan Ilie

Adrian Mocăşanu

Vasile Sandu

Gavril Răuţă

Gabriel Ivan

DS Buzău

DS Alba

DS Prahova

Dacforest

DS Timiş

DS Bistriţa

Diana Forest

Poiana Stampei

Frud Group Neamţ

Poiana Stampei

Concurent Reprezentant al
Moto-
ferăstrău

Număr
piuliţeCC

STIHL 362

372XP

372 XP

372XP

372XP

372XP

372XP

365

365

STIHL 362

62.0

70.7

70.7

70.7

70.7

70.7

70.7

65.0

65.0

62.0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114

89

77

67

79

49

39

69

33

79

176

157

159

132

152

156

154

151

94

153

222

204

217

219

194

181

195

112

200

166

384

384

380

368

288

220

172

168

152

48

896

834

833

786

713

606

560

500

479

446

Punctaj realizat la proba

II III IV V TotalI

Ziua Forestierului,
20 septembrie 2018 • Poiana Braşov
Concursul Naţional al Fasonatorilor Mecanici
Clasament general seniori

Concurent Reprezentant al
Moto-
ferăstrău

Număr
piuliţeCC

Punctaj realizat la proba

II III IV V TotalI

Clasament general juniori

Valerian Hutopilă

Leontin Guşă

Alexandru Moisiuc

Gabriel Rusu

Cătălin Nistor

Ionuţ Olariu

Marius Gliga

Florin Cioloca

Szabo Szolt Pal

Marian George Chelemen

Andreea Ioana Popia

Dragoş Gridan

Colegiul Năsăud

Colegiul Năsăud

Colegiul Bucovina

Colegiul Bucovina

Facultatea de Silvicultură

Facultatea de Silvicultură

Colegiul Gurghiu

Colegiul Gurghiu

Nicolae Rucăreanu

Nicolae Rucăreanu

Nicolae Rucăreanu

Nicolae Rucăreanu

372XP

372XP

372XP

372XP

372XP

372XP

STIHL 441

STIHL 441

372XP

372XP

STIHL 271

372XP

70.7

70.7

70.7

70.7

70.7

70.7

70.7

70.7

70.7

70.7

70.7

70.7

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114

114

106

102

97

87

106

93

79

53

61

0

162

186

154

153

146

140

152

153

157

132

0

0

226

224

236

225

187

187

192

109

176

116

0

0

428

400

408

364

360

376

316

364

152

216

0

0

930

924

904

844

790

790

766

719

564

517

61

retras
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întâmpinate în 2018 de industria 
mobilei, în scădere, care fac ca piaţa 
mobilei să meargă foarte greu, multe 
dificultăţi fiind cauzate de calitatea şi 
preţul resursei de lemn.

Dl. Mihai Gavrilă, director la Gilmet, 
a expus problemele cu care se confruntă 
producţia de mobilă, cauzate, în special, 
de aprovizionarea cu materie primă.

Dl. Viluţ Mezdrea, primar al localităţii 
Poiana Stampei, a declarat că “lemnul 
aduce un plus de valoare comunităţilor 
locale care, în ultima perioadă, se 
afla într-un continuu proces de 
dezvoltare, atât din punct de vedere al 
infrastructurii, cât şi din punct de vedere 
social-cultural”.

Dl. Cătălin Tobescu, reprezentant 
Fordaq, a remarcat cum unii câştigă, dar, 
pe ansamblu, economia forestieră pierde 
şi se decapitalizează în continuare.

Dl. Ovidiu Ionescu, de la Facultatea 
de Silvicultură şi Exploatări Forestiere 
Braşov, a ridicat o chestiune de acută 
actualitate naţională, cea a lipsei forţei 
calificate de muncă.

În încheiere, dl. Nicolae Ţucunel a 
propus un comunicat de presă comun, 
împreună cu RNP şi celelalte asociaţii 
profesionale, privind starea actuală a 
sectorului forestier, comunicat pe care îl 
publicăm integral în pagina următoare a 
revistei.

***
Concursul fasonatorilor mecanici, 

organizat în exclusivitate de ASFOR, 
cu susţinerea Husqvarna, a întrunit un 

număr record de concurenţi ( juniori 
şi seniori) provenind atât din mediul 
profesional, cât şi din structuri de 
învăţământ.

Concursul fasonatorilor mecanici, 
desfăşurat în prima parte a zilei, a atras 
un număr remarcabil de spectatori, 
fie direct interesaţi, fie aflaţi ocazional 
în mijlocul evenimentului. Ca orice 
sărbătoare, Ziua Forestierului a oferit 
prilejul de a proba abilităţi profesionale 
şi de a asista la ceea ce înseamnă 
măiestria în mânuirea ferăstrăului 
mecanic, unealta de bază a forestierului, 
cea cu care se doboară arborii şi se 
fac primele operaţiuni de fasonare. 
Pe parcursul celor patru probe, de 
cunoaştere a ferăstrăului mecanic, de 
tăiere combinată, de tăiere de precizie 
şi de curăţire de crăci a unui buştean, 
concurenţii au creat spectacol, în special 
pentru cei din afara meseriei. 

Toate probele s-au desfăşurat în 
poligonul amenajat în marginea pădurii, 
lângă hotelul gazdă.

Arbitrajul a fost asigurat de către 
colegii noştri, în parteneriat cu o echipă 
mixtă (din producţie şi din învăţământ) 
constituită în acest scop.

Adresăm mulţumiri d-lui Ştefan Ţînţ, 
pentru ospitalitate şi bună organizare, 
şi îl felicităm, înainte de toate, pentru 
faptul că a reuşit să adauge acestui 
eveniment elemente tehnice şi de 
recreere pe care le dorim repere în 
demersurile ulterioare.

În general, atât vorbitorii, cât şi 
cei prezenţi, relativ mulţi la număr, 
referindu-se la starea sectorului în 
momentul de faţă, în care, sub o formă 
sau alta activăm cu toţii, au felicitat 
Asociaţia Forestierilor din România - 
ASFOR şi pe gazda evenimentului pentru 
organizarea Zilei Forestierului şi pentru 
contribuţia directă pe care o au în 
realizările prezentate.

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

S-a dat, astfel, startul revizuirii 
strategiei de dezvoltare 
durabilă din 2008. (...) S-au 

programat întâlniri, pentru că 
este necesară o dezbatere publică 
foarte largă, ca să fie ascultaţi 
toţi cei care pot contribui la 
finalizarea strategiei. Dar e 
foarte important ce va urma. 
Acest cadru instituţional, care, 
acum, deşi e construit cât de 
cât, va trebuit finalizat prin 
cuantificarea acelor indicatori 
statistici care trebuie să stea 
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. 

 În data de 24 iulie 2018, la 
Bucureşti, la Palatul Victoria, 
în Sala Transilvania, inclusiv cu 
participarea ASFOR, s-au cules, 
pe domenii de activitate, opinii 
cu privire la contribuţia mediului 
de afaceri la revizuirea strategiei 
naţionale pentru dezvoltarea 
durabilă a României.

Revizuirea
strategiei pentru 

dezvoltarea durabilă
a României
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Raport al comisiei: 
Regulamentul (CE) 
nr. 2173/2005, din 20 
decembrie 2005, privind 
instituirea unui regim 
de licenţe FLEGT pentru 
importurile de lemn în 
comunitatea europeană.

Raport anual
de sinteză pentru 
anul 2016.

1. Introducere. În 2005, Uniunea 
Europeană (UE) a adoptat Regulamentul 
(CE) nr. 2173/20051, din 20 decembrie 
2005, privind instituirea unui regim 
de licenţe FLEGT pentru importurile 
de lemn în comunitatea europeană 
(denumit în continuare “Regulamentul 
FLEGT”), în contextul punerii în aplicare 
a planului de acţiune al UE din 2003, 
referitor la aplicarea reglementărilor 
forestiere, la guvernare şi la schimburile 
comerciale (FLEGT).

2. În 2008, comisia a adoptat, de 
asemenea, Regulamentul de punere 
în aplicare (CE) nr. 1024/20083, de 
stabilire a măsurilor detaliate de 
aplicare a Regulamentului FLEGT. 
Regulamentul FLEGT stabileşte norme 
pentru punerea în aplicare a regimului 
de licenţe FLEGT, prin încheierea unor 
acorduri de parteneriat voluntar (APV) 
cu ţările producătoare de lemn, care 
cuprind obligaţia ca importurile în UE 
de produse din lemn originare din 
ţările partenere în cadrul FLEGT să fie 
acoperite de o licenţă FLEGT. Regimul 
de licenţe FLEGT a devenit operaţional 
pentru prima dată la 15 noiembrie 
2016, odată cu începerea acordării de 
licenţe FLEGT pentru exporturile din 
Indonezia. Indonezia a fost singura ţară 
parteneră în cadrul FLEGT care aplica 
un astfel de regim în 2016. Articolul 8, 
alineatul (3), din Regulamentul FLEGT 
obligă comisia să elaboreze şi să 
pună la dispoziţia publicului un raport 
anual de sinteză bazat pe informaţiile 
prezentate de statele membre în 
rapoartele lor anuale, care acoperă anul 
calendaristic precedent, în conformitate 
cu articolul 8, alineatul (1). Pentru a 
facilita raportarea de către statele 

membre, un format de raportare a fost 
stabilit de comisie în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (2). Formatul a fost 
convenit cu statele membre în cadrul 
grupului de experţi pentru FLEGT. Pentru 
a facilita monitorizarea regimului de 
licenţe FLEGT, formatul nu include doar 
datele necesare în temeiul articolului 
8 alineatul (1), ci şi informaţii esenţiale 
cu privire la obligaţiile fundamentale 
ale statelor membre, în conformitate 
cu Regulamentul FLEGT (de exemplu, 
autoritatea competentă desemnată/
autorităţile competente desemnate/
sancţiunile, precum şi informaţii privind 
aspectele practice ale punerii în aplicare 
a regimului de licenţe FLEGT. Acest 
raport prezintă o analiză a primelor 
rapoarte anuale transmise de statele 
membre cu privire la punerea în 
aplicare a regimului de licenţe FLEGT 
pentru 2016 şi acoperă perioada 15 
noiembrie - 31 decembrie 2016. Analiza 
prezintă stadiul punerii în aplicare a 
Regulamentului FLEGT la nivelul UE şi 
conturează concluzii şi paşii următori. 

O analiză mai detaliată a rapoartelor 
naţionale a fost elaborată pentru comisie 
de către consultantul UNEP-WCMC. 

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

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

Raport anual la licenţele FLEGT

Reguli
de origine 
pentru produsele 
exportate
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Guvernul a aprobat Programul 
Naţional de Reformă (PNR) 2018, 
documentul fiind elaborat sub 
coordonarea ministrului delegat pentru 
afaceri europene. Acesta are în vedere 
continuitatea reformelor, în scopul 
îndeplinirii obiectivelor asumate în 
cadrul strategiei “Europa 2020” şi punerii 
în aplicare a recomandărilor specifice de 
ţară.

În şedinţa de guvern fost aprobat 
Programul Naţional de Reformă 2018 
(PNR), care reprezintă răspunsul 
autorităţilor române la obligaţiile care 
decurg din participarea la semestrul 
european, fiind platforma-cadru prin 
care sunt definite angajamente naţionale 
în vederea:

• îndeplinirii obiectivelor strategiei 
“Europa 2020”; 

• implementării recomandărilor 
specifice de ţară (RST), în special a celor 
din 2017;

• formulării unor răspunsuri la 
provocările semnalate de Comisia 
Europeană în raportul de ţară din 2018 
privind România. 

În calitate de coordonator naţional şi 
punct tehnic de contact în problematica 
strategiei “Europa 2020”, MAE a 
gestionat procesul de elaborare a 
PNR, cu aportul instituţiilor naţionale 
cu responsabilităţi în domeniile vizate 
(peste 30 de ministere şi instituţii 
publice).

PNR 2018 propune măsuri în 
concordanţă cu programul de guvernare 
2018-2020, asigurând, în acelaşi timp, 
continuarea unora dintre angajamentele 
asumate în PNR anterioare. 

PNR 2018 ia în considerare 
recomandările formulate de Comisia 
Europeană în documentele-
cheie ale semestrului 
european, precum analiza 
anuală a creşterii 2018, 
recomandările specifice 
de ţară 2017 şi 
raportul de ţară 
din 2018 
privind 
România.

S-a aprobat
Programul Naţional
de Reformă (PNR)

Pe lângă mecanismul respectării 
statului de drept, alocarea fondurilor 
europene de coeziune va fi corelată cu 
indicatorii economici regăsiţi în raportul 
de ţară publicat cu ocazia semestrului 
european, mecanismul de coordonare a 
politicilor economice la nivelul Uniunii 
Europene.

La nivel european, potrivit unor studii, 
mai puţin de 20% dintre recomandările 
Comisiei sunt implementate de statele 
membre.

Potrivit raportului de ţară pentru 
România, doar 4% dintre recomandările 
specifice au fost îndeplinite, iar în alte 
68% dintre acestea, s-au înregistrat 
“anumite progrese”. Totodată, Comisia 
Europeană a identificat o serie de 
vulnerabilităţi, printre care incidenţa 
muncii nedeclarate, performanţa slabă 
a sistemului educaţional, accesul la 
asistenţa medicală, o performanţă 
modestă în domeniul cercetării şi 
inovării.

 
Ca urmare a aprobării de către 

guvernul României a Programului 
naţional de reformă 2018, 
platforma cadru pentru 
definirea reformelor pe 
termen scurt şi mediu, 
în vederea îndeplinirii 
obiectivelor 
strategiei 
“Europa 2020”, 

dar şi pentru definirea unor reforme 
menite să răspundă provocărilor 
semnalate de Comisia Europeană în 
cadrul semestrului european, precum 
recomandările specifice de ţară 2018, 
Ministerul pentru mediul de afaceri, 
comerţ şi antreprenoriat a organizat, în 
data de 24.07.2018, o dezbatere privind 
analizarea acestor problematici.

Urmare a celor convenite în cadrul 
acestei întâlniri, în data de 02.08.2018, 
la sediul Ministerului pentru 
mediul de afaceri, comerţ şi 
antreprenoriat din Calea 
Victoriei nr. 152, Bucureşti, 
având ca invitat şi un 
reprezentant ASFOR, 
a avut loc o noua 
rundă de 
discuţii.
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Ministrul Ioan Deneş a declarat, 
după o întâlnire cu reprezentanţi ai 
sectorului silvic (iulie 2018, jud. Alba), 
că ministerul vizează dezvoltarea 
programului informatic SUMAL, prin 
care se monitorizează masa lemnoasă 
exploatată, astfel încât, în a doua parte 
a anului 2019, toate maşinile urmărite 

prin GPS vor fi supravegheate, dacă 
simulările în curs de aplicare vor avea un 
feedback pozitiv.

SUMAL este, conform legii şi conform 
contractului cu STS, în dezvoltare în 
anul 2018, iar în primele şase luni ale 
anului 2019, se vor face simulări pe 
această dezvoltare (până anul trecut a 

fost dezvoltat de către o firmă privată, la 
care s-a renunţat de către decidenţii de 
la nivelul ministerului de anul trecut). Se 
dezvoltă, aşadar, acest program cu STS, 
în colaborare cu ministerul, iar după cele 
şase luni de simulare, programul va intra 
în funcţiune.

Se dezvoltă
programul informatic
SUMAL
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Legislaţie

Administrarea
fondului forestier
Servicii silvice
contractuale.
Au fost simplificate dispoziţiile din 

lege, astfel că:
• pentru suprafeţele de fond forestier 

de maximum 30 ha inclusiv, aparţinând 
persoanelor fizice şi juridice, la cererea 
deţinătorului, ocolul silvic nominalizat 
are obligaţia să asigure serviciile silvice, 
pe bază de contract.

• pentru suprafeţele de fond 
forestier de peste 30 ha, pentru care 
nu există administrare sau pentru 
care nu sunt asigurate serviciile 
silvice, asigurarea serviciilor silvice de 
către ocolul silvic nominalizat se face 
prin act de constatare încheiat între 
reprezentantul ocolului silvic nominalizat 
şi reprezentantul structurii teritoriale de 
specialitate a autorităţii publice centrale 
care răspunde de silvicultură, după 
realizarea controlului de fond/evaluarea 
de către ocolul silvic, în condiţiile legii, 
a eventualelor pagube aduse fondului 
forestier.

De asemenea  s-au adus modificări 
la reglementările privind regimul de 
tăiere din fondul forestier de către 
administratorii prevăzuţi de lege, 
pentru lucrări de îngrijire şi conducere 
a arboretelor, tăieri de igienă, precum 

şi tăierile de produse accidentale 
dispersate sau realizate pe suprafeţele 
compacte de maximum 3 ha, executate 
în fondul forestier proprietate publică a 
statului. Reţinem, dintre acestea:

• valorificarea ca masă lemnoasă 
pe picior se poate face numai pentru 
volumul din actele de punere în valoare 
care depăşeşte capacitatea proprie de 
exploatare la nivelul ocolului silvic/bazei 
experimentale şi după organizarea a 
cel puţin două proceduri de achiziţie 
publică, în condiţiile legii.

• pentru necesarul de lemn al 
populaţiei, pe bază de solicitare 
individuală sau în baza solicitărilor 
centralizate de unităţile administrativ-
teritoriale pe suprafaţa cărora este 
amplasat fondul forestier administrat 
de ocolul silvic de stat; această cantitate 
se valorifică prin vânzare directă, iar 
cumpărătorul acesteia nu are dreptul de 
comercializare;

• pentru consumul propriu al 
unităţilor de interes local, cantitate care 
se valorifică prin vânzare directă, iar 
cumpărătorul acesteia nu are dreptul de 
comercializare;

• volumul disponibil de lemn de 
lucru cu diametrul la capătul gros de 
maximum 24 cm şi de lemn de foc, 
rămas după acoperirea necesarului de 
lemn în condiţiile prevăzute, se valorifică 
conform regulamentului de valorificare 
a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, în vigoare. 

Modificările 
Codului
Silvic,
în vigoare
Semanlăm câteva modificări şi completări 
aduse Codului Silvic prin Legea nr. 230/2018, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 693/2018, în 
vigoare de la data de 11 august 2018. 
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Aprobarea
indicatorilor
tehnico-economici
• Întocmirea planurilor parcelare 

aferente imobilelor care fac parte din 
coridorul de expropriere se face în 
termen de 6 luni de la data publicării 
actului normativ de aprobare a 
indicatorilor tehnico-economici, 
în scopul eliberării coridorului de 
expropriere de orice sarcini. 

• În termen de 20 de zile 
calendaristice de la data notificării, 
proprietarii imobilelor cuprinse în 
listă au obligaţia prezentării la sediul 
expropriatorului, în vederea depunerii 
documentelor care să ateste dreptul 
de proprietate sau alt drept real pentru 
stabilirea unei juste despăgubiri. 

Transferul
dreptului
de proprietate
• Decizia de expropriere se emite 

şi îşi produce efectele în condiţiile 
prezentei legi, în situaţia în care 
proprietarii imobilelor sau moştenitorii 
legali ai acestora au bunurile imobile 
supuse unor măsuri asiguratorii de 
către organele de urmărire penală/
executare silită sau sunt ipotecate ca 
efect al unor contracte de împrumut. 
Într-o asemenea situaţie, sunt 

prevăzute etapele pe care trebuie să 
le parcurgă expropriatorul: notificarea 
organelor de urmărire penală/de 
executare silită şi/sau creditorului, cu 
datele de identificare a bunului imobil, 
datele de identificare a proprietarilor, 
valoarea imobilului etc.)

• În situaţia în care organul de 
urmărire penală/de executare silită 
şi/sau creditorul comunică faptul că 
intenţionează să dispună instituirea 
măsurilor asiguratorii/poprirea asupra 
sumelor rezultate din exproprierea 
bunului imobil, expropriatorul 
va consemna sumele în contul 
proprietarului imobilului, concomitent 
cu instituirea respectivelor măsuri, 
cu înştiinţarea organului de urmările 
penală/de executare silită, respectiv a 
creditorului.

• După efectuarea transferului 
dreptului de proprietate, expropriatorul 
solicită intabularea dreptului de 
proprietate asupra coridorului de 
expropriere în baza unei documentaţii 
întocmite pentru fiecare unitate 
administrativ-teritorială în parte, în 
conformitate cu dispoziţiile legale 
aplicabile. Ulterior operaţiunii de 
intabulare, expropriatorul are obligaţia 
de a începe lucrările într-un termen 
considerat rezonabil, în funcţie de 
complexitatea acestora, dar nu mai 
târziu de 24 de luni. 

Exproprierea 
pentru cauză 
de utilitate 
publică
Legea nr. 255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică a suferit 
modificări şi completări, prin Legea nr. 
233/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 
706/2018 şi intrata în vigoare la data de 17 
august. Semnalăm, aici, doar acele noutăţi 
care îi privesc direct pe cei aflaţi în situaţia de 
a fi expropriaţi în temeiul acestei legi. 
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A fost adoptată OUG pentru 
modificarea pachetului de 
legi privind achiziţiile. Astfel, 

procedura de atribuire a unui contract 
ar urma să fie simplificată. Potrivit noilor 
modificări, doar Curtea de Conturi va 
fi cea care va putea verifica modul în 
care sunt făcute cheltuielile publice. 
Potrivit noii prevederi, cei care contestă 
licitaţiile aferente achiziţiilor publice 
trebuie să depună o cauţiune de 2% din 
valoarea contractului, sumă care poate 
fi recuperată doar dacă se dovedeşte că 
au avut un motiv întemeiat să conteste 
procedura. 

De asemenea, nu se va mai relua 
procedura de atribuire a contractului în 
cazul în care este necesar ca încă ceva să 
se adauge la contract. Curtea de Conturi 
şi ANAP de multe ori se suprapuneau pe 
anumite atribuţii referitoare la controlul 
procedurilor de achiziţii publice. Prin 
OUG, doar Curtea de Conturi va fi 
cea care verifică, după atribuirea unui 
contract, modul în care acesta a fost 

Ordonanţă 
de guvern 

pentru 
achiziţiile 

publice

atribuit. Oricum Curtea de Conturi 
verifică modul în care cheltuielile publice 
sunt efectuate, e normal şi logic ca în 
acel moment să se verifice şi modul în 
care un contract a fost atribuit.

În cazul în care există o situaţie de 
forţă majoră, precum calamităţile, se 
poate da ordin de începere a lucrărilor 
pentru repararea unui drum, de 
exemplu, iar în paralel, să se desfăşoare 
şi procedura de atribuire a acelui 
contract. S-a mai spus că întregul proces 
al atribuirii contractului va fi comunicat 
la final, nu la fiecare etapă. Era o practică 
foarte nocivă de a comunica la fiecare 
procedură rezultatul acelei etape. Asta 
făcea ca firmele interesate doar de a 
întârzia procedurile de achiziţie publică 
făceau acele contestaţii. Pentru a elimina 
aceste situaţii, se comunică rezultatul 
atribuirii contractului. Deci, efectiv, 
întregul proces se comunică la final şi 
dacă vor să depună contestaţie, este 
dreptul acestora, dar nu se face acest 
lucru la fiecare etapă. O altă modificare 
adusă pachetului legislativ se referă la 
introducerea unor cauţini pentru cei 
care vor să conteste, respectiv 2% din 
valoarea estimată a contractului. Se 
făcea contestare pentru orice motiv. 
S-au introdus câteva prevederi care fac 
trimitere la o cauţiune pe care cei care 
vor să conteste trebuie să o achite, care 
este de 2 % din valoarea estimată a 
contractului, dar cuprinsă între 35.000 de 
lei şi 85.000 de lei. 
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Despre
standardele

române
• precizări în Legea

nr. 163/2015

Art. 5
(1) Standardele române sunt standardele care se 

elaborează şi se aprobă în cadrul standardizării naţionale. 
Ele se identifică cu indicativul alcătuit din sigla SR, 
numărul standardului şi anul publicării acestuia. Sigla 
SR semnifică “standard român” şi se aplică numai pe 
standardele române. Atunci când standardele române 
adoptă standarde europene şi/sau internaţionale, sigla 
SR va fi urmată de combinaţia de litere care identifică 
standardele europene şi/sau internaţionale adoptate.

(2) Standardele române trebuie să conţină prevederi 
care să nu contravină legislaţiei în vigoare.

(3) Standardele europene, standardele internaţionale 
şi alte documente de standardizare se adoptă la nivel 
naţional ca standarde române prin una dintre următoarele 
metode:

a) notă de confirmare;
b) filă de confirmare;
c) versiune română.

Art. 6
(1) Aplicarea standardelor române are caracter voluntar.
(2) Aplicarea unui standard român poate deveni 

obligatorie, în totalitate sau în parte, pe întreg 
teritoriul, pe plan zonal ori pe plan local, numai 
printr-o reglementare, în cazul în care considerente 
de ordin public, de protecţie a vieţii, a sănătăţii şi a 
securităţii persoanelor fizice, a mediului şi a intereselor 
consumatorilor fac necesară o astfel de măsură.

Art. 7
(1) Referirile la standarde în legislaţie trebuie să prevadă 

explicit că aplicarea acestora reprezintă modalitatea 
recomandată, fără a fi singura însă, pentru a demonstra 
conformitatea cu cerinţele din actele normative 
respective.

(2) Reglementările cuprind numai referiri la standardele 
române elaborate şi aprobate la nivel naţional, precum 
şi la standarde române care adoptă la nivel naţional 
standarde europene, standarde internaţionale sau alte 
documente de standardizare, conform art. 5 alin. (3).

(3) Pentru facilitarea utilizării standardelor prevăzute 
la art. 5 alin. (3) lit. a) şi b), acestea se publică în versiune 
română, în termen de maximum 2 ani de la intrarea în 
vigoare a reglementării, în condiţiile prevăzute la art. 17.

Art. 8
(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. Acţiuni 
respinse (1)

(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. 
Acţiuni respinse (1)

(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.
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1. Organismele de certificare a sistemelor de 
management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale trebuie 
să documenteze o politică de migrare, de la SR OHSAS 
18001:2008, la SR ISO 45001:2018, ţinând seama de 
prevederile documentului IAF MD 21:2018. Data finalizării 
migrării este 31 martie 2021.

2. OEC care doresc migrarea la SR ISO 45001:2018 
trebuie să transmită la RENAR o solicitare (formular 
netipizat).

3. Începând cu data de 01.01.2019, RENAR 
efectuează verificarea implementării de către OEC a 
SR ISO 45001:2018, de regulă în cadrul evaluărilor de 
supraveghere planificate. OEC pot transmite la RENAR 
politica de migrare la SR ISO 45001:2018, precum şi 
documentaţia refăcută conform SR ISO 45001:2018.

4. Echipele de evaluare RENAR vor efectua evaluarea 
modului de implementare a:

• politicii de migrare documentate de fiecare OEC,
• documentaţiei,
• competenţei personalului OEC conform noilor criterii,
respectând prevederile documentului IAF MD 21:2018.
5. În cazul în care, în urma evaluărilor de supraveghere, 

sunt identificate neconformităţi, acestea vor fi clasificate 
conform politicii P-16. 

Eliminarea neconformităţilor se poate demonstra 
de către OEC, cel târziu la evaluarea de supraveghere 
următoare, aferentă anului 2020, dar nu mai târziu de 
01.10.2020, astfel încât RENAR să poată lua decizia de 
acreditare pentru competenţa OEC de a desfăşura activităţi 
de certificare conform SR ISO 45001:2018 până cel târziu 
31.03.2021, data finalizării perioadei de migrare.

6. Începând cu data de 01.03.2019, RENAR nu mai 
primeşte solicitări de acreditare conform SR OHSAS 
18001:2008.

Precizări
privind migrarea la
SR ISO 45001:2018

Din
activitatea 
curentă
a CT 118

În ultima  perioadă, s-a analizat 
lista proiectelor de standarde 
europene aflate în etapa de anchetă 
publică care trebuie votate pentru 
exprimarea poziţiei naţionale prin vot şi 
observaţii. Proiectele au fost elaborate 
de comitetele tehnice europene 
corespondente comitetului din care 
facem parte.

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

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

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

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

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

Nr. TC
internaţional

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

Nr. CT
european Indicativ

Data
limită

Titlu
standard Etapa

Varianta
de vot

Având în vedere faptul că în cadrul celei de-a 30-a
adunări generale anuale a IAF din New Delhi s-a adoptat
rezoluţia IAF 2016-15, privind migrarea la ISO 45001:2018,
vă comunicăm următoarele:
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Ziua
mondială

a acreditării 

2018
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Standardele, evaluarea conformităţii 
şi acreditarea sunt instrumente 
bine stabilite şi acceptate care sunt 

utilizate pentru a ajuta la realizarea unei 
lumi mai sigure. Exemple de utilizare a 
acestor instrumente includ: agenţi de 
pază cu certificare acreditată în Dubai; 
testarea azbestului în laboratoare 
acreditate din Marea Britanie; certificare 
pentru activităţi de turism de aventură, 
în Noua Zeelandă; certificare acreditată 
pentru lucrătorii cu instrumente 
electronice, în Republica Cehă; inspecţie 
acreditată pentru ascensoarele destinate 
persoanelor, în Olanda.

Una dintre cele mai importante 
recomandări privind beneficiile evaluării 
conformităţii aparţine unui asigurator 
italian. Pe baza analizei raportului 
accidentelor de muncă între organizaţiile 
care deţin certificare pentru sistemul de 
management al sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale, conform standardului 
18001 OHSAS, şi organizaţiile care nu 
deţin o astfel de certificare, asiguratorul 
oferă prime de asigurare semnificativ 
mai mici celor certificate conform 
standardului, deoarece acestea sunt 
considerate ca având un risc mult mai 
mic.

Utilizarea sistemelor de management 
care să ajute la reducerea riscurilor 
pentru sănătate şi securitate vor fi 
extinse considerabil din martie 2018, 
odată cu publicarea primului standard 
ISO referitor la sistemul de management 
pentru Sănătate & Securitate, ISO 
45001, conceput pentru a îmbunătăţi 
performanţa organizaţiilor din punct 
de vedere al sănătăţii & securităţii prin 
recunoaşterea riscurilor şi stabilirea de 
obiective, politici, procese şi controale în 
vederea minimizării acestor riscuri.

Un alt exemplu clar al modului în care 
acreditarea furnizează o lume mai sigură 
îl reprezintă sistemul de justiţie pentru 
domeniul criminalistic din Olanda, în care 
probele ADN sunt considerate admisibile 
numai dacă testele ADN sunt efectuate în 
laborator acreditat ISO/IEC 17025.

Efectuarea testelor ADN într-un 
laborator acreditat de către un semnatar 
al acordului de recunoaştere reciprocă 
ILAC (MRA) reprezintă asigurarea că 
sistemul judiciar este susţinut şi că 
cetăţenii sunt protejaţi în mod constant.

Aceste exemple oferă o foarte 
succintă introducere în domeniul vast 
al modalităţilor prin care acreditarea, 
evaluarea conformităţii şi standardele 
pot furniza o lume mai sigură. Proiectele 
finalizate, materiile prime, produsele, 
procesele, serviciile, sistemele de 
management şi persoanele pot fi 
evaluate faţă de un standard, cod de 
practică sau cerinţe de reglementare 
de către laboratoare de încercare şi 
etalonare, organisme de inspecţie, 
organisme de certificare şi organisme de 
validare şi verificare (generic denumite 
organisme de evaluare a conformităţii). 
Organismele de evaluare a conformităţii 
sunt utilizate pentru a verifica dacă 
produsele şi serviciile sunt sigure pentru 
utilizare.

Acreditarea este o evaluare 
independentă a acestor organisme 
de evaluare a conformităţii faţă de 
standarde recunoscute, pentru a efectua 
activităţi specifice, asigurându-se astfel 
integritatea, imparţialitatea şi competenţa 
acestora.

Prin aplicarea standardelor naţionale 
şi internaţionale, guvernul, mediul de 
afaceri şi societatea în general, pot avea 
încredere în rezultatele etalonărilor şi 
încercărilor, în rapoartele de inspecţie 
şi certificările furnizate, oferind atât 
încredere sporită, cât şi practici mai 
sigure.

Ziua mondială a acreditării 2018 
oferă o excelentă oportunitate pentru 
a explora modul în care acreditarea 
poate oferi o lume mai sigură, iar pentru 
mediul de afaceri, guvern şi autorităţi 
de reglementare posibilitatea de a găsi 
standardele, instrumentele de evaluare a 
conformităţii şi acreditare care să le ajute 
în acest scop.

Ziua Mondială a Acreditării 2018 se concentrează 
asupra modului în care acreditarea oferă o lume mai 
sigură. Aşteptările pentru locuri de muncă sigure, 
produse sigure, transport sigur, alimente sigure, în 
fapt, toate aspectele vieţii noastre sunt împărtăşite la 
nivel global. Totuşi, statisticile arată că aşteptările nu 
corespund realităţii. Reducerea acestui decalaj este 
un aspect vital pentru guvern, pentru autorităţile de 
reglementare şi pentru mediul de afaceri, fiind menit 
să menţină oamenii mai în siguranţă la locul lor de 
muncă, în viaţa lor, în călătoriile lor şi în toate celelalte 
segmente ale vieţii lor.
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Conferinţa naţională a analizat, 
premergător, activitatea organelor 
sale de conducere pe perioada 

ultimilor patru ani, 2014-2018. Consiliul 
naţional, Colegiul de conducere şi 
Biroul operativ au prezentat delegaţilor 
participanţi acţiunile şi demersurile 
întreprinse într-o perioadă extrem de 
dificilă din punct de vedere economic, 
social şi politic. În acest context şi în 
viziunea noii conduceri alese cu acest 
prilej, direcţiile de acţiune ale FSLIL, 
ca principală organizaţie sindicală 
reprezentativă în ramura industriei 
lemnului din România, reprezentănd 
interesele lucrătorilor, se orientează către 
următoarele direcţii de acţiune:

• Dezvoltarea cooperării şi comunicării 
cu membrii;

• Fidelizarea acţiunilor membrilor şi 
atragerea de noi membri;

• Dezvoltarea capacităţii de negociere 
şi de dialog la nivelul sindicatelor din 
teritoriu şi la nivelul membrilor;

• Asigurarea resurselor necesare 
derulării activităţilor specifice federaţiei, 
respectiv resurse umane, materiale 
(patrimoniale), financiare, resurse 
informaţionale;

• Dezvoltarea capacităţilor şi 
competenţelor de accesare a fondurilor 
europene (FSE);

• Valorificarea potenţialului uman 
al tinerilor şi al femeilor din FSLIL, 
pregătirea viitorilor lideri;

• Dezvoltarea capacităţilor de dialog 
şi negociere la nivelul structurilor 

Direcţii
prioritare

de acţiune
ale federaţiei 

FSLIL
în perioada
2018-2022

În perioada
20-23 iunie 2018,
la Eforie Nord,
au avut loc 
lucrările conferinţei 
naţionale
a Federaţiei 
Sindicatelor Libere 
din Industria 
Lemnului (FSLIL),
în a cărei
ordine de zi
au fost cuprinse
şi direcţiile
de acţiune
pentru perioada 
2018 – 2022. 
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Aspect de la lucrările 
Conferinţei naţionale
din 20-23 iunie 2018

FSLIL (Colegiul de conducere, Consiliul 
naţional);

• Prezentarea unor propuneri 
comune, împreună cu celelalte federaţii 
profesionale sindicale susţinute de 
CNSLR - Frăţia, pentru modificarea 
legislaţiei dialogului social şi negocieri 
colective, promovarea prin dialog 
social a unui cadru legislativ care să 
corespundă politicilor sociale şi de 
dezvoltare a FSLIL;

• Asigurarea unei politici de dezvoltare 
a sectorului privat, care să permită o 
creştere sustenabilă a veniturilor salariale 
din toate sectoarele de activitate inclusiv 
a FSLIL;

• Sprijin instituţional şi organizaţional 
acordat membrilor federaţiei pentru 
negocierea contractelor colective de 
muncă la nivel de unitate;

• Legea nr. 62/2011 - legea Dialogului 
social, în scopul asigurării cadrului 
instituţional necesar desfăşurării în 
bune condiţii a negocierilor colective 
la nivel sectorial şi la nivelul societăţilor 
economice, precum şi pentru derularea 
în bune condiţii a dialogului social în 
toate formele sale de manifestare; în 
acest sens, FSLIL va formula şi va susţine, 
în continuare, împreună cu celelalte 
organizaţii sindicale profesionale 
(federaţii) reprezentative la nivel 
naţional, propunerile de amendamente 
necesare corectării actualelor deficienţe 
ale legislaţiei în domeniu;

• Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 
cu modificările ulterioare, în scopul 
îmbunătăţirii sistemului de protecţie a 
drepturilor salariaţilor şi reprezentanţilor 
lor în relaţia cu angajatorul;

• Îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul 
asigurărilor sociale şi protecţiei sociale;

• Legislaţia în domeniul inspecţiei 
muncii;

• Legea organizării judecătoreşti - 
tribunalele muncii, privind poziţia, rolul 
şi putera de decizie a magistraţilor 
desemnaţi de partenerii sociali;

• Legislaţia în domeniul ocupării şi 
formării profesionale, inclusiv implicarea 
partenerilor sociali prin mecanismele 
dialogului social în aceste politici.

FSLIL va întreprinde măsuri pentru 
atragera de noi membri de sindicat, 
pentru dezvoltarea şi consolidarea 
sindicatelor existente şi formarea de noi 
sindicate.

FSLIL va sprijini sindicatele membre 
pentru întărirea comitetelor de sănătate 
şi securitate a muncii, în vederea 
eficientizării şi creşterii rolului acestora: 
capacitatea inspecţiei muncii pentru 
a sprijini dezvoltarea, activitatea şi 
pregătirea acestora.

FSLIL va acţiona pentru garantarea 
şi exercitarea drepturilor lucrătorilor 

la protecţia sănătăţii, la creşterea reală 
a responsabilităţii patronale, privind 
susţinerea materială şi logistică a 
măsurilor necesare pentru eliminarea 
pericolelor la care sunt expuşi salariaţii.

FSLIL se va implica în dezvoltarea şi 
consolidarea dialogului social bipartit şi 
tripartit privind problematica Formării 
Profesionale Continue.

FSLIL se va implica în accesarea 
fondurilor europene şi participarea, ca 
partener sau contractant, în programul 
FSE, POSDRU, fonduri structurale, în 
concordanţă cu nevoile şi cerinţele 
membrilor Federaţiei Industriei Lemnului 
privind pregătirea profesională a 
salariaţilor membri de sindicat.

FSLIL va dezvolta o relaţie de 
colaborare cu inspecţia de stat a muncii 
şi cu inspectoratele de muncă teritoriale, 
având trei obiective majore :

• Combaterea muncii la negru, prin 
depistarea cazurilor de salariaţi care 
lucrează fără contract individual de 
muncă;

• Aplicarea CCM la nivelul unităţii, atât 
în ce priveşte salariul minim negociat 
sau prin hotărâre de guvern, cât şi a 
celorlalte prevederi;

• Analiza trimestrială a accidentelor 
de muncă în toate sectoarele ramurii 
industriei lemnului, în parteneriat şi cu 
asociaţiile patronale (ASFOR şi APMR) - 
cauze, efecte şi modalităţi de eliminare 
totală.

FSLIL va susţine amendamentele 
propuse de cele cinci confederaţii 
reprezentative, la Legea 62/2011:

• Reintroducerea CCM la nivel 
naţional;

• Modificarea legii în sensul dreptului 
de a declanşa conflicte colective de 
muncă, pe perioada derulării unui CCM 
în vigoare;

• Protecţia suplimentară a liderilor de 
sindicat;

• Reducerea pragului de 
reprezentativitate a sindicatelor la nivel 
de unitate la 35%.

FSLIL va face demersuri către 
reprezentanţii guvernului, patronatelor, 
confederaţiilor sindicale pentru ca, 
pornind de la evaluarea preţului coşului 
minim de consum, să fie stabilită 
o politică salarială în concordanţă 
cu relaţiile sociale şi economice din 
România.

FSLIL va continua colaborarea cu 
departamentul educaţional al CNSLR - 
Frăţia în vederea pregătirii liderilor de 
sindicat şi a membrilor de sindicat prin 
şcoala de vară, în cazul apariţiei unor 
teme noi (criza şi austeritatea, drepturi 
şi democraţie, managementul stresului, 
sănătate şi securitate, comunicarea 
şi negocierea sindicală, finanţarea şi 
managementul proiectelor sindicale).

 
Jr. Dan Anghel,
Preşedinte FSLIL



Publicaţii
şi evenimente ştiinţifice

de specialitate
50 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro

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

A avut loc, la Bucureşti, în peroiada 
18-21 septembrie 2018, sub 
coordonarea Institutului Naţional de 
Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură 
“Marin Drăcea”, conferinţa ştiinţifică 
internaţională “Ştiinţa forestieră 
pentru o pădure durabilă şi 
bunăstarea umană într-o lume în 
schimbare” - INCDS “Marin Drăcea” 
- 85 de ani de activitate, Centenarul 
Marii Uniuni în 1918.

Conferinţa a fost axată pe 
cercetarea forestieră, cu o gamă largă 
de subiecte, printre care impactul 
poluării aerului, schimbările climatice, 
stresul biotic şi abiotic privind starea 
resurselor forestiere, gestionarea 
adaptivă, modelarea şi cartografierea 
ecosistemelor forestiere şi a 
serviciilor acestora, genetica, ariile 
protejate, conectivitatea ecologică, 
noile tehnologii de observare a 
pământului aplicate în domeniul 
forestier. Tematicile conferinţei:

• Resurse forestiere şi servicii 
ecosistemice: modelare şi 
cartografiere.

• Conservarea naturii şi zonele 
protejate forestiere într-un mediu şi 
societate în schimbare.

• Creşterea arborilor şi resursele 
genetice pentru gestionarea adaptivă 
a pădurilor la schimbările climatice.

• Dăunători, bolile şi consecinţele 
lor ecologice şi socio-economice.

• Monitorizarea prejudiciilor 
cauzate de ozon pădurilor pentru 
stabilirea unor noi niveluri critice.

• Observarea Pământului pentru 
monitorizarea şi prognoza pădurilor.
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25-27 octombrie 2018
Braşov

A VIII-a ediţie
a simpozionului 
internaţional 
pentru păduri 
şi dezvoltare 
durabilă

Simpozionul a prilejuit un schimb 
de idei între specialiştii din domeniul 
ştiinţelor forestiere, cu prezentarea 
celor mai recente progrese şi stimularea 
cercetărilor viitoare în domeniul forestier 
şi în domeniile conexe. Pentru atingerea 
acestui obiectiv, discuţiile plenare şi 
şase sesiuni tematice au acoperit o 
gamă variată de subiecte. Explorăm un 
program stimulator, cu multe prezentări 
ştiinţifice interesante, completate de 
o excursie într-una dintre cele mai 
frumoase regiuni.

François Charnet 

Solurile 
forestiere
carte, 160 pages, 2018

Din vastul câmp de experienţă şi 
cunoştinţele ale unui recunoscut om de 
ştiinţă în domeniul solurilor, s-a elaborat 
acest ghid practic de învăţare a tehnicii 
“citirii” solului de pădure. În lumina 
lucrărilor recente, autorul oferă câteva 
reguli de bun management pentru a 
beneficia de potenţialul de producţie 
a solurilor, fără a fi afectate, în timp, 
calităţile lor fundamentale.

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

Este un ghid de cunoaştere a solurilor, 
pentru a şti cum să fie descrise şi pentru 
a înţelege caracteristicile lor principale. 
Oferă o sinteză a ştiinţei solului natural 
după tipologia staţiunilor forestiere 
(care implică plante indicatoare şi 
interpretarea calitativă a formelor de 
humus) şi o ştiinţă a solului mai mult 
analitică şi expusă conceptelor de bază.

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

Lucrarea prezintă interes pentru 
oamenii de ştiinţă, novicii în cunoaşterea 
solurilor, silvicultori, manageri, tehnicieni 
forestieri, facilitatori şi formatori 
(FogeFor, CETEF, CFPPA), studenţi în 
silvicultură sau naturalişti de mediu.

Philippe Blerot,
Christophe Heyninck

Cartea mare
a pădurii
carte, 496 pagini, 2017

Vă place pădurea şi vreţi să o 
înţelegeţi mai bine, să-i percepeţi 
evoluţia de-a lungul secolelor, dar şi în 
ultimii treizeci de ani, să-i aflaţi punctele 
forte şi slăbiciunile? Cartea raspunde.

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

Trecând prin pădurea de ieri şi de 
azi, această carte vă va uşura, prin 
intermediul a 97 de articole, scrise de 
128 de autori, înţelegerea mai bună a 
celor care trebuie îmbunătăţite, astfel 
încât pădurea de mâine să uimească 
şi mai mult. Lucrarea atinge subiecte 
diverse, de la mituri şi legende, la 
tehnologia lemnului, de la sămânţă, 
până la stejarul multisecular, de la kite 
lucane la cerb, de la ranger până la casa 
contemporană.

În câţiva ani, mizele au fost profund 
schimbate. 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.

Trofeul
“Pro-Mont” 

Asociaţia Alpin Club “Pro-Mont” 
Bucureşti a organizat, în perioada 03-05 
august 2018, în Masivul Piatra Mare, 
prima ediţie a Trofeului “Pro-Mont” şi 
etapa a IV-a a Campionatului naţional 
de turism sportiv “Ştafeta Munţilor”. 
Ediţia 2018 s-a desfăşoart sub deviza “Fii 
erou pentru eroi!”, în cadrul Festivalului 
Muntelui 2018, care are loc în Predeal.

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

Natura 2000 

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

Situaţia 
pădurilor lumii
carte, 109 pagini, 2016

Pădurile şi pomii sprijină agricultura 
durabilă. Ele stabilizează solurile şi clima, 
reglează fluxurile de apă, dau umbră 
şi adăpost şi oferă un habitat pentru 
polenizatori şi prădătorii naturali ai 
dăunătorilor agricoli. Ele contribuie, de 
asemenea, la securitatea alimentară a 
sutelor de milioane de oameni, pentru 
care sunt importante surse de hrană, 

energie şi venituri. Cu toate acestea, 
agricultura rămâne principalul factor 
determinant al defrişărilor la nivel global, 
iar politicile agricole, silvice şi terenuri 
sunt adesea în contradicţie.

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

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

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

Climatologii prezic că seceta şi 
precipitaţiile mai abundente în cursul 
încălzirii globale se vor accentua. Acest 
lucru va afecta pădurea. Dar cum 
reacţionează şi cum să se pregătească 
proprietarii de păduri? Pentru a 
răspunde acestor întrebări, precum şi 
pentru a evalua impactul schimbărilor 
climatice şi a măsurilor de gestionare a 
pădurilor mai bine, este bine de văzut 
programul “Forest Climate”, lansat de 
OFM, împreună cu WSL . Directorul 
Konrad Steffen, cu ocazia “Forumului 
pentru cunoaştere”, împreuna cu 

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

Manifestare omagială
prof. univ.

Stelian 
Munteanu
1918-1990

În data de 6 septembrie 2018, în 
Aula Academiei Române, a avut loc 
manifestarea academică omagială 
dedicată regretatului profesor universitar 
Stelian Munteanu, membru al Academiei 
Române, fost preşedinte al grupului de 
lucru FAO pentru amenajarea bazinelor 
hidrografice din cadrul comisiei 
forestiere europene.

Cu acest prilej, secţia de ştiinţe 
agricole şi silvice a comisiei de ştiinte 
silvice a Academiei Române, Academia 
de ştiinte agricole şi silvice “Gheorghe 
Ionescu Siseşti”, sectia de silvicultură 
a Universităţii Transilvania din Braşov, 
facultatea de silvicultura şi exploatări 
forestiere, Institutul naţional de cercetare 
- dezvoltare în silvicultura “Marin 
Drăcea” au organizat, cu acest prilej, 
dezbaterea stiintifică “Contribuţii ale 
profesorului Stelian Munteanu, membru 
al Academiei Romane, la progresul 
amenajării bazinelor hidrografice 
torenţiale”, sesiune omagială dedicată 
împlinirii a 100 de ani de la naştere.

Din program au făcut parte, dupa 
cuvântul de deschidere rostit de acad. 
Cristian Hera si acad. Victor Giurgiu 
(alocţiune omagială), patru comunicări 
ştiinţifice susţinute de redutabile 
personalităţi ale vietii ştiintifice din 
domeniu.

Cu aceasta ocazie, a a vut loc şi 
lansarea volumului omagial “Stelian 
Munteanu (1918-1990), Viaţa şi opera”, 
la împlinirea a 100 de ani de la naştere 
(ediţie îngrijită de Ioan Clinciu).
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18-21.09.2018
Viterbo, Italia
Simpozion Internaţional
Pădurile de fag 
naturale, ca 
ecosisteme de 
referinţă pentru 
gestionarea durabilă 
a resurselor forestiere 
şi conservarea 
biodiversităţii

 Conferinţa este deschisă 
oamenilor de ştiinţă, 
practicienilor şi factorilor 
de decizie şi salută toate 
contribuţiile legate de 
biologia şi ecologia fagului, 
inclusiv genetica, fiziologia, 
paleoecologia şi biogeografia, de 
dinamica naturală a pădurilor de 
fag şi importanţa acestora pentru 
conservarea biodiversităţii şi de 
managementul pădurilor de fag 
şi rolul acestora în furnizarea de 
servicii ecosistemice. 

20-21.09.2018
Freising / München, Germania
Conferinţa 
internaţională 
privind tehnologiile 
de procesare pentru 
industria produselor 
forestiere şi a 
produselor biologice

 Conferinţa găzduieşte o 
adunare tehnică a specialiştilor 
inovatori pentru schimb de idei şi 
informaţii legate de prelucrarea, 
ingineria, modificarea şi utilizarea 
durabilă a lemnului. Un obiectiv 
important al acestei conferinţe 
este de a oferi oportunităţi 
de conectare şi de a promova 
dezbateri între participanţii 
din întreaga lume. Cele mai 
bune contribuţii vor fi selectate 
şi propuse pentru Jurnalul 
european de lemn şi produse din 
lemn, Journal Forest Products şi 
Pro Ligno Journal.

24-27.09.2018
Freiburg, Germania
Testarea şi evaluarea 
nedistructivă a 
lemnului

 Obiectivele acestui simpozion 
sunt de a oferi testarea şi 
evaluarea internaţională pentru 
comunităţile de cercetare a 

lemnulu, de a oferi un loc 
de desfăşurare a activităţilor 
de cercetare şi de transfer 
tehnologic şi pentru a le pune 
apoi la dispoziţia oamenilor 
de ştiinţă şi inginerilor din 
întreaga lume. Reţeaua creată 
între participanţi va încuraja noi 
eforturi de colaborare, punând 
accentul pe implementarea 
tehnologiilor de testare 
nedistructivă în întreaga lume. 

25-27.09.2018
Stellenbosch, Africa de Sud
Noile frontiere 
în prognozarea 
pădurilor

 Această întâlnire va fi o 
conferinţă internaţională 
pentru evaluarea nivelului de 
performanţă, identificarea 
frontierelor emergente şi 
explorarea noilor inovaţii şi 
tehnologii în modele care prezic 
atributele viitoare ale pădurilor. 
Un obiectiv important al întâlnirii 
va fi explorarea şi discutarea 
modului în care pot fi puse 
în aplicare noile frontiere în 
domeniul cercetării în domeniul 
modelării pădurilor, pentru a 
împuternici factorii de decizie 
şi pentru a avea un impact, în 
special în contextul schimbărilor 
climatice şi al condiţiilor de piaţă.

27-29.09.2018
Sofia, Bulgaria
Conferinţă ştiinţifică
INNO 2018
Inovaţii în industria 
forestieră şi proiectarea 
ingineriei
  Conferinţa ştiinţifică “Inovaţii 
în industria forestieră şi 
proiectarea ingineriei” a avut 
loc în fiecare toamnă din 2008. 
Începând cu septembrie 2015, 
se desfăşoară în fiecare an. 
Limbile oficiale ale conferinţei 
sunt bulgară, engleză şi rusă. 
Consolidarea cooperării între 
diferite ţări, instituţii academice 
şi educaţionale şi întreprinderi 
din industria forestieră şi crearea 
de reţele multinaţionale de 
inovare, cercetare şi dezvoltare 
continuă în domeniul forestier 
va permite nu numai inovaţiile 
tehnologice în sectorul forestier, 
ci şi asigurarea condiţiilor 
necesare şi suficiente pentru 
creşterea competitivităţii. 

1-5.10.2018
Posadas, Misiones, Argentina
Managementul 
adaptiv pentru 
peisajele forestiere în 
transformare

 Această conferinţă va 
evidenţia amprenta accelerată a 
schimbărilor planetei noastre în 
această epocă a antropocenului. 
Transformarea utilizării pădurilor, 
care se produce ca răspuns la 
presiunile globalizării, creşterea 
populaţiei, deficitul de resurse şi 
degradarea ecologică, toate fac 
parte din provocările BIG viitoare. 
Biodiversitatea este esenţială 
pentru bunăstarea umană, dar 
oamenii reduc biodiversitatea 
în întreaga istorie a umanităţii. 
Pierderea speciilor şi degradarea 
ecosistemelor vor accelera în 
continuare în următorii ani. 
Cu toate acestea, obiectivele 
globale de reducere a ratei 
pierderii biodiversităţii nu au fost 
îndeplinite în cea mai mare parte. 
Este esenţial să se ţină seama de 
valorile ecologice, economice şi 
funcţionale ale peisajului pentru 
a îmbunătăţi planificarea şi luarea 
deciziilor. Sunt necesare soluţii 
operaţionale pentru reconcilierea 
conservării biodiversităţii în 
contextul creşterii cererii de 
resurse naturale şi de teren.

29-31.10.2018
Makassar, Indonezia
Biocomp 2018
Simpozionul 
compozitelor pe bază
de bio-bază din Pacific

 Pacific Rim Symposium 
pentru compozite bazate pe 
biocombustibili (Biocomp) este 
un simpozion internaţional, 
care a continuat să evidenţieze 
cercetările recente în domeniul 
panourilor şi compozitelor pe 
bază de lemn şi care deţine de 
treisprezece ori în diferite ţări din 
zona Pacific Rim. Simpozionul 
îşi propune să fie un forum de 
schimb de opinii, de parteneriat 
de cercetare şi de promovare 
a cercetării şi dezvoltării noi 
în compozite biologice. Tema 
acestui simpozion o vor constitui 
compozitele bazate pe bio 
pentru cicluri mai bune de viaţă.
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30.10-01.11.2019
Beijing, China
Workshop internaţional 
pentru produse 
forestiere certificate şi 
silvicultură durabilă

 Acest atelier va discuta rolurile 
pozitive pe care produsele forestiere 
certificate, evaluarea ciclului de 
viaţă şi gestionarea durabilă a 
pădurilor joacă în îmbunătăţirea vieţii 
oamenilor prin beneficiile economice, 
ecologice, ecologice şi sociale ale 
pădurilor. Sesiunile individuale vor 
oferi un forum pentru cercetătorii şi 
proprietarii de păduri şi managerii 
care sunt interesaţi de certificarea 
pădurilor, evaluarea ciclului de viaţă, 
contribuţia economică a produselor 
forestiere, serviciile şi pieţele 
ecosistemice şi silvicultura durabilă. 

4-7.12.2018
St. Georgen am Längsee,
Carintia, Austria
Conferinţă internaţională
Pădurile
europene -
patrimoniul nostru 
cultural

 Scopul anului european al 
patrimoniului cultural 2018 este 
de a împărtăşi patrimoniul nostru 
cultural comun şi potenţialul 
său de identificare, participare şi 
dezvoltare a valorilor culturale, 
sociale, economice şi de altă natură 
europene. Moştenirea culturală a 
pădurilor şi a pădurilor abordează 
multiplele interdependenţe dintre 
păduri, gestionarea pădurilor şi 
societatea umană, care s-au schimbat 
în cursul istoriei. Nu numai că se 
limitează la demonstrarea evoluţiilor 
istorice, dar contribuie, de asemenea, 
considerabil la o mai bună înţelegere 
a situaţiei actuale a pădurilor şi 
la dezvoltarea peisajului cultural 
şi oferă o contribuţie valoroasă 
pentru politicile de conservare şi 
gestionare a pădurilor. Planul de 
acţiune al UE pentru anul 2006 
a recunoscut peisajele culturale, 
practicile tradiţionale şi alte valori 
culturale ale pădurilor ca fiind unele 
dintre modalităţile de dezvoltare 
durabilă la nivel local şi regional. 
Valorile peisajelor sunt, de asemenea, 
incluse în noua politică agricolă 
comună (PAC) şi în Convenţia privind 
peisajul european. Peisajele culturale 
sunt considerate a fi un factor de 
dezvoltare. Aceste potenţiale au fost 
doar parţial investigate până acum. 

Cu toate acestea, există o cerere 
crescândă de către proprietarii de 
păduri legate de noi pieţe şi venituri 
suplimentare în afara silviculturii şi 
un interes crescând al turismelor 
în utilizarea zonelor forestiere şi 
a peisajelor frumoase. În prezent 
există numeroase iniţiative, colecţii 
şi muzee; totuşi, acestea nu sunt 
adesea legate în mod adecvat. 
Astfel, se doreşte o nouă abordare 
a cooperării între istoria pădurilor şi 
a pădurilor, inclusiv a cunoştinţelor 
tradiţionale şi a întreprinderilor 
forestiere şi turistice, şi ar trebui 
îndeplinită o nevoie tot mai mare de 
aprofundare a cunoştinţelor legate 
de patrimoniul cultural forestier. 

8-11.05.2019
Atena, Grecia
Conferinţă mondială
Pădurile
pentru sănătatea
publică

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

5-9.11.2018
Valdivia, Chile
Conferinţă
internaţională
despre păduri şi apă
într-un mediu
în schimbare

 Schimbările climatice şi ale utilizării 
terenurilor reprezintă provocări 
pentru gestionarea pădurilor şi a apei 
pentru dezvoltarea durabilă. Această 
întâlnire comună va ajuta la legarea 
evoluţiilor dinamice din pădurile din 
America Latină către o comunitate 
globală care studiază schimbările de 
mediu, pădurile şi apa. Conferinţa 
va oferi un forum pentru experţii 
în domeniul hidrologiei forestiere, 
managementului ecosistemelor 
hidrografice, ecohidrologiei, climei 
şi schimbărilor de mediu. Conferinţa 
promovează schimbul de înţelegere 
şi experienţă din domeniile 
cercetării, politicii şi implicării 

publice, dezvoltând în acelaşi timp 
colaborări internaţionale în materie 
de cercetare. 

1-1210.2018
Moudon, Cantonul Vaud, Elveţia 
Modul de formare
Organizarea şantierelor
şi metode de recoltare

 www.bzwlyss.ch

5.10.2018
Vevey, Elveţia
Formare continuă
Evoluţii şi provocări 
pentru lemnul 
energetic în Elveţia

 www.fovala.ch

9-12.10.2018
Sursee, Cantonul Lucerna, Elveţia
Colocviu în vederea 
combaterii dăunătorilor 
forestieri, 2018

 www.wsl.ch

12-19.10.2018
Basadingen, Elveţia
Exerciţii de marcaj 
arbori

 www.prosilva.ch

17.10.2018
Zollikofen, Cantonul Berna, Elveţia
Student pentru o 
zi la HAFL • Şcoala 
superioară de ştiinţe 
forestiere şi agricole 

 www.hafl.bfh.ch

15-16.10.2018
Paris, Franţa
Colocviu
60 ani de inventar 
forestier pentru un 
viitor bine reglementat

 www.gip-ecofor.org/
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Romexpo, în parteneriat strategic cu 
Asociaţia Producătorilor de Mobilă din 
România (APMR) şi CCIR, a organizat, 
în perioada 12-16 septembrie 2018, 
cea de-a XXVII-a editie a BIFE-SIM, târg 
internaţional de mobilă, echipamente şi 
accesorii.

BIFE-SIM s-a desfăşurat în noile 
spaţii expozitionale pe care Romexpo 
le-a inaugurat în toamna anului 2017, 
pavilioanele B1 şi B2. Cu o suprafaţă 
totală de 27.000 mp, pavilioanele sunt 
locul ideal pentru găzduirea târgurilor şi 
expoziţiilor de talie internaţională.

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

Cele şase saloane tematice au facilitat 
accesul vizitatorilor în zonele care îi 
interesează în mod deosebit şi care 

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

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

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

De la ediţia din 2018, nu au lipsit nici 
demostraţiile practice ale producătorilor, 
care au arătat vizitatorilor procesele 
tehnologice prin care trec una sau mai 
multe bucăţi de lemn, pentru a deveni 
piesa de mobilier care să se potrivească 
ambientului fiecărui camin.

BIFE-SIM a depăşit, an de an, atât 
aşteptarile vizitatorilor, cât şi pe cele ale 

companiilor expozante, devenind un 
etalon al manifestărilor în domeniu pe 
plan naţional şi internaţional.

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

ASFOR a fost prezent în Hall B2, 
pozitia 212.

În cadrul BIFE SIM, s-a organizat o 
nouă ediţie a Conferinţei de design, care 
s-a desfăşurat vineri, 13 septembrie, 
începând cu ora 11.00, în centrul 
de presă Romexpo şi care a avut ca 
tematică principală “producţie/design”.

12-16 septembrie 2018

BIFE-SIM 2018
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7 - 11septembrie 2018
Paris
Maison & Objet

Târg pentru bunuri de uz casnic 
şi decoraţiuni, această expoziţie 
semestrială prezintă numeroşi 
expozanţi şi o gamă largă de 
produse de uz casnic şi decorative. 
Această expoziţie este o platformă 
de comunicare şi informare în 
domeniu şi oferă companiilor de 
prezentare posibilitatea de a se 
prezenta la o audienţă de experţi 
aici. Vizitatorii pot afla informaţii 
detaliate şi complete despre 
ultimele tendinţe şi produse din 
industrie.

Târg internaţional pentru industria de 
construcţii, HVAC, amenajări, arhitectura, 
design.

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

Guvernele din Orientul Mijlociu sunt 

permanent interesate de a dezvolta 
o bază economică echilibrată şi 
diversificată, prin investirea într-un flux 
continuu de proiecte de construcţii şi 
infrastructură.

Este un furnizor important de inovaţii, 
care ajută la creşterea vanzărilor, la 
iniţierea de contacte cu noi parteneri de 
afaceri, la consolidarea brandurilor şi, nu 
în ultimul rând, la o mai bună cunoaştere 
a concurenţei.

Companiile din România participante 

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

În 2017, au participat 2.601 companii 
expozante, din 64 de ţări, inclusiv 
europene. 

19-23 noiembrie 2018
Moscova
Mebel 2018

                               
Pe o arie expoziţională de 78.177 mp, 

cu un număr de 817 expozanţi, din 28 
de ţări, şi cu un flux estimat de peste 
40.000 de vizitattori, Mebel este cel mai 
mare spectacol anual de mobilier şi 
principalul eveniment din industrie din 
Rusia şi Europa de Est. În fiecare toamnă, 
Expocentre reuneşte mărci şi producători 
mondiali de renume, designeri şi 
decoratori de interior pentru a prezenta 
noi colecţii şi cele mai bune elemente 
ale modei de mobilier. Participând la 
expoziţie, toată lumea primeşte o mare 
şansă de a se bucura de comunicarea de 

afaceri şi de a găsi noi oportunităţi de 
dezvoltare.

Expoziţia prezintă ultimele tendinţe ale 
pieţei mobilei şi reuneşte producătorii şi 
distribuitorii cu clienţii. Expoziţia include 
o mare varietate de mobilier de elită 
şi buget pentru dormitoare, sufragerii, 
camere de zi, bucătării, precum şi 
canapele şi fotolii, accesorii, materiale de 
finisare şi diverse obiecte de decor.

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

26-29.11.2018
Dubai World Trade Centre, EAU

The BIG 5
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G & J Mosbach, Germania
• parchet masiv şi stratificat
• caiet de sarcini
Alsenzstrasse 35 D-67808 Imsweiler Germany
Tel.: +49 (0) 636.145.83.90

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

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

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

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

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

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

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

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

2XL Furniture & Decor Emiratele Arabe Unite
• obiecte de decor din lemn ş.a.
• conform contract
2xL Headoffice, Regus Bidg PO Box 510222, 
Sharjah, EAU • tel.: +97.165.983.333
sanjivnldk@hotmail.com

Qingdao Minyuanxiang
International Trading Co. LTD China
• buştean de stejar
• cu comadă test, cu şi fără certificare FSC
guotraing@hotmail.com
tel.: 0086.186.789.967.96

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

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

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

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

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

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

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

Camera de Comerţ şi
Industrie a Germaniei
în România
gestionează un portal de afaceri pe 
care îl apreciem foarte util pentru 
producătorii români care doresc 
să-şi extindă afacerea pe piaţa 
germană.
www.marketplaceromania.ro
oferă posibilitatea identificării de 
clienţi, parteneri de distribuţie sau 
de cooperare pe piaţa din Germania.

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

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

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

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

Cocchieri Meccanica Generale Italia
•  europaleţi EPAL 240x240, franco Italia
Pedriali Samuele, Via San Giuseppe 6,
San Paolo di Jesi, 60038 Ancona (AN)
Tel.: +39.0731.78.71
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QUALITY
CERT SA
prin  Laboratorul Naţional pentru 
Industria Lemnului şi Mobilă 
execută testarea produselor din 
lemn, uşi, ferestre, mobilier.
• Bucureşti, Şos. Panduri nr. 94, 
Manager tehnic, ing. Ene Neagu: 
0744.974.774
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