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Ciprian Dumitru Muscă,
Preşedinte ASFOR

În anul 2019, programul de recoltare 
a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică a statului este 

de 9,5 milioane mc, din care Romsilva 
şi-a propus să valorifice către operatorii 
economici, ca lemn pe picior, 7,3 
milioane mc, diferenţa fiind aleasă 
pentru a asigura lemnul de foc pentru 
populaţie. 

La sfârşitul lunii septembrie, cantitatea 
de lemn rămasă nevalorificată era 
de cca. 1,7 milioane mc, din care 1,2 
milioane mc produse principale. 

În ceea ce priveşte valorificarea 
rezervei de 20%, licitaţiile organizate 
nu au avut succes, Romsilva reuşind să 
valorifice doar 41% din oferta de lemn. 
În aceste condiţii, prudenţa este cuvântul 
care va domina sectorul forestier în 
toamna anului 2019, şi apoi în anul 2020.

După 1990, sectorul forestier trece 
prin cea de-a treia criză, primele două 
fiind generate de crizele financiare 
globale, aceasta având la bază aceleaşi 
probleme financiare, însă acestea s-au 

suprapus cu o situaţie de criză ecologică, 
cauzată de doborâturile de vânt şi 
atacurile de insecte din Europa, care 
au adus volume mari de lemn în piaţă, 
estimate la cca. 100 milioane mc şi care 
s-au transpus printr-o scădere istorică 
a indicelui european al preţurilor (ESPI) 
până la nivelul de acum nouă ani, ceea 
ce înseamnă o scădere a preţurilor medii 
ale buşteanului din Austria şi Germania 
cu aproape 20%. 

Piaţa lemnului din România rămâne 
în continuare una atipică, în care 4.500 
de operatori economici concurează cu 
cea mai mare companie de exploatare a 
lemnului din lume, Romsilva, care a atins 
o capacitate anuală de exploatare de 
cca. 2,5 milioane mc.

Piaţa lemnului din România trebuie să 
devină una deschisă, atractivă, în care 
ofertele de lemn să fie tranzacţionate 
într-o piaţă reală, în care fiecare 
participant să beneficieze de aceleaşi 
avantaje, şi aici ne referim la Romsilva, 
care intervine cu un volum destul de 

Anul de producţie 2020.
Cuvântul de ordine:

prudenţă!!! 
Ne apropiem de începerea unei perioade 
care, în ultimii ani, era foarte fierbinte în 
sectorul forestier. Romsilva pregăteşte licitaţia 
de toamnă pentru anul de producţie 2020, 
cunoscută în sector ca şi marea licitaţie.
Vom avea în acest an “marea licitaţie”? 
Licitaţia de toamnă se desfăşoară într-un 
moment în care piaţa lemnului este foarte 
tensionată: industria de prelucrare primară a 
lemnului şi-a redus în multe zone activitatea, 
importurile de buştean şi cherestea au 
atins niveluri ridicate, volumul de produse 
accidentale nevalorificate este încă mare, 
sectorul de exploatare înregistrează stocuri şi 
probleme de valorificare, iar valoarea lemnului 
a scăzut cu 28% faţă de anul precedent. 
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mare provenit din exploatările realizate 
cu forţe proprii sau prestări servicii, 
fiind avantajată de posibilitatea alegerii 
lemnului valoros. Tragerea la sorţi a 
partizilor poate că nu a fost soluţia care 
să fie acceptată de toată lumea, însă a 
fost singura care a asigurat acel grad 
de echilibru prin care participanţii în 
piaţa lemnului au avut garanţia unei 
tranzacţionări în condiţii egale. 

Trebuie făcută o analiză foarte atentă 
şi a modului în care lemnul, ca resursă 
naţională, este folosit pentru dezvoltarea 
comunităţilor locale, prin crearea de 
locuri de muncă şi plata de taxe şi 
impozite către administraţiile locale. 
Acest sistem al Romsilva, de a colecta 
la nivel central tot venitul realizat din 
vânzarea lemnului, este unul perdant 
pentru comunităţile locale, care se văd 
cu fructele culese, fără a avea nici cel 
mai mic beneficiu. 

Ilogică este şi perpetuarea actualului 
sistem de licitare a resursei naţionale. 
Rolul licitaţiei nu este altul decât de 
a stabili accesul la resursa de lemn, 

în condiţiile în care administratorul 
şi-a inclus marja de profit în preţul 
de pornire. Din păcate, România 
are unul dintre cele mai păguboase 
sisteme de atribuire a resursei de 
lemn - preţul maximal. Cine oferă 
cel mai mare preţ adjudecă lemnul. 
În realitate, nu întotdeauna cel care 
oferă preţul maximal aduce şi cele 
mai multe beneficii pădurii sau 
comunităţii. Acest preţ maximal a dus 
la o decapitalizare completă a firmelor 
de exploatare, furturi de lemn şi se pare 
că se va materializa într-o criză cu care 
administratorii de păduri din România 
nu au mai fost confruntaţi. 

Rămâne de văzut dacă la nivelul 
Ministerului Apelor şi Pădurilor şi la 
cel al Romsilva se percepe necesitatea 
unor schimbări care să ducă la o întărire 
a sectorului privat de exploatare a 
pădurilor şi să pună bazele prelucrării 
lemnului în comunităţile locale, 
permiţând astfel dezvoltarea acestora pe 
baza acestei resurse naţionale.

Asociaţia Forestierilor din România 

- ASFOR face apel, în continuare, la 
Romsilva să dea dovadă de înţelepciune 
şi să revizuiască Procedura de valorificare 
a masei lemnoase, Caietul de sarcini 
şi Contractul cadru cu privire la 
valorificarea masei lemnoase. 

Astfel, printre multe altele, rămâne în 
continuare nerezolvat modul de aplicare 
a:

• art. 3 din Regulament, în cazul 
exploatării lemnului în regie proprie 
şi prin prestări servicii (valorificare ca 
lemn fasonat), trebuie exploatate cu 
prioritate partizile de produse secundare 
şi accidentale, cu procentul cel mai mare 
de lemn de foc.

• art. 3, alin. 4 prevede obligativitatea 
Romsilva de a întocmi şi de aproba prin 
hotărâre o procedură / criterii de alegere 
a partizilor ce sunt reţinute pentru 
exploatare în regie proprie şi prestări 
servicii, această procedură nefiind 
întocmită / făcută publică.

• art. 10, alin. 2 din Regulament, în 
ceea ce priveşte publicarea în termen 
de maximum 10 zile calendaristice a 

listei partizilor. Din practica observată, 
lista partizilor este modificată frecvent, 
fără nici o justificare publică şi fără 
încadrarea în termenul prevăzut la art.10, 
alin. 5.

• art. 10, alin. 2, lit. f din 
Regulament, în ceea ce priveşte 
întocmirea contractului cadru şi a 
caietului de sarcini de către Romsilva. 
Deşi HG nr. 55/2019 a intrat în vigoare 
în luna februarie 2019, transpunerea 
în caietul de sarcini şi în contractul 
cadru a modificărilor aduse de acest act 
normativ nu a fost finalizată nici astăzi.

• art. 22, alin. 2, lit. b din 
Regulament, în sensul că Romsilva 
ia în considerare, în procedura de 
preselecţie, datoriile din ziua în care are 
loc aceasta, şi nu cele înregistrate până 
la data şi ora stabilite pentru depunerea 
documentelor pentru preselecţie, fapt 
care ar înlătura posibilitatea de eliminare 
de la preselecţie pentru datorii care nu 
sunt cunoscute şi pot apărea până la 
data finalizării preselecţiei.

• art. 25, alin. 5 din Regulament, 

în sensul că garanţia de contractare 
se reţine de către Romsilva până la 
plata integrală a masei lemnoase, 
contrar prevederilor Regulamentului 
de valorificare a masei lemnoase, 
invocându-se că garanţia va fi restituită 
după încheierea procesului verbal de 
predare.

• art. 62 din Regulament, în sensul că 
din activitatea derulată de Romsilva, de 
la intrarea în vigoare a HG nr. 55/2019, 
până în prezent, nu reiese că aceasta 
ar fi efectuat evidenţierea distinctă a 
activităţilor desfăşurate în calitate 
de administrator al fondului forestier 
naţional şi operator economic şi nici 
înregistrarea unui preţ fundamentat 
pentru volumul evidenţiat distinct.

Premergător acestei licitaţii de toamnă 
(2019), ne confruntăm şi cu probleme 
care de acum sunt cronicizate:

• lipsa totală de viziune în sectorul 
forestier;

• lipsa de finanţare a firmelor de 
exploatare; 

• norme tehnice rigide;

• grad redus de accesibilitate 
a pădurilor, cu efect în 
supraexploatarea pădurilor accesibile 
şi grad redus de valorificare în 
pădurile mai puţin accesibile, dar cu 
lemn de bună calitate;

• decapitalizarea firmelor din sectorul 
de exploatare a lemnului; 

• criza de forţă de muncă specializată. 
Nevoile firmelor noastre - de 

stabilitate financiar-economică, front de 
lucru pe termen mediu şi lung, angajaţi 
stabili şi performanţă - sunt tot mai greu 
de gestionat. Ştim toate astea pentru că 
lucrăm în acest sector şi ne confruntăm 
în mod direct, an de an, cu toate aceste 
provocări.

Reaşezarea preţurilor şi găsirea 
unui nivel de echilibru între cerere şi 
ofertă sunt acţiuni imperios necesare 
pentru a stopa creşterea importurilor 
şi normalizarea activităţii în sectorul de 
exploatare şi industrializare primară a 
lemnului.

Ciprian Dumitru Muscă,
Preşedinte ASFOR

Trebuie făcută 
o analiză foarte 
atentă şi a modului 
în care lemnul, ca 
resursă naţională, 
este folosit pentru 
dezvoltarea 
comunităţilor locale, 
prin crearea de locuri 
de muncă şi plata 
de taxe şi impozite 
către administraţiile 
locale.
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Rezumat
Un cadru strategic nou trebuie 
să se bazeze pe analiza 
unor indicatori riguroşi de 
monitorizare a pădurilor şi 
a impactului socio-ecologic 
şi economic al activităţilor 
de management forestier. 
Transparentizarea procesului 
de evaluare şi a rezultatelor 
monitorizării acestor indicatori 
este esenţială pentru o viziune 
unitară de politică forestieră 
naţională viitoare.

Vision and principles 
of forestry policy 
development in 
Romania

Synopsis
A new strategy background 
must rely on the analysis of 
rigorous indicators of forests 
monitoring and the social and 
ecological impact of forest 
management activities. The 
transparency of the evaluation 
process and of the results of 
monitoring these indicators 
is an essential factor for 
conceiving a unitary vision of a 
future national forestry policy.

Prof. PhD. Eng.
Liviu Nichiforel,
“Ştefan cel Mare” University, 
Suceava

Această lipsă de viziune 
este reflectată într-o 
incoerenţă a politicii 
forestiere, chiar inevitabilă 
în condiţiile în care, 
începând cu 2007, 
mandatele secretarilor 
de stat răspunzători de 
domeniul pădurilor rareori 
au depăşit un an. Ca 
răspuns la această stare de 
fapt, a fost creat un grup 
de lucru, care a urmărit 
implicarea organizaţiilor 
din sectorul forestier şi a 
unor experţi în formularea 
opiniilor privind principiile 
de dezvoltare a unei noi 
politici forestiere, sub 
coordonarea unei instituţii 
academice. Rezultatul este 
un document de viziune, 
care propune regândirea 
sistemului legislativ privitor 
la sectorul forestier, plecând 
de la un set de principii 
adaptate condiţiilor socio-
economice actuale şi 
modului în care societatea 
percepe problematica 
gestionării pădurilor.

Pădurea României: patrimoniu, 
mediu, resursă

Viziunea formulată propune ca pădurile 
României să fie gestionate prin 
instrumente de politică forestieră 

adecvate şi adaptate scopului propus, 
care abordează în mod specific şi echitabil 
nevoile societăţii de conservare a valorilor de 
patrimoniu natural, de furnizare cu continuitate 
a serviciilor de mediu vitale, de adaptare 
a practicilor de management la contextul 
schimbărilor climatice şi de asigurare a unui 
mediu economic stabil, care să aducă beneficii 
sporite societăţii, proprietarilor de pădure, 
comunităţilor locale şi economiei naţionale.

Transpunerea practică a acestei viziuni 
presupune implementarea unitară a unui set de 
principii de management forestier:

Viziune şi principii

de dezvoltare
a politicii forestiere

din România

Lipsa unei viziuni 
naţionale şi unitare
de gestionare durabilă 
a pădurilor, care să fie 
implementată
într-un cadru strategic 
asumat şi realist, 
reprezintă principalul 
risc sistemic pentru 
fondul forestier 
naţional. 



tuturor intrărilor de lemn în piaţă, în scopul 
urmăririi legalităţii şi fiscalizării acestora. 
Indiferent de forma de valorificare (lemn 
pe picior sau lemn fasonat), evaluarea 
volumului care intră în piaţă se realizează 
la momentul avizării transportului în 
punctul declarat de intrare în piaţă, printr-o 
recepţie comună asumată de administrator 
şi agentul economic. Sistemul de control 
al volumelor exploatate trebuie să se 
concentreze pe prima plasare pe piaţă a 
produselor de lemn şi pe mecanisme de 
prevenţie a transporturilor ilegale. Este 
necesară o strategie specifică, susţinută 
de un cadru legal care să promoveze 
accesibilizarea pădurilor prin investiţiile 
publice şi private în construirea de 
drumuri forestiere şi prin posibilitatea 
de concesionare a drumurilor existente 
de către proprietarii deserviţi de aceste 
drumuri.

8. Asigurarea atât a funcţiilor 
de recreere ale pădurilor, cât şi 
a obiectivelor de dezvoltare a 
comunităţilor locale

Populaţia beneficiază liber de serviciile 
recreative şi sanogene oferite de pădure, 
cu stabilirea unor reguli de acces şi vizitare 
a pădurilor. Dezvoltarea socio-economică 
a comunităţilor locale este susţinută prin 
implicarea lor adecvată în planuri strategice 
locale şi prin stimularea valorificării şi 

procesării superioare a lemnului în sensul 
creşterii valorii adăugate pe plan local.

O politică forestieră
bazată pe principii
de bună guvernanţă

Politica forestieră trebuie să 
urmărească exercitarea, de către stat, în 
mod transparent şi eficient, a rolurilor 
de reglementare, de monitorizare şi 
control, de suport instituţional şi de 
proprietar de pădure. Coerenţa legislativă 
trebuie asigurată printr-un nou cadru 

simplificat şi eficient de reglementare 
a gestionării pădurilor şi de asumare a 
răspunderii. Este necesară delimitarea 
clară a sarcinilor şi responsabilităţilor 
persoanelor şi organizaţiilor din sectorul 
forestier, pe baza unui set de criterii etice 
şi tehnice de evaluare a firmelor cheie 
din domeniu. Monitorizarea şi controlul 
managementului forestier foloseşte o 
abordare bazată pe evaluarea riscurior 
şi pe criterii obiective şi transparente de 
control, precum şi o raportare clară a 
eficienţei corpului de control. Stabilirea şi 
implementarea instrumentelor de politică 
forestieră trebuie să se facă cu respectarea 
drepturilor de proprietate. Gestionarea 
proprietăţilor private, în special a celor 
de mici dimensiuni, necesită măsuri 
specifice, care să susţină viabilitatea 
economică a gestionării pădurilor, în 
scopul co-interesării proprietarilor pentru 
păstrarea pădurilor în proprietate şi pentru 
gestionarea lor responsabilă. Suportul 
instituţional presupune asigurarea cu 
prioritate a accesului la toate măsurile 
de sprijin financiar disponibile la nivel 
european pentru sectorul forestier. Statul, 
ca proprietar de păduri, aplică un model 
de gestionare responsabilă şi eficientă a 
pădurilor avute în proprietate. Statul, ca 
proprietar de păduri, trebuie să îşi asume 
rolul de mediator al competiţiei în piaţa 
lemnului, prin menţinerea valorii de vânzare 
a masei lemnoase la un preţ sustenabil 

pentru industrie. Autoritatea asigură 
implicarea tuturor factorilor interesaţi în 
procesul decizional, de control pasiv şi de 
monitorizare a performanţei exercitării 
gestionării durabile a pădurilor, cu scopul 
de a descuraja potenţialele conflicte de 
interes şi pentru a creşte capacitatea 
instituţională, suplinind legislaţia orientată 
prioritar pe instrumente de comandă şi 
control.

Conf. univ. dr. ing. Liviu Nichiforel,
Universitatea “Ștefan cel Mare”, Suceava

Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 1110 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro

actualitate / in the news actualitate / in the news

tehnice necesare pentru oferirea unor 
servicii ecosistemice specifice. Furnizarea 
acestor servicii către societate este 
garantată, în aceeaşi măsură cu respectarea 
drepturilor proprietarilor de a valorifica 
serviciile ecosistemice specifice. Acest lucru 
presupune implementarea unui mecanism 
de compensare pentru toate serviciile 
specifice, sistem menit să responsabilizeze 
proprietarii şi să conştientizeze societatea 
privind valoarea acestor servicii.

6. Adaptarea sistemului 
forestier la riscurile induse 
de schimbările climatice şi 
la realizarea unei economii 
neutrale climatic

Adaptarea pădurilor la schimbări 
climatice se realizează prin măsuri de 
management activ şi integrat, acolo unde 
pădurile nu sunt incluse în zone strict 
protejate.

Acest lucru necesită o flexibilitate 
mai mare a deciziilor tehnice în raport 
de situaţii locale specifice. Autoritatea 
forestieră implementează un instrument de 
monitorizare şi un mecanism financiar, în 
vederea administrării cantităţilor de gaze de 
seră emise/absorbite pe durata perioadelor 
de angajament internaţional de reduceri 
de emisii din păduri şi utilizarea produselor 
din lemn. Statul acordă cu prioritate sprijin 
financiar pentru măsuri silvotehnice care 
nu aduc beneficii economice directe 
proprietarilor, dar sunt vitale pentru 
creşterea stabilităţii arboretelor şi a gradului 
de stocare a carbonului (de exemplu, 
refacerea şi îngrijirea arboretelor degradate 
afectate de perturbări naturale sau 
antropice). Societatea trebuie conştientizată 
privind rolul specific al pădurilor, atât în 
captarea carbonului, cât şi în stocarea 
acestuia în produse de lungă utilizare (case 
de lemn, mobilier etc).

7. Eficienţa administrativă

Statul reduce la minimum costurile, 
precum şi piedicile administrative şi 
birocratice, pentru activităţile pe care 
vrea să le promoveze a fi efectuate de 
proprietari şi administratori. Eficientizarea 
actului de administrare presupune 
implementarea unor instrumente digitale 
de suport şi nu de supra-birocratizare. 
Dezvoltarea platformei digitale trebuie 
să se facă în direcţia creării unui registru 
unic de evidenţă a pădurilor, interconectat 
între instituţiile de administrare, avizare 
şi control, platformă care să suplinească 
eficient avizările şi raportările multiple 
şi să emită alerte cu rol de prevenţie. 
Sistemul de evaluare, autorizare şi punere 
în circulaţie a lemnului trebuie să asigure 
declararea transparentă şi monitorizarea 

1. Fundamentarea
şi evaluarea riguroasă
a politicilor de gestionare
a pădurilor

Planificarea politicilor forestiere trebuie să 
reducă riscul formulării unor reglementări 
direcţionate de crize şi de intenţii politice de 
moment. Direcţiile strategice actuale trebuie 
să se bazeze pe analiza unor indicatori 
riguroşi de monitorizare a pădurilor 
României şi a impactului socio-ecologic şi 
economic al activităţilor de management 
forestier. Transparentizarea procesului 
de evaluare şi a rezultatelor monitorizării 
acestor indicatori este esenţială pentru a 
transmite către societate mesaje credibile 
şi fundamentate metodologic privind 
starea pădurilor României. Identificarea 
celor mai eficiente instrumente politice de 
gestionare a pădurilor necesită argumente 
şi date solide, ca răspuns la percepţiile şi 
informaţiile de slabă calitate.

2. Prevalenţa
obligaţiei de rezultat
în aplicarea măsurilor
de gestionare a pădurilor

Măsurile tehnice de gestionare a 
pădurilor trebuie să fie direcţionate către 

obţinerea unor rezultate concrete, şi 
nu îngrădite de respectarea unor paşi 
procedurali normativi care să încurajeze 
rutina şi deprofesionalizarea. Autoritatea 
trebuie să reglementeze obligaţii de 
rezultat exprimate prin indicatori relevanţi 
şi măsurabili (ca de exemplu suprafeţe 
de bază optime la arborete, număr de 
arbori de viitor, indicatori de determinare a 
reuşitei regenerărilor etc). Responsabilitatea 
managementului forestier este aceea de 
a găsi metodele şi instrumentele cele mai 
potrivite cu situaţia concretă pentru a 
obţine rezultatele impuse.

3. Menţinerea integrităţii şi 
stimularea creşterii suprafeţei 
pădurilor

Statul garantează menţinerea 
integrităţii suprafeţelor de pădure incluse 
în fondul forestier prin instrumente 
clare de reglementare. În acelaşi timp, 
statul creează măsuri de sprijin financiar 
pentru integrarea în circuitul silvic a altor 
suprafeţe de teren, cu scopul de a reduce 
presiunea asupra pădurilor naturale, de 
a îmbunătăţi condiţiile de mediu şi de a 
creşte capacitatea de stocare a carbonului. 
Ţelurile de gospodărire pentru suprafeţele 
împădurite în afara fondului forestier sunt 
stabilite de proprietari, cu respectarea unor 
criterii tehnice de bază.

4. Reprezentativitate, 
conectivitate ecologică şi 
funcţionalitate în conservarea 
biodiversităţii

Conservarea biodiversităţii este abordată 
prioritar prin reţeaua naţională de arii 
protejate, prin crearea unei reţele naţionale 
de ecosisteme forestiere reprezentative şi 
prin fundamentarea tehnică a unor măsuri 
specifice de conservare a biodiversităţii 
la nivel de arboret. Consolidarea 
managementului eficient al reţelei de arii 
naturale protejate din România presupune 
atât reevaluarea fundamentată ştiinţific a 
obiectivelor şi măsurilor de conservare, cât 
şi integrarea acestora cu instrumentele de 
planificare a măsurilor de management 
forestier.

5. Continuitatea serviciilor 
ecosistemice vitale şi justa 
compensare a serviciilor 
specifice

Gestionarea pădurilor presupune 
implementarea unor măsuri tehnice care 
să asigure furnizarea cu continuitate a 
serviciilor ecosistemice de bază, obligatorii 
indiferent de forma de proprietate şi de 
suprafaţa aflată în proprietate. În raport cu 
zonarea funcţională, sunt stabilite măsurile 

Identificarea
celor mai eficiente 

instrumente politice
de gestionare

a pădurilor necesită 
argumente şi date 
solide, ca răspuns

la percepţiile
şi informaţiile

de slabă
calitate.
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80

Rezumat
Activ la varsta de 80 de ani, 
membru titular al ASAS, cadru 
didactic, Dumitru Târziu este 
un model, un prieten, un om 
de acţiune, recunoscut ca 
specialist în lumea ştiinţifică 
internaţională. A publicat 
aproape 150 de lucrări, dintre 
care 19 manuale universitare 
şi 4 tratate şi monografii. 
Lucrările de referinţă se regăsesc 
în toate domeniile din bogata 
sa activitate profesională: 
silvicultură, pedologie şi staţiuni 
forestiere şi ecologie. 

Professor Dumitru 
Romulus Târziu,
on his 80th birthday

Synopsis
An active person on his 80th 
birthday, full member of ASAS 
(The Academy of Agricultural 
and Forestry Sciences), a 
renowned teacher, Dumitru 
Târziu represents a true model, 
a friend, a man of action, well 
known for his scientific works, 
even at international level. He 
has published almost 150 works 
and he has also been the author 
or co-author of 19 academic 
textbooks and 4 treaties and 
monographies. Reference works 
covering all of his professional 
fields include: forestry, pedology 
and forest stations, ecology.

Prof. Dr. Eng.
Neculae Şofletea,
Faculty of Silviculture and Forest 
Engineering
in Braşov,
Correspondant
Member of ASAS

Avem astăzi plăcerea şi onoarea de a-l 
sărbători, la frumoasa vârstă de 80 ani, 
pe profesorul universitar dr. ing. Dumitru 
Romulus Târziu, membru titular al 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, 
una dintre vocile puternice ale Secţiei de 
Silvicultură, cu o experienţă de aproape şase 
decenii în slujba învăţământului superior 
silvic românesc, pentru care va rămâne, 
cred eu, un reper important pentru ceea ce 
s-a întâmplat în ultimele decenii.

la aniversarea
a de ani

S-a născut la 9 august 1939 şi a 
avut o copilărie zbuciumată, aşa 
cum au fost vremurile de atunci. 

Venirea comuniştilor la putere, produsă 
prin fraudarea alegerilor, înclusiv 
în Novaciul său natal, soldată cu 
distrugerea unei societăţi aşezate şi cu 
baze morale solide, i-a marcat profund 
pe novăceni, inclusiv pe copilul Dumitru 
al lui Ion şi Paraschiva Târziu. Aşa se 
explică aversiunea sa faţă de sistemul 

comunist totalitar, sau criptocomunist 
postdecembrist. Destinul a făcut ca 
paşii săi, orientaţi la un moment dat 
spre o şcoală medie tehnică de drumuri 
şi poduri, să-l poarte apoi spre Braşov, 
devenind student al acestei facultăţi, 
în anul 1957, fiind admis al doilea din 
cei 427 candidaţi pentru 30 de locuri. 
Orientarea sa spre domeniul silviculturii 
nu se putea produce decât în urma 
unei legături de suflet cu pădurea, 

Profesorul

Dumitru 
Romulus
Târziu,
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legătură pe care a realizat-o pe baza 
antecedentelor din anii de până 
atunci.

 
În anul 1966, a fost admis la 

doctorat cu frecvenţă, sub conducerea 
ştiinţifică a prof. emerit Emil G. 
Negulescu, obţinând titlul de doctor 
în anul 1970, lucrarea de doctorat 
abordând tematica aplicării tăierilor 
succesive în făgete din Masivul Parâng.

Între anii 1974 şi 1976, a funcţionat 
ca profesor asociat la Facultatea de 
Ştiinţe Agronomice, Departamentul de 
Geniu Rural, Ape şi Păduri din cadrul 
Universităţii Naţionale din Zair (azi 
R.P.D. Congo). Acolo, personalitatea sa 

puternică şi pregătirea profesională, 
dar şi uşurinţa de a comunica, l-au 
făcut remarcat printre colegii de alte 
naţionalităţi (belgieni, canadieni etc.) 
care activau în perioada respectivă 
în Zair, cu care a rămas în relaţii 
profesionale şi de amiciţie.

Din anul 1991, devine conducător 
de doctorat, calitate în care au 
fost finalizate numeroase teze cu 
tematică din sfera ecologiei forestiere, 
fundamentării deciziilor silvotehnice 
sau a planurilor de management ale 
ariilor protejate prin studii staţionale 
avansate ş.a.

Fără îndoială, activitatea didactică 
a profesorului Dumitru Târziu şi 
recunoaşterea meritelor sale ştiinţifice 
trebuie privite la adevărata lor 
dimensiune şi, ca urmare, a faptului 
că, în anul universitar 1997-1998, în 
urma unui concurs internaţional, a 
fost selectat ca profesor asociat de 
Silvicultură la École Nationale de 
Genie Rural, des Eaux et des Forêts 
de la Nancy, Franţa, una din cele mai 
prestigioase şcoli de silvicultură din 
Europa. Acest moment din viaţa sa 
depăşeşte sfera de relevanţă în plan 
personal, contribuind la creşterea 
prestigiului facultăţii noastre şi la 
recunoaşterea acesteia ca instituţie 

de referinţă în domeniul silviculturii 
europene.

Prestaţia didactică a profesorului 
Dumitru Târziu la catedră sau pe 
teren a fost întotdeauna la un nivel 
ştiinţific elevat. Polivalenţa pregătirii 
sale profesionale în domenii atât 
de diverse ale ştiinţelor silvice s-a 
concretizat în expuneri şi comentarii 
de certă ţinută ştiinţifică. Trecerea sa 
de la sfera de preocupări a disciplinei 
de silvicultură la pedologie şi staţiuni 
forestiere, între care s-a intercalat 
în mod fericit, la un moment dat, 
disciplina de ecologie generală 

şi forestieră, s-a concretizat prin 
dobândirea unui nivel ridicat de 
înţelegere a relaţiilor dintre plante şi 
mediul lor de viaţă. Toate acestea au 
condus la perceperea domniei sale 
în mediul academic, în cercetarea 
şi producţia silvică, dar şi în rândul 
studenţilor, ca specialist de prim 
rang. Exigenţa sa în plan didactic nu 
este singulară, ci a moştenit-o de la 
marile personalităţi ale învăţământului 
silvic braşovean, decurgând din 
responsabilitatea asumată de a asigura 
viitorilor ingineri silvici un nivel 
adecvat de pregătire profesională, 
dar şi de a le insufla ceea ce generic 
definim a fi “conştiinţă silvică”. 

Activitatea publicistică şi ştiinţifică a 
profesorului Dumitru Romulus Târziu 
este remarcabilă. A publicat aproape 
150 de lucrări, semnând ca autor sau 
coautor 19  manuale universitare 
şi 4 tratate şi monografii. Lucrările 
de referinţă se regăsesc în toate 
domeniile din bogata sa activitate 
profesională: silvicultură, pedologie 
şi staţiuni forestiere şi ecologie. Una 
dintre acestea, la elaborarea căreia a 
colaborat, este tratatul de silvicultură, 
în două volume, lucrare coordonată 
de prof. emerit Emil G. Negulescu, cu 
aportul substanţial al altor două cadre 
didactice de prestigiu ale facultăţii 
noastre, profesorii Victor Stănescu şi 
Ion I. Florescu. Tratatul a fost distins 
în anul 1975 cu premiul “Traian 
Săvulescu” al Academiei Române.

Un domeniu în care profesorul 
Dumitru Târziu s-a exprimat cu 
pricepere şi convingere este cel 
al raporturilor dezvoltare-mediu 
şi al implicaţiilor acestora asupra 
silviculturii, pledând pentru 
armonizarea acestor relaţii, care 
să permită gestionarea durabilă a 
pădurilor. Înţelegând şi analizând 
pădurea ca ecosistem de mare 
complexitate şi diversitate, a fost 
preocupat nu numai de cunoaşterea 
efectelor factorului antropic asupra 
pădurilor, inclusiv în cele supuse 
gospodăririi intensive, ci şi pentru a 
releva valoarea informaţională şi ca 
resursă de germoplasmă a pădurilor 
pluriene naturale ca păduri climax. 

A publicat mai multe lucrări în 
străinătate. Astfel, deosebit de 
fructuoasă a fost perioada în care a 
funcţionat ca profesor asociat în Zair, 
când au apărut trei cursuri: silvicultură 
generală, silvicultură tropicală, 
respectiv fitogeografie şi fitosociologie 
forestieră. De asemenea, alte lucrări 

au fost publicate în buletine ştiinţifice 
ale unor congrese forestiere mondiale 
sau conferinţe internaţionale, dar 
şi în reviste de specialitate de mare 
prestigiu, ca de exemplu în Revue 
Forestiere Française.

Recunoaşterea ca specialist în lumea 
ştiinţifică internaţională s-a concretizat 
prin contactele directe pe care le-a 
avut cu personalităţi de renume din 
silvicultura altor ţări (Canada, Belgia, 
Germania, Franţa etc.), precum şi 
prin cooptarea în diferite organisme 
internaţionale (Secţia de silvicultură 
tropicală de pe lângă IUFRO, Grupa de 
lucru a profesorilor de silvicultură din 
Europa, Pro-Silva Europa etc.).

Vizibilitatea internaţională a fost 
utilizată şi în folosul facultăţii. Exemple 
elocvente în acest sens sunt acţiunile 
întreprinse în cadrul programului 
Socrates, în anii 2001-2002, când 
au fost efectuate schimburi de 
cadre didactice şi studenţi cu Şcoala 
superioară de la Nancy, Franţa, şi cu 
Facultatea de Ştiinţe Agricole de la 
Gembloux, Belgia. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică 
s-a concretizat şi prin derularea a 
numeroase teme pe bază de contract. 
A coordonat 28 de contracte de 
cercetare şi a colaborat la multe altele, 
fie în tematici coordonate de ICAS, 
fie în responsabilitatea catedrei de 
silvicultură.

Din anul 1997, este membru 
corespondent al Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice, iar în prezent 
este membru titular, desfăşurând o 
activitate susţinută. De asemenea, 
a fost cooptat în colectivul ştiinţific 
de silvicultură al Academiei Române. 
Începînd din anul 2013, este 
preşedinte al Filialei Braşov a ASAS.

 
La acest moment aniversar, nu pot 

fi omise nici activităţile desfăşurate 
în administraţia universitară, în 
publicistica din domeniul forestier 
sau în alte domenii extrauniversitare. 
Dintre acestea amintim funcţia de şef 
al Catedrei de silvicultură pe perioada 
a trei mandate, începând din anul 
1990, prezenţa ca membru în Consiliul 
profesoral al facultăţii, pe durata a trei 
mandate, şi în Senatul Universităţii, 
pe perioada a două mandate, 
activitatea ca membru al Comisiei 
de onoare a Senatului, participarea 
în Consiliul tehnic şi economic la 
nivelul administraţiei silvice centrale, 
activitatea de redactor responsabil 
adjunct al “Revistei pădurilor”, între 
anii 1999 şi 2000, mandatul de 

preşedinte al Societăţii Progresul 
Silvic, în perioada 1999-2001.

Domnule
profesor Dumitru 
Romulus Târziu, 

În încheierea alocuţiunii mele de 
laudatio, cu ocazia intrării domniei 
voastre în rândul octogenarilor, 
vă reţin atenţia cu una dintre 
nenumăratele cugetări ale Maicii 
Tereza: “Nu uita niciodată că pielea 
se încreţeşte, părul încărunţeşte, iar 
zilele se transformă în ani… dar ce e 
mai important se conservă; forţa şi 
determinarea ta nu au vârstă. Spiritul 
tău este cel care îndepărtează pânzele 
de păianjen. Dincolo de orice punct de 
sosire, e unul de plecare. Dincolo de 
orice reuşită, e o altă încercare”.  

Anii de până acum i-aţi parcurs cu 
multă onoare, asumându-vă tot ceea 
ce aţi făcut. Starea fizică excelentă pe 
care o arătaţi ne oferă speranţa că, 
mulţi ani de acum încolo, veţi continua 
şi veţi desăvârşi ceea ce v-aţi propus. 
Ne vom bucura de toate realizările 
dumneavoastră! 

În nume personal, vă adresez cu 
sinceritate şi simpatie urarea de “La 
mulţi ani!” şi multă sănătate, că-i mai 
bună decât toate!

Septembrie 2019,

Prof. dr. ing. Neculae Şofletea,
Facultatea de Silvicultură

şi Exploatari Forestiere din Braşov,
Membru corespondent al ASAS

Prof. univ. dr. ing.
Dumitru Romulus Târziu,
la tribuna ASFOR
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Referitor la ultima afirmaţie 
privind superficialitatea 
normelor pentru curăţat de 

crăci şi secţionatul lemnului, voi 
prezenta, în cele ce urmează, câteva 
aspecte critice:

Secţiunea 1. Curăţarea de 
crăci şi secţionarea lemnului 
este tratată în patru articole (art. 
231- art. 234). Dintre cele patru 
articole, art. 233 nu are nicio 
legătură cu operaţiile de curăţat de 
crăci şi secţionatul lemnului, cităm: 
“Art. 233. Căile de circulaţie din 
platforma primară vor fi menţinute 
libere fără a se bloca cu diverse 
materiale lemnoase”.

La art. 231, lit. A, norma prevede 
că atunci când se lucrează în 
echipă, angajaţii vor fi aşezaţi 
astfel încât să nu se lovească 
unul pe celălalt, neprecizând la 
ce distanţă, care este compunerea 
echipei, ce mecanisme şi unelte 
folosesc. Mai mult, sintagma “să 
nu se lovească” nu îşi are locul, mai 
potrivită în acest caz fiind sintagma 
“să nu se stânjenească”.

Normele nu tratează niciun 
factor de risc care ar exista la 
secţionarea lemnului, atunci 
când acesta se află încovoiat sub 
greutatea proprie, a lemnului 
“în consolă”, a celui cu defecte 
de formă, cum ar fi curburile 
şi înfurcirile, a lemnului foarte 
tensionat provenit din doborâturi 
de vânt, etc.

Cât priveşte factorii de risc de la 
curăţarea de crăci, având în vedere 
amplasarea acestora pe arborele 
în picioare, pe arborele doborât, 
deasupra arborelui, dedesubtul 
acestuia, a crăcilor uscate, a crăcilor 
groase etc., normele nu spun nimic.

În ceea ce priveşte operaţia 
de doborât arbori din cadrul 
procesului tehnologic de recoltare 
a lemnului, facem următoarele 
observaţii critice:

a) executantul, adică omul care 
execută doborâtul arborilor, nu se 
mai numeşte fasonator mecanic, 
drujbist mecanizator în exploatări 
forestiere, motorist în pădure, ci 
operator la recoltarea şi toaletarea 
arborilor forestieri;

b) lucrul cu doi muncitori în 
formaţie la doborât, cu ajutor şi 
fasonator mecanic, nu mai este de 
actualitate, lucrarea de doborât 
fiind executată de un singur 
muncitor;

c) în mod greşit, normele 
stabilesc o retragere la 7 m sau 15 
m de la cioată, deoarece coroana 

arborilor, pleacă de la cca 2-3 m de 
la sol, iar retragerea la o distanţă 
mai mare de 2 m conduce sigur la 
surprinderea operatorului de către 
aceasta, dacă arborele îşi schimbă 
direcţia de doborâre aleasă;

d) operaţia de doborât nu se mai 
execută cu ferăstraie electrice (art. 
101 din norme);

e) normele interzic tăierea cu 
vârful lamei, aspect cu totul eronat, 
deoarece şinele de ghidaj, aşa cum 
mai nou sunt denumite lamele, nu 
mai prezintă acel cap de lamă cu 
pinion în vârf prins de corpul lamei, 
pinionul în vârf fiind înglobat  în 
corpul şinei de ghidaj. Interzicerea 
tăierii cu vârful lamei conduce la 
concluzia imediată că tăierea “în 
berbec” este interzisă de norme, cu 
toate că acest procedeu de tăiere 
din partea opusă tapei este cel mai 
sigur;

f) art. 9 din norme este încălcat 
aproape în proporţie de 100% 
de către operatorii la recoltarea şi 
toaletarea arborilor din România. 
Cităm în acest sens: “Art. 9 Se 
interzice: a) încredinţarea utilajului 
sau mijlocului de transport unor 
angajaţi care nu au calificarea 
necesară şi nu sunt autorizaţi 
în acest scop. (notă: sublinierea 
aparţine autorului).

Menţionăm că la nivel european 
există Consiliul european al 
aptitudinilor pentru activitatea 
forestieră şi de mediu (EFESC), 
cu sediul la Bruxelles, organizaţie 
internaţională, care, prin agenţiile 
naţionale, autorizează activitatea 
pe care o desfăşoară operatorul la 
recoltarea şi toaletarea arborilor.

În România, Agenţia naţională 
EFSCE funcţionează începând 
cu anul 2015 în oraşul Roznov, 
judeţul Neamţ, şi autorizează 
la nivel naţional competenţele 
profesionale ale operatorilor, 
structurate pe 4 nivele, eliberând, în 
acest sens, certificatul EFESC, care 
certifică însuşirea competenţelor 
profesionale conform standardului 
european.

Analizând aspectele critice 
menţionate mai sus, consider 
că aplicarea articolului 5 din 
Ordinul 173/2013 se impune ca 
o necesitate urgentă, în sensul 
revizuirii normelor.

ing. Gafiţa Chiruţă Gh.,
expert tehnic judiciar

Observaţii
critice

la Ordinul 173
din 27.05.2003

Rezumat
Din considerente de adaptare 

la o formă de aplicare actuală, 
observaţiile şi recomandările 

facute de autor ţintesc necesitatea 
revizuirii normelor, cu predilecţie 

spre armonizarea cu reglementările 
europene.

Critical observations on 
Order 173/27.05.2003

Synopsis
For practical reasons, the 

observations and recommendations 
made by the author concern 

the need for revised rules, with 
predilection for an alignment with 

the European rules.

Legal technical expert
Eng. Gafiţa Chiruţă Gh.

Ministerul Muncii
şi Solidarităţii Sociale 
elaborează, la data de 
27.05.2003, ordinul privind 
aprobarea normelor 
specifice de securitate a 
muncii pentru exploatare 
şi transporturi forestiere 
(Ordinul 173/2705, 2003), 
ordin în vigoare şi la
această dată.
Prin lecturarea cu atenţie a 
acestuia, referitor la normele 
specifice de securitate a 
muncii care trebuie respectate 
la lucrările de recoltare
a lemnului (capitolul IV),
am constatat unele aspecte 
care nu mai sunt
de actualitate, altele care
nu precizează exact, în 
funcţie de factorul de risc, 
măsura care trebuie luată 
de către operator, dar, şi mai 
mult, consider că normele 
referitoare la curăţarea
de crăci şi secţionarea 
lemnului sunt tratate
cu totul
superficial.
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Materiale 
lemnoase 
refolosibile,
pierderi 
nerecuperabile
şi încorporatul
în produs

Rezumat
Lemnul este un material cu multe 
proprietăţi favorabile cerinţelor din 
diverse medii specifice activităţii 
umane. La aceasta contribuie structura, 
compoziţia chimică şi proprietăţile 
tehnice şi tehnologice, fără să se ignore 
aspectele legate de preţul de fabricaţie 
scăzut, datorat sursei de provenienţă 
naturală şi regenerabilă. Valorificarea sa 
superioară menţine deschisă chestiunea 
unei valori adăugate cât mai mari, dar, 
mai ales, a refolosirii sub orice formă 
a acestui material natural deosebit de 
preţios. 

Reusable
wood-based materials, 
recoverable damages
and wood integrated
in derived products

Synopsis
Wood represents a material with many 
properties favourable to a variety of 
human activities. Add to these, the 
structure, the chemical composition 
and technical/technological properties, 
without ignoring aspects connected to 
a low manufacturing price, due to a 
resource that is natural and renewable. 
Its superior processing keeps open the 
problem of a larger added value and, in 
particular, the reusage of this precious 
natural material under any possible form.

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

Prelucrare,
consum şi pierderi
la produsele
pe bază
de lemn

Lemnul este un 
material ecologic, 
prietenos pentru 
om şi mediu, 
eficient energetic, 
contribuind 
la confortul 
utilizatorului, dar, 
în acelaşi timp, este 
un material biologic 
cu durabilitate 
naturală limitată 
după pierderea 
funcţiei vitale.
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a forţei de muncă în mediul rural; 
posibilităţile, în aceasta directie, cresc 
în raport cu sporirea şi diversificarea 
produselor din  lemn, precum şi în 
raport cu intensificarea modului de 
gospodărire pe măsura accentuarii 
rolului protectiv al pădurilor;

• necesitatea schimbării atitudinii 
populaţiei faţă de pădure; schimbarea 
se impune şi în cazul proprietarilor 
privaţi, care consideră pădurea ca pe o 
sursă imediată de venituri, nesocotind 
atât funcţiile de mediu ale acesteia, 

precum şi obligaţia faţă de o valorificare 
superioară a resursei.

Lemnul este, aşadar, o materie primă 
care se regăseşte într-o varietate de 
produse, atât în sectorul de prelucrare 
mecanică a lemnului, cât şi în cel al 
industriei chimice. Mobila este cel mai 
important produs din lemn din ţara 
noastră. Condiţiile macroeconomice 
dificile din ultima perioadă au făcut 
ca multe întreprinderi din sectorul de 
prelucrare a lemnului să treacă printr-o 
perioadă de criză. Echipamentele şi 

tehnologiile folosite sunt învechite, 
iar întreprinderile publice şi private 
suferă din cauza lipsei de capital/
credit, neputând opera eficient şi la 
un nivel calitativ comparabil cu cel de 
pe piaţa internaţională. O mare parte 
dintre fabricile de cherestea utilizează 
tehnologii neperformante, ajungându-
se, astfel, la un consum necontrolabil de 
materii prime şi la poluare. 

Gestionarea deşeurilor, cunoscută şi 
ca managementul deşeurilor, la rândul 

său, în industria lemnului se referă 
la colectarea, transportul, tratarea, 
reciclarea şi depozitarea deşeurilor. De 
obicei, termenul se referă la materialele 
rezultate din activităţi umane şi la 
reducerea efectului lor asupra sănătăţii 
oamenilor, a mediului sau aspectului 
unui habitat. Gestionarea deşeurilor 
are ca scop, însă, şi economisirea unor 
resurse naturale, prin reutilizarea părţilor 
recuperabile. În România, activitatea 
de gestionare a deşeurilor este 
fundamentată pe Legea 211/2011, care 

Acestor calităţi li se adaugă 
însuşirile principale pentru care 
lemnul viu, sub formă de arbore 

pe picior şi produs vegetal, este un 
material indispensabil vieţii şi mediului, 
fiind generator de oxigen şi depozit 
de carbon prin funcţia de fotosinteză, 
astfel contribuind la întreţinerea vieţii 
şi la reducerea efectului de seră prin 
absorbţia CO2 din aer, având un rol 
esenţial în menţinerea echilibrului în 
subsol, pe sol şi în atmosferă. Toate 
aceste calităţi amplifică, pe zi ce trece, 
respectul pentru pădure şi pentru 
produsul său principal, lemnul.

Principiul economisirii şi valorificării 
superioare a lemnului, precizat în toate 
ediţiile de Cod silvic, este determinat 
de creşterea cerinţelor cantitative şi 
de valoarea sa economică ridicată, în 
condiţiile unor resurse, totuşi, limitate 
şi cu posibilităţi relativ mici de creştere 
în timp, şi, în esenţă, 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.

Pe de altă parte, prin valorificarea 
integrală a masei lemnoase se urmăreşte 
satisfacerea unor necesităţi social-
economice, atrăgându-se, în acest 
scop, în circuitul economic toate 
resursele fără pierderi sau declasări şi în 
condiţiile conservării fondului forestier. 
Valorificarea superioară are în vedere 
caracteristica lemnului de a putea fi 
folosit în acelaşi timp pentru o gamă 
foarte largă de produse, cu prelucrări şi 
valori foarte diferite. Valoarea produselor 
realizate înglobează eforturile 
comune ale silviculturii, exploatării şi 
industrializării lemnului.    

Valorificarea masei lemnoase pe picior 
se face, aşa cum a dovedit practica din 
ultima perioadă, în condiţii specifice 
economiei de piaţă, în scopul realizării 
unei eficienţe economice cât mai ridicate 
şi al utilizării superioare a lemnului, 
corelată cu regulile de gospodărire a 
pădurilor şi protejarea factorilor de 
mediu. În cadrul economiei de piaţă, 
silvicultura îmbină atât principiul tehnic, 
stabilit prin amenajamentele silvice, cât 
şi cel economic, reprezentat printr-o 
cât mai judicioasă şi mai profitabilă 
valorificare a masei lemnoase. 

Din rândul aspectelor economice şi 
sociale cu implicaţii deosebite asupra 
gestiunii pădurilor, sunt de reţinut:

• aportul silviculturii şi al sectorului 
forestier la utilizarea corespunzătoare 

implementează o serie de directive ale 
Consiliului Europei. Coordonarea acestei 
activităţi cade în sarcina Ministerului 
Mediului şi a Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Mediului (ANPM).

Numitorul comun, pentru toţi jucătorii 
din acest domeniu, al producţiei sau 
gospodăririi deşeurilor, este faptul că 
indiferent de evoluţia cererii sau de 
dimensiunea exactă a pieţei, în ultima 
perioadă, opţiunea de cumpărare se 
îndreaptă mai ales către produsele 

Managementul deşeurilor: colectarea, 
transportul, tratarea, reciclarea şi depozitarea 
materialelor rezultate din activităţi umane, în 

vederea reducerii efectului lor asupra sănătăţii 
oamenilor, a mediului sau aspectului unui habitat 

şi economisirea unor resurse naturale, prin 
reutilizarea părţilor recuperabile
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ecologice care au încorporate soluţii 
inteligente.

Forma de exprimare şi de 
comensurare a nevoilor de consum 
productiv reflectă cantitatea maximă de 
materii prime, materiale, combustibil, 
energie etc. care se poate consuma 
pentru fabricarea unei unităţi de produs 
sau pentru executarea unei lucrări în 
anumite condiţii de producţie şi este, în 
general, supravegheată prin norma de 
consum.

Conform unei definiţii dintr-un 
dicţionar economic, norma de consum 
reprezintă cantitatea de materii 
prime şi materiale necesare obţinerii 
unui anumit produs, în condiţiile 
utilizării unei anumite tehnologii, şi 
este formată din: • consumul net sau 
util de materiale (Cn); • pierderile 
datorate procesului tehnologic (Pt); 
• pierderile netehnologice (Pnt); • 
materialele refolosibile rezultate în 

procesul tehnologic (Mrt). • materialele 
refolosibile rezultate în afara procesului 
tehnologic (Mrat).

Norma de consum constituie un 
element de baza în construirea planului 
de aprovizionare, dar, mai ales, al 
economisirilor şi prevenirii risipei.

Pentru majoritatea materialelor, norma 
de consum poate fi exprimată prin 
formula:

Nc = Cn + Pt + Mrt + Pnt + Mrat

Aşa cum s-a  prezentat mai sus, 
norma de consum este o sumă a unor 
consumuri de materiale, între care apar 
şi pierderile tehnologice.

Dacă din contabilitate rezultă 
consumuri efective peste cele specificate 
în norma de consum, trebuie facută o 
analiză a fiecarui element constitutiv al 
normei, pentru a se depista elementul 
care a dus la o creştere a consumurilor.

Astfel, pot rezulta consumuri de 
materii prime şi materiale, întrucât 
au fost utilizate iraţional, sau pot 
rezulta, prin inventariere sau printr-o 
determinare faptică, pierderi aşa-zise 
tehnologice, peste cele stabilite în 
norma sau materialele rebutate rezultate 
din procesul de producţie să depăşească, 
de asemenea, cota deja stabilită în 
norma de consum.

După depistarea cauzelor care au 
condus la creşteri de consumuri şi 
după stabilirea elementelor din norma 
de consum care au fost depăşite (spre 
exemplu, se poate stabili faptul că în 
cazul materiilor prime şi al materialelor, 
consumurile efective să fi fost în 
parametri stabiliţi în norme, însă au 
rezultat pierderi mai mari ca urmare a 
neglijenţei factorului uman implicat în 
diverse operaţii), produsele finite fiind, 
evident, în cantitate mai mică decât cea 

deja stabilită că ar fi trebuit să rezulte 
conform normei şi fişei tehnologice.

În planul de producţie al marilor 
intreprinderi de prelucrare, în anii 
anteriori, s-au elaborat norme şi 
instrucţiuni care conţin ponderea în 
procente a sortimentelor de materiale 
lemnoase refolosibile rezultate în 
procesele de fabricaţie a principalelor 
produse cuprinse în planul de producţie.

Norma de consum pentru fiecare 
produs în parte se stabileşte, în principiu, 
de către o comisie formată din specialişti 
în domeniul respectiv, având la bază o 
serie de calcule şi studii (vezi tabelul 
alăturat), fiind aprobată de conducătorul 
unităţii.

Coeficienţii de utilizare (materia 
primă înglobată în produs) prevăzuţi în 
normativ pot fi planificaţi anterior.

În cazul modificării prin planificare 
a coeficienţilor de utilizare, procentele 
de resurse refolosibile pe sortimente 
se recalculează, astfel ca suma tuturor 
procentelor (resursele refolosibile + 
pierderile nerecuperabile + coeficientul 
de utilizare) sa fie egală cu 100.

La materialele din lemn la care 
procentul de resursă refolosibilă a fost 
prevăzut pe clase de calitate, cantităţile 

de resurse se vor calcula pentru fiecare 
clasă de calitate în parte, totalurile 
prevăzute în normativ având un caracter 
informativ.

La produsele de tip mobilier, inclusiv 
scaune tâmplăreşti, scaune colonial, 
scaune curbate sau pliante etc., resursele 
refolosibile se vor calcula separat.

Normativul are drept scop calcularea 
în mod unitar a resurselor de materiale 
lemnoase (proprii) refolosibile şi pentru 
a avea o cheie de închidere a fluxurilor 
de consum pentru producţiile pe bază 
de lemn.

Întotdeauna, însă, pentru determinarea 
corectă a normei de consum, trebuie 
întocmită fişa tehnologică pe fiecare 
produs în parte, care cuprinde 
denumirea produsului, caracteristicile 
acestuia, fazele (operaţiile) de prelucrare 
(tăiere, tocare, finisare etc.), eventual 
utilajele utilizate pentru realizarea 
operaţiilor respective, consumurile pe 
o unitate de produs specifice fiecărei 
faze, pierderile care pot apărea în timpul 
prelucrării.

Rezultă, aşadar, că pierderile 
tehnologice (pierderile fireşti) trebuie 
foarte bine fundamentate, justificate, 
întrucât, fiind cuprinse în norma de 

consum specifică fiecărui produs, sunt 
deductibile şi au valoare de resursă 
secundară.

În consecinţă, trebuie acordată 
o atenţie maximă stabilirii cauzelor 
care au generat pierderi (neglijenţă, 
sustrageri, imputabile unor persoane), 
respectiv cauzelor care au determinat 
pierderi tehnologice superioare faţă de 
cele stabilite prin norma de consum, 
deoarece pierderile care nu sunt 
generate de procesele prezentate nu 
sunt consderate pierderi în sensul 
normelor.

 
În ceea ce priveşte pierderile 

tehnologice care depăşesc norma, 
acestea trebuie analizate prin prisma 
cauzelor care le-au provocat.

Dacă pierderile sunt produse în 
timpul operaţiunilor de transport, 
manipulare, depozitare, desfacere şi 
sunt determinate de cauze naturale, 
neimputabile, atunci pierderile 
respective pot fi considerate pierderi.

Petru Boghean,
Consilier ASFOR

Cherestea de răşinoase
Cherestea de stejar

20,0
10,0

5,9
5,5

2,7
2,7

56,0
61,0

14,6
19,9

0,8
0,8

Materie primă
Rămăşiţe

% % % % % %
Rumeguş Talaş, aşchii Praf de lemn

Pierderi
nerecuperabile

Încorporat
în produs

Sortimente de materiale refolosibile

Norme de consum
pentru diverse tipuri de produse
Uşi
şi ferestre clasice

Cherestea de răşinoase
Cherestea de diverse specii
Plăci
Placaj

11,5
25,5
28,6
9,0

3,0
3,0
6,5
1,0

5,0
5,0
5,0

-

70,0
56,0
59,9
90,0

10,0
10,0

-
-

0,5
0,5

-
-

Materie primă
Rămăşiţe

% % % % % %
Rumeguş Talaş, aşchii Praf de lemn

Pierderi
nerecuperabile

Încorporat
în produs

Sortimente de materiale refolosibile
Case
prefabricate

Cherestea de răşinoase
Cherestea de diverse specii
Cherestea de fag
PFL ş.a.

14,0
15,0
10,0
5,5

5,0
12,0
14,0
2,0

2,0
1,0
3,0
0,5

78,0
71,0
72,0
92,0

-
-
-
-

1,0
1,0
1,0

-

Materie primă
Rămăşiţe

% % % % % %
Rumeguş Talaş, aşchii Praf de lemn Pierderi

Încorporat
în produs

Sortimente de materiale refolosibile
Ambalaje
de diverse tipuri

Cherestea de răşinoase

Cherestea de diverse specii
Cherestea de stejar
Cherestea de fag

14,0

15,0
10,0
5,5

5,0

12,0
14,0
2,0

2,0

1,0
3,0
0,5

78,0

71,0
72,0
92,0

-

-
-
-

1,0

1,0
1,0

-

Materie primă
Rămăşiţe

% % % % % %
Rumeguş Talaş, aşchii Praf de lemn

Pierderi
nerecuperabile

Încorporat
în produs

Sortimente de materiale refolosibile
Semifabricate
din cherestea

Tabel 1.

Scopul normativului: calcularea
în mod unitar a resurselor

 de materiale lemnoase refolosibile, 
pentru a avea o cheie de închidere 

a fluxurilor de consum pentru 
producţiile pe bază de lemn
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Forest Romania 2019, singurul târg din 
România cu demonstraţii practice, a 
prezentat tehnica forestieră în acţiune, 

dar nu numai… A fost, în primul rând, un 
forum pe teme de actualitate, un centru 
de seminarii şi intâlniri ale profesioniştilor 
din domeniul forestier, culminând cu 
manifestările Zilei Forestierului. 

După cum este ştiut, Forest Romania, 
organizat la fiecare doi ani, un proiect pe 
termen lung, evaluat a fi cea mai mare şi 
relevantă întrunire şi expoziţie forestieră din 
Romania, a concentrat şi în cadrul actualei 
ediţii sute de profesionişti şi lideri de piata 
din domeniu, participanţi an de an la Ziua 
Forestierului, într-un eveniment cu tradiţie şi 

rezonanţă în industria de profil din România.
Acest prilej a oferit participanţilor 

oportunitatea de a afla detalii importante cu 
privire la piaţă, politici, strategii, coridoare, 
implementări legislative, proiecte noi, 
investiţii noi etc. 

Temele dezbătute au fost diverse şi au 
oferit posibilitatea participanţilor de a-şi 
împărtăşi, inclusiv - şi chiar mai intens 
- în ziua dedicată forestierilor, vineri, 6 
septembrie, opiniile privind dezvoltarea 
unui domeniu forestier mai eficient şi 
de a afla detalii importante, atât despre 
proiectele în derulare, cât şi despre cele 
viitoare. Mai mult, ziua de 6 septembrie a 
oferit companiilor şansa de a-şi prezenta 

cele mai recente proiecte şi inovaţii în faţa 
unui public specializat, compus din sute de 
lideri şi jucători-cheie care activeaza pe piaţa 
forestieră internaţională.

În prima zi a târgului, la deschiderea 
oficială a acestuia, a fost invitat, pentru un 
cuvânt de salut, dl. Ciprian Dumitru Muscă, 
preşedintele ASFOR. Au mai participat dl. 
Ioan Deneş, ministrul Apelor şi Pădurilor, dl. 
Cajus Caesar, secretar de stat pentru Păduri 
în Guvernul Bavaria, dna. Corina Mareş, 
director DLG Intermarketing, dl. Gheorghe 
Mihăilescu, director general al RNP Romsilva, 
dl. Adrian Creţu, preşedinte AAP, dl. Flucuş, 
Tornator, dl. Cătălin Tobescu, Fordaq, dl. 
Paul Dima, Wyssen, dl. Dan Banciu, WWF 

Rezumat
Dedicaţie şi gânduri bune la Ziua 
Forestierului, ediţia 2019, într-o 
prezentare a obiceiului de a-i 
sărbatori, printr-o zi anume, pe 
lucrătorii din minunata “lume” a 
forestierilor.

Forester’s Day, 2019 edition
Synopsis
Dedication and good thoughts during 
the celebration of the Forester’s Day, 
2019 edition. The article presents the 
tradition of honouring the wonderful 
“world” of foresters.

Petru Boghean, ASFOR Counsellor

Cea de-a VIII-a ediţie a reunit, timp de o zi (în ziua 
a doua a târgului Forest Romania 2019, Zizin, 5-7 
septembrie), într-un eveniment care integrează expoziţii 
specializate, conferinţă, precum şi numeroase întâlniri 
de afaceri, un mare număr de reprezentanţi ai industriei 
forestiere şi ai serviciilor suport - companii, specialişti şi 
autorităţi. Obiectivul principal, alăturat celui festivist, a 
fost de a analiza mediul forestier intern şi internaţional, 
în cadrul unui dialog intens între strategii şi experţii 
sectorului, ai operatorilor de exploatare şi prelucrare 
primară a lemnului, ai organizaţiilor internaţionale de 
profil şi ai celor din industriile conexe.

Deschiderea oficială
a târgului Forest România
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România şi dl. Ovidiu Ionescu, şeful catedrei de 
cinegetică al Universităţii “Transilvania” din Braşov.

În ziua a doua a târgului, cea dedicată Zilei 
Forestierului, Asociaţia Forestierilor din România 
- ASFOR a găzduit dezbaterea cu tema “Sectorul 
forestier în contextul schimbărilor climatice”, la care 
au participat dl. Ciprian Dumitru Muscă, preşedinte 
ASFOR, dl. Gheorghe Mihăilescu, director general RNP 
Romsilva, dl. Badea Ovidiu, director general ICAS, dl. 
Paul Dima, Wyssen, dl. Diego Benedetti, EOS, dna. 
Silvia Melegari, EOS, dl. Jérôme Roche, CEETTAR, 
dna. Aurica Sereny, APMR, dl. Gheorghe Gavrilescu, 
Progresul Silvic, dl. Lucian Curtu, decan al Facultăţii de 
Silvicultură a Universităţii “Transilvania”, dl. Ioan Sbera, 
ASFOR.

Pentru forestieri, evenimentul a facilitat dialogul de 
afaceri în rândul jucătorilor din piaţă, s-au susţinut şi 
stimulat abordările integrate ale proiectelor naţionale, 
care, împreună, accelerează dezvoltarea unui spatiu 
forestier european unic.

În prima parte a acestei zile, dl. Ciprian Dumitru 
Muscă, preşedinte ASFOR, a deschis Concursul Naţional 
al Fasonatorilor Mecanici, desfăşurat cu ocazia Zilei 
Forestierului.

În 2012, Asociaţia Forestierilor din Romania - ASFOR 
a instituit, prin hotărârea Adunarii generale, ca semn al 
preţuirii şi susţinerii lucrătorilor acestui domeniu, Ziua 
Forestierului, consacrată acestui segment social de elită.

Vineri, 6 septembrie 2019, la Zizin, în plină 
desfăşurare a târgului Forest Romania, într-un ambient 
de început de toamnă, într-o atmosferă cu adevărat 
forestieră şi, în acelasi timp, festivă, evenimentul a trăit 
momente fantastice.

Tradiţia se păstrează de zeci de ani, încă de la 
constituirea primelor “aglomerări” puternice de 
lucrători forestieri, unde în special sindicatele reuşeau 
organizatoric să pregătească un cadru adecvat 
desfăşurării unor bogate ediţii sărbătoreşti dedicate 
Zilei Forestierului. S-a apreciat, iar timpul a confirmat-o, 
că forestierii, prin nivelul stimulativ al acestor momente, 
intrau în competiţie cu Ziua Recoltei, în agricultură, sau 
cu Ziua Minerilor.

După anul 1989, odată cu sărbătorirea Zilei 
Forestierului şi a lucrătorului din industria lemnului, 
s-a organizat şi Campionatul Naţional al Fasonatorilor 
Mecanici, unde cei mai buni concurenţi, specialişti şi 
profesionişti în mânuirea ferăstrăului mecanic şi-au 
etalat performanţele în cele mai atractive probe, în 
pădure şi în poligon, eveniment devenit emblema Zilei 
Forestierului.

 Ediţiile anterioare (2012 - Cheile Grădiştei, 2013 - 
Lunca Ilvei, Bistriţa, 2014 -Poiana Braşov, 2015 - Zizin, 
2016 - IRUM Reghin, 2017 - Zizin şi 2018 - Poiana 
Braşov) au marcat tendinţa evolutivă an de an, 
aducând laolaltă, de fiecare dată, invitaţi de calitate, 
care au îmbogăţit experienţele organizatorului, ale 
participanţilor şi chiar ale publicului spectator.

Expoziţia, într-o zonă de păşune, precum şi circuitul 
prin pădure, au oferit posibilitatea prezentării, cu 
demonstraţii practice, a celor mai noi maşini, dotări 
şi tehnologii pentru exploatări forestiere, sprijinind 
percepţia unei zile a forestierului palpabilă şi aplicată. 
Programul s-a întregit cu activităţi dintre cele mai 
diverse, de la competiţii specifice, cum ar fi concursul 
fasonatorilor mecanici, la întâlniri de business.

 În incinta târgului, ASFOR, în afara standului propriu, 
a organizat un parteneriat consistent în privinţa 

Forum
în incinta târgului

Forest România, moderat de 
dl. Ciprian Dumitru Muscă,

preşedintele ASFOR

Grupul pretendenţilor
la titlul de “cel mai bun 
fasonator mecanic”
al ediţiei 2019...

...şi primii trei clasaţi,
câştigătorii concursului

subiectul general, dezvoltarea sectorului 
forestier. Au fost trecute în revistă, în cadrul 
discuţiilor, dar mai ales al conferinţei de 
presă, probleme de legislaţie, mediu, situaţia 
pădurilor, dar s-a relatat şi despre proiectele 
individuale şi specifice ale fiecărui segment 
component al sistemului forestier naţional, 
inclusiv ale ASFOR.

Unul dintre momentele mult aşteptate 
a fost cel al Concursului Naţional al 
Fasonatorilor Mecanici, “maeştrii” ferăstrăul 
mecanic. 12 concurenţi, veniţi din toată 
ţara, s-au întrecut în cadrul a patru probe 
contra-cronometru: schimbarea lanţului, 
implicând cunoaşterea fierăstrăului mecanic, 
tăierea combinată, tăierea de precizie şi 
cepuitul arborilor, implicând curăţare de crăci 
a unui buştean. Concursul, spectaculos mai 
ales pentru cei din afara branşei, a avut loc 
vineri, 6 septembrie 2019, între orele 9 şi 15. 
Toate probele s-au desfăşurat în poligonul 

amenajat pe pajiştea centrală a târgului. Au 
arbitrat colegii noştri, în parteneriat cu o 
echipă constituită în acest sens.

În partea doua a evenimentului, începând 
cu ora 13, a inceput şedinţa festivă, care 
a cuprins cuvântul de deschidere al 
preşedintelui ASFOR, dl. Ciprian Dumitru 
Muscă, şi alocuţiunile invitaţilor, cu multe 
referiri la împlinirea a 25 de ani de activitate 
pe care asociaţia îi implineşte.

Aşa cum se cunoaşte, marcarea la 
nivel naţional a ediţiei din acest an a 
Zilei Forestierului are loc sub semnul 
confruntărilor, dezbaterilor şi tensiunilor 
generate, la nivel naţional, de dezechilibrele 
de pe piaţa lemnului, în cadrul cărora, nu o 
dată, ASFOR a ajuns actor al multor dispute si 
controverse. Din această perspectivă, la acest 
moment de sărbătoare, de bilanţ, dar şi de 
reflecţie, se ridică cel puţin câteva întrebări, la 
care răspunsul nostru trebuie să fie prompt, 

argumentat şi fără echivoc.
A venit timpul ca forestierului, a cărui 

profesie însăşi e un legământ cu pădurea, să i 
se acorde atât respectul binemeritat, precum 
şi locul cuvenit în societatea pentru care a 
muncit dintotdeauna cu seriozitate şi cu 
conştiinciozitate. Aparţinători elitei româneşti, 
ne mândrim cu profesia noastră şi ne dorim 
auziţi de cei cărora le-am dedicat o bună 
parte a vieţii. 

Ziua Forestierului îi onorează pe cei care 
ne sunt expresia desăvârşită a autorităţii 
profesionale supreme. A fi clipă de clipă 
forestier veritabil, a insufla noilor generaţii 
un mod de a fi onest şi cu dragoste faţă de 
pădure nu e la îndemâna oricui. De aceea, 
adresez colegilor mei gânduri pline de 
gratitudine, pentru crez, pentru dedicaţie şi 
pentru risipa de suflet frumos.

Petru Boghean,

Ionuţ Purcil
Statone Negru
Marius Buhuşanu
Sebastian Mihoc
Gabriel Cătălin Ivan
Ioan Candrea
Vasile Enachi
Dănuţ Toader
Constantin Staicu
Ilie Constantin Rusu
Anton Talpoş
Nicolae Ciută

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Bertel Top / Bistriţa-Năsăud
Alex Geamănu / Buzău
Found Group / Piatra Neamţ
Transport Montana / Sebeş
Lorval Forest / Poiana Stampei
Matra Prodcom / Poiana Stampei
Vortex / Dărmăneşti
Voicilas / Văleni de Munte
Voicilas / Văleni de Munte
Delcom Forest / Dobreni
Ania / Baia Sprie
Coslo Zinca / Călăraşi

Husqvarna 365
Stihl 362
Husqvarna 365
Husqvarna 372 XP
Stihl 362
Husqvarna 365
Stihl 462
Stihl 462
Stihl 462
Stihl 462
Stihl 362
Husqvarna 365

861
826
815
748
639
625
550
428
426
391
282

3

Concurent
Reprezentant
al societăţii comerciale

Motoferăstrău
de concurs

Punctaj
final

Concursul Naţional al Fasonatorilor Mecanici,
clasamentul ediţiei 2019

Tabel 1.
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Rezumat
Constatările acestei analize 
aparţin partenerilor sociali 
implicaţi în dezbaterea unui 
proiect finanţat din fonduri 
europene, care şi-a propus 
să construiască politici 
publice alternative pentru 
optimizarea Codului silvic şi a 
Legii perdelelor forestiere de 
protecţie. 

New approaches on 
protective forest belts
 
Synopsis
The new findings and data 
analysis belong to the social 
partners involved in the 
debate of a project financed 
from European funds, which 
created public alternative 
policies for the optimisation 
of the Forestry Code and the 
Law of protective forest belts 
in Romania.

Mihai Tatulici,
President of the Association 
“Romania takes roots”

Noi abordări
în domeniul

perdelelor
forestiere
de protecţie

Schimările 
climatice severe 
din ultimul 
deceniu au alarmat 
multe dintre 
guvernele ţărilor 
dezvoltate. Şi, chiar 
dacă forumurile 
mondiale 
organizate pentru 
reducerea poluării 
bat pasul pe loc, 
destule guverne 
au început să 
investească în 
mijloace de 
protecţie ca reacţie 
la schimbările 
climatice tot mai 
puţin previzibile.
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Cum reducerea emisiilor de 
carbon este încă o perspectivă 
îndepărtată, apărarea 

împotriva creşterii temperaturii ia 
forme tot mai concrete în zonele cu 
climă continentală. Se studiază şi se 
experimentează noul concept (de altfel 
foarte vechi) al agriculturii agro-silvice: 
adică mari suprafeţe agricole protejate 
de păduri. Inelele de pădure din jurul 
terenurilor agricole nu au mai mult 
de 2.000 - 3.000 de metri lăţime, dar 
funcţia lor protectoare a fost deja 
testată. Rezultatele sunt spectaculoase. 
Vijeliile sunt domolite de corpurile de 
pădure, la fel vânturile, iar cantităţile 
mari de apă care cad cu acest prilej 
sunt în cea mai mare parte absorbite 
de arbori. Pădurile atrag o parte din 
formaţiunile noroase încărcate cu 
apă sau cu grindină şi determină 
descărcările mai ales în zonele ocupate 
de ele. 

Există deosebiri esenţiale între 
ţara noastră şi alte ţări europene 
în abordările legislative legate de 
perdelele forestiere de protecţie. Şi nu 
vorbim doar de absenţa subvenţiilor 
la noi. Codul silvic are o prevedere 
nesemnificativă şi inoperantă la art. 
101 (alineatele 1, 2, 3 şi 4), şi anume 
oferă proprietarilor de pământuri 
care acceptă construcţia perdelelor 
forestiere de protecţie pe terenurile 
lor, “o compensaţie în cuantum de 
10 ori preţul mediu al unui metru 
cub de masă lemnoasă pe picior, 
corespunzător suprafeţei efectiv 
ocupate de perdelele forestiere de 
protecţie”. 

La noi, aşadar, construcţia de 
perdele forestiere de protecţie nu e 
stimulată de stat, nu e subvenţionată 
şi nici nu există soluţii viabile pentru 
administrarea lor. 

Atâta vreme cât statul vrea să 
construiască perdele forestiere de 
protecţie pe terenurile proprietarilor 
de pământ, făcând abstracţie de faptul 
că e vorba de o proprietate privată, nu 
vom avea perdele în agricultură şi nici 
nu se vor construi exploataţii agro-
silvice moderne. 

Statul trebuie doar să lanseze 
programul de subvenţii. Restul e treaba 
proprietarului de teren. Şi, atenţie, 
vorbim de exploatări agricole şi nu 
de fermieri de familie care au între 2 
şi 10 hectare, acolo unde perdeaua 
nu este rentabilă. Acei proprietari 
de exploataţii îşi vor angaja singuri 
firme de proiectare şi de execuţie, şi 
tot singuri se vor ocupa de perdelele 
forestiere de protecţie, până la 

atingerea stadiului de masiv şi mult 
după aceea. 

Aceste perdele sunt construcţii 
care au nevoie de o politică vizionară, 
coerentă, pe termen lung. Numai 
pentru atingerea stării de masiv 
trebuie să treacă cel puţin 5 ani. 

Din păcate, şi în ceea ce priveşte 
sistemul naţional de perdele forestiere 
de protecţie pentru autostrăzi, drumuri 
naţionale, căi ferate şi obiective 
economice stăm 
la fel de prost. 
Dacă în agricultură 
statul nu trebuie 
să se implice decât 
printr-o motivantă 
politică de subvenţii, 
în ceea ce priveşte 
obiectivele de 
interes public 
(infrastructura) 
statul este obligat 
să se implice direct, 
prin structurile 
specializate. 

Numai că şi 
aici Legea nr. 
289/15.05.2002, 
privind perdelele 
forestiere de 
protecţie, are 
o mulţime 
de prevederi 
inoperante. 

Deşi statul a 
declarat perdelele 
forestiere de 
protecţie de utilitate 
publică şi cumpără 
terenurile de la 
particulari pentru a 
le planta, activitatea 
e greoaie, confuză şi 
neproductivă. 

Sunt ţări în lume 
care construiesc 
perdele forestiere de protecţie cu o 
lăţime de 3 m, noi le facem tot de 30 
m, pentru că nu am lucrat la găsirea 
(sau crearea) speciilor de arbori şi 
arbuşti care să permită o îndesire 
consistentă. Ţara cu cele mai avansate 
tehnologii e Noua Zeelandă, acolo o 
perdea de 3 m lăţime este un perfect 
paravan al vântului rece care vine din 
Antarctica. 

Am construit, în 30 de ani, câteva 
sute de kilometri de autostrăzi. Nici 
una nu merge de la A la Z. Nici măcar 
autostrada spre litoral, care trebuia să 
se termine la graniţa cu Bulgaria, nu la 
Constanţa. Nu avem perdea forestieră 

de protecţie nici pe cea mai veche 
autostradă din România (Bucureşti-
Piteşti), deşi e construită încă din anii 
’80. Nu s-a proiectat vreo perdea 
forestieră de protecţie nici pe coridorul 
4 pan-european. Deşi se lucrează la ea 
de mai bine de 15 ani, încă n-am trecut 
Carpaţii. 

Până când nu va exista un acord de 
simultaneitate între autoritatea publică 
pentru silvicultură (acum Ministerul 

Apelor şi Pădurilor) şi Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, nu 
vom reuşi să construim, în acelaşi 
timp, şi autostrada şi perdeaua ei de 
protecţie. 

În plus, dacă perdeaua se 
construieşte după ce autostrada e 
gata, se mai pierde un rând de bani, 
pentru că balustrada exterioară de oţel 
va rămâne pe loc, când ar putea să 
fie înlocuită direct de perdea. Dar să 
explicăm. 

Toate perdelele forestiere de 
protecţie sunt mixturi între diverse 
specii de arbori şi arbuşti. În ţările 
în care grija faţă de automobilist e o 

preocupare a autorităţilor, s-a trecut la 
altă abordare. Perdeaua începe cu un 
tampon de arbuşti (lăţime 2-4 metri) 
şi abia apoi se construieşte perdeaua 
efectivă. Care e rostul? Automobilistul 
nu se mai loveşte de balustrada de 
oţel, care nici nu se mai montează, 
ci se înlocuieşte cu acel tampon de 
arbuşti.

Toate aceste abordări de viitor 
necesită substanţiale modificări 

legislative, de care legile noastre de 
profil au nevoie.

Cercetări mai vechi, dar şi mai 
recente, au statuat deja creşterea cu 
până la 30% a recoltelor de cereale, 
dacă terenul este protejat de perdele 
forestiere de protecţie. Pe acele 
suprafeţe, viscolul va avea o putere 
mult mai mică iarna, zăpada va troieni 
în perdea, iar vara, microclimatul va 
oferi un adaos de umiditate.

În cazul autostrăzilor şi al 
drumurilor naţionale, avantajele 
sunt, de asemenea, foarte vizibile. 
Zăpada nu mai troieneşte, cea căzută 

perpendicular pe asfalt este mult mai 
uşor de înlăturat, iar durata de viaţă 
a suprafeţei asfaltice creşte cu cel 
puţin 1 an. Ca să nu mai vorbim de 
imensul avantaj de a nu mai avea iarna 
autostrăzi şi şosele blocate. 

O situaţie specială o reprezintă, 
pentru România, localităţile aflate în 
calea crivăţului, şi în Moldova, şi în 
Câmpia Română. Evaluările făcute 
de noi indică peste 300 de localităţi 

în care, iarna, locuitorii trebuie să 
construiască adevărate tunele pentru a 
ieşi din case. 

Legea perdelelor forestiere de 
protecţie (Legea 289) ignoră aceste 
realităţi şi nu consacră nici măcar 
un aliniat perdelelor de protecţie a 
localităţilor. Aşa s-a ajuns la situaţia 
în care sate întregi (vezi cazul Movila 
Miresii din jud. Brăila) şi-au exprimat 
dorinţa de a-şi construi singuri perdele 
de protecţie. Dar şi aici e nevoie de 
clarificări legislative. În cazul Movila 
Miresii, perdeaua ar trebui amplasată 
pe fostul izlaz comunal, acum un 
teren degradat. Numai că schimbarea 

folosinţei terenului trebuie aprobată 
de autorităţi. Legea prevede că pe 
fostul izlaz se poate planta o pădure. 
Numai că autorităţile nu sunt în stare 
să asimileze perdeaua forestieră de 
protecţie cu pădurea, deşi Codul silvic 
a consacrat-o deja. 

Degeaba avem o lege a 
administraţiei publice locale, dacă 
ea nu este legată executiv de 
administraţia centrală şi nu sunt 

definite procedurile. 
România are nevoie de perdele 

forestiere de protecţie ca de aer. Tot 
aşa cum are nevoie de o dezvoltare 
agro-silvică. Şi tot aşa cum are nevoie 
ca silvicultura să-şi ocupe locul 
important în procesul de protecţie a 
mediului. 

Mihai Tatulici,
Preşedintele Asociaţiei

“România prinde rădăcini”
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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 ale unui număr de 60 de 
grupuri active pe piaţa forestieră.

Extrase ale acestor statistici pot fi 
accesate în mod periodic.

Deşi sunt înregistrate o serie de creşteri 
generale, preţurile pentru lemnul provenit 
din răşinoase se menţin  pe o pantă 
descendentă.

Rezumat
Articolul analizează, pe categorii 
de activităţi forestiere, realizările 
anului anterior şi face previziuni 

cu privire la tendinţele şi 
problemele care pot apărea în 

2019.

Agristat.
Wood market

in the first months
of 2019

Synopsis
This article analyses the last 

year accomplishments according 
to categories of forest activities, 
and makes  a set of estimations 
regarding future tendencies and 

problems which may occur in 
2019.

Source: La Forêt, no. 4/19
Adapted by Lavinia Marcu

Agristat
Piaţa 
lemnului
în primele 
luni ale
anului
2019

Pe o perioadă de trei luni, din noiembrie 
2018, până în ianuarie 2019, după 
producerea furtunii “Vaia”, din 

data de 29 octombrie, volumul de lemn 
comercializat prin intermediul licitaţiilor în 
regiunea autonomă din Trento (nord-estul 
Italiei) a atins o cotă aproape echivalentă 
nivelului celor 12 luni care au precedat 
fenomenului meteorologic menţionat. Noile 
informări au fost prezentate în cadrul unui 
colocviu organizat în luna februarie asupra 
consecinţelor catastrofei naturale din nordul 
Italiei.

În acest context de ofertă supra-
abundentă, preţul mediu al lemnului vândut 
la licitaţii s-a diminuat considerabil la toate 
sortimentele. Tariful a ajuns la mai puţin 
de 30 euro/mc, din decembrie în ianuarie, 
în condiţiile în care a evoluat între 60 şi 
90 euro în timpul celor 12 luni precedente 
furtunii violente din pădurile nordice ale 
Italiei. Astfel, în luna ianuarie, peste 70% 

Specii
fragile în faţa
fenomenelor
naturale
negative

Rezumat
Specialiştii forestieri care şi-au 
exprimat opiniile în cadrul colocviului 
din Belluno, regiunea italiană Veneto, 
au concluzionat unanim: arboretele 
monospecii, alcătuite din brazi, 
îndeosebi, sunt cele mai fragile în faţa 
fenomenelor naturale negative. 

Fragile species facing natural 
negative phenomena
Synopsis
Forestry specialists who expressed their 
opinion during the Belluno symposium 
from the Italian region of Veneto, 
have unanimously concluded that 
the monospecies stands consisting of 
fir-trees (in the vast majority) are the 
most fragile type in the face of negative 
natural phenomena.

Source: La Forêt, no. 4/19
Adapted by Lavinia Marcu

În partea de nord a 
Italiei, piaţa lemnului 
rămâne în continuare 
“la sol”, ca urmare 
a efectelor furtunii 
“Vaia”, din luna 
octombrie a anului 
2018, cu repercusiuni 
importante asupra 
economiei forestiere.

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

98,10
73,20
95,89
75,13

88,40
 104,50

75,73
 119,68

73,87
 102,44

84,83
59,06

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

96,73
73,63
93,92
74,31
83,79
102,13
75,60

112,06
74,71
99,91
85,86
55,02

98,25
71,38
93,37
72,47

84,96
100,30

72,63
110,74
71,82

98,80
79,03
56,53

98,64
71,87
95,64
73,06
81,73

101,82
 74,45
111,51
73,49
93,71
84,11

   54,11

95,36
69,55
95,01
71,16

82,56
98,61
71,16

98,24
68,22
93,71
87,02
55,92

96,39
71,26
89,62
71,89
75,33

101,32
 71,18
121,61
67,87
99,05
84,79
49,87

1,1%
 2,4%
-6,0%
1,0%

-9,6%
2,7%
0,0%

19,2%
-0,5%
5,4%

-2,6%
-12,1%

Tabel 1.

Lemn rotund de molid, preţuri de piaţă
(la drum auto, CHF/mcp, fără TVA, fără coajă)

Sursa: ForêtSuisse, Agristat*)  între ultimele două date furnizate

ian-feb
2017

ian-feb
2018

mar-apr
2019

mai-iun
2018

iul-aug
2018

sep-oct
2018

nov-dec
2018

ian-feb
2019

variaţie
*

Notă: la tarifele lemnului din molid indicate 
aici, se cuvine să aplicăm o decotare de 
aproximativ 10% pentru lemnul de brad.

Sursa: La Forêt, nr.5/2019
Traducere şi adaptare: Lavinia Marcu

dintre loturi nu şi-au găsit clienţi.
În cele mai recente statistici lunare 

(februarie 2019), preţurile medii la lemnul 
pe picior au trecut de la 20,33 euro, la 24,95 
euro, din ianuarie până în februarie (+20%), 
în timp ce cele ale lemnului la drum 
continuă să scadă (de la 66,15, la 58,58 
euro, - 11%).

Comunele sau proprietarii forestieri 
încearcă să vândă lemnul la orice preţ, 
acceptând tarife între 10 şi 20 euro/
mc pentru a putea scăpa de stocurile de 
răşinoase din păduri.

Slaba vânzare a lemnului a antrenat 
pierderi pecuniare directe de 435 milioane 
de euro pentru proprietarii de păduri din 
zonele afectate. În Provincia Autonomă 
Trento, cea mai afectată de altfel, serviciul 
pentru protecţia pădurilor şi a faunei a 
estimat la aproximativ 12 milioane de euro 
suma necesară atenuării pagubelor cauzate 
de furtună şi la peste 7 milioane de euro pe 

cea pentru amenajarea unor noi drumuri 
de evacuare a deşeurilor şi produselor 
lemnoase. La cheltuielile standard pentru 
infrastructură, se adaugă 1,9 milioane de 
euro pentru crearea de spaţii de stocare şi 
300.000 euro pentru supravegherea fito-
sanitară.

Regiunile atinse de furtună au fost şi sunt 
importante pentru silvicultură, având o 
lungă tradiţie de administrare sustenabilă. 
Cu toate acestea, trebuie menţionat că 
ele sunt şi destul de fragile, din mai multe 
puncte de vedere. Vântul a afectat, în 
principal, pădurile din zonele montane 
de altitudine medie, dintre acestea un 
sfert fiind păduri de protecţie împotriva 
avalanşelor. Specialiştii forestieri care şi-au 
exprimat opiniile în cadrul colocviului din 
Belluno, regiunea italiană Veneto, au emis o 
concluzie unanimă: arboretele monospecii, 
alcătuite din brazi îndeosebi, sunt cele 
mai fragile în faţa fenomenelor naturale 

negative. Revigorarea naturală ar trebui 
privilegiată, pentru a le reconstitui în urma 
efectelor furtunilor puternice. În acest sens, 
serviciile forestiere au lansat programe de 
producţie intensivă a plantelor forestiere, 
pentru a putea purcede, în 2 sau 3 ani, la 
campanii de plantări masive.

Furtuna “Vaia” a afectat nordul Italiei 
la data de 29 octombrie 2018. Provincia 
Autonomă Trento a suferit cele mai multe 
pagube, urmată de regiunile italiene 
Veneţia, Tirolul de Sud, Friuli-Veneţia-Giulia 
şi Lombardia. Aproape 9 milioane de metri 
cubi de lemn (mai ales de răşinoase, fără 
a lua în calcul Valea Aostei şi Lombardia), 
adică de 7 ori recolta medie anuală de 
cherestea din întreaga Italie, conform 
cifrelor furnizate de specialiştii Universităţii 
din Padova.

Sursa: La Forêt, nr. 4/19
Traducere şi adaptare: Lavinia Marcu
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1 44.01.0000-total        Lemn de foc Milioane euro 16,974 13,543 13,800 12,556

  Diferenţa % +25,3 +9,9

2 44.02.0000-total        Cărbune de lemn Milioane euro 0,769 0,700 4,616 4,361

  Diferenţa   % +9,9 +5,8

3 44.03.0000-total    Lemn brut cojit simplu, fasonat sau chiar cioplit Milioane euro 7,361 9,223 30,810 44,443

 Diferenţa   % -20,2 -30,7

4 44.04.0000-total  Lemn despicat, prăjini, ţăruşi Milioane euro 2,857 2,934 0,112 0,518

 Diferenţa   % -2,6 -78,4

5 44.05.0000-total  Lână de lemn, făină de lemn Milioane euro 0,175 0,240 0,128 0,152

 Diferenţa   % -27,1 -15,8

6 44.06.0000-total  Traverse de cale ferată Milioane euro 2,750 1,453 0,939 0,000

 Diferenţa   % +89,3 -

7 44.07.0000-total  Cherestea (lemn tăiat longitudinal, spintecat) Milioane euro 202,298 204,539 53,919 55,786

 Diferenţa   % -1,1 -3,3

8 44.08.0000-total  Foi placaj  - furnire Milioane euro 46,705 47,278 13,903 16,769

 Diferenţa   % -1,2 -17,1

9 44.09.0000-total     Lemn fasonat Milioane euro 8,693 8,712 13,435 10,883

 Diferenţa   % -0,2 +23,4

10 44.10.0000-total     Panouri din particule şi panouri similare (PAL, OSB) Milioane euro 169,307 178,194 28,587 22,115

 Diferenţa   % -5,0 29,3

11 44.11.0000-total   Panouri din fibre de lemn (MDF) Milioane euro 42,103 39,761 58,599 62,760

 Diferenţa   % +5,9 -6,6

12 44.12.0000-total Placaje, lemn furniruit Milioane euro 42,938 38,476 20,636 21,145

 Diferenţa   % +11,6 -2,4

13 44.13.0000-total Lemn densificat în blocuri Milioane euro 2,125 2,223 1,140 0,693

 Diferenţa   % -4,4 +64,5

14 44.14.0000-total  Rame pentru tablouri Milioane euro 0,150 0,341 0,851 0,657

 Diferenţa   % -56,0 +29,5

15 44.15.0000-total   Lăzi, lădiţe, coşuri, diverse ambalaje Milioane euro 16,726 15,468 20,746 11,968

Diferenţa % +8,1 +73,3

16 44.16.0000-total    Butoaie Milioane euro 2,091 1,444 0,707 0,505

 Diferenţa   % +44,8 +40,0

17 44.17.0000-total   Unelte Milioane euro 0,946 0,927 0,941 0,572

 Diferenţa   % +2,0 +64,5

18 44.18.0000-total    Binale Milioane euro 75,374 74,504 40,949 34,221

 Diferenţa   % +1,2 +19,7

19 44.19.0000-total   Articole de masă sau de bucătărie Milioane euro 4,785 5,796 3,100 2,473

 Diferenţa   % -17,4 +25,4

20 44.20.0000-total     Lemn marchetat, încrustat Milioane euro 4,404 4,337 2,116 2,028

 Diferenţa   % +1,5 +4,3

21 44.21.0000-total  Alte articole din lemn Milioane euro 51,904 50,733 8,991 7,765

 Diferenţa   % +2,3 +15,8

 Total  Prelucrarea lemnului (exclusiv mobila) Milioane euro 701,435 700,826 319,025 312,370

Diferenţa   % +0,1 +2,1

Cod produs comercializat

Export Import

2019 2018 20192019
Unitate
de măsură

 Sursa: MEC

Comerţul
cu produse lemnoase
în primele cinci luni
ale anului 2019
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- Silvicultura, încotro?
- Din păcate, trebuie să o spun, 

silvicultura nu are o imagine colorată 
frumos în nicio parte a lumii ăsteia. 
Nimănui nu-i place să vadă un teren 
gol, să vadă cioate sau părţi lipsă dintr-o 
pădure de molid, de exemplu. În general, 
silvicultura se împarte în două mari şi 
distincte categorii. Una, managementul 
forestier (silvicultură activă, aplicată), şi 
una, observaţională. În prima categorie, 
omul este parte activă a schimbărilor, 
necesare, din pădure, iar în cealaltă, omul 
devine doar un element al ecosistemului, 
care nu intervine deloc. Nu toţi oamenii 
sunt silvici, nici nu ar avea sens, aşa 
că mulţi nu văd cu ochi buni aceste 
intervenţii, tratamente. Astfel, de vreo 15 
ani, a luat amploare, mai mult impusă de 
anumite organizaţii neguvernamentale, 
silvicultura observaţională, ecologistă. 
Din păcate, această categorie a dovedit 
că soluţia de a nu intra în pădure, de a 
nu o deranja cu tratamentele silvice, nu 
este cea mai bună. Este deja faimos cazul 
din British Columbia, unde câţiva ani, 
peste 10, nu s-a efectuat nicio măsură 
din categoria managementului forestier. 
În pădurile nederanjate s-a acumulat, 
în acest timp, multă masă lemnoasă 
generată de arbori de talie mică, arbuşti, 
subarbuşti, care au acţionat, în cazul unor 
incendii, ca un combustibil extrem de 
eficient. În British Columbia, acum câţiva 
ani, în urma unor incendii devastatoare, 
s-au pierdut nu mai puţin de 10 milioane 
de hectare de pădure! Oraşe, comunităţi 
întregi, au fost distruse atunci. Aşadar, 
o silvicultură în care omul este doar 
observator este o silvicultură care are 
costuri majore, mult mai mari decât 
cea în care omul întreprinde măsurile 
necesare. Plus, pericolele care decurg 
din eventualele accidente. Ce-i drept, 
aceste situaţii nefericite sunt rare, dar 
costurile - enorme. Consider, astfel, că 
un management corect, înţelept, este în 
interesul speciei, adică face bine, nu rău.

- În România au fost dovediţi destui hoţi 
de lemne, şi nu dintre cei cu căruţa. Ce 
spuneţi despre aplicaţiile informatice care 
au fost implementate spre a mai diminua 
din apetitul tăierilor ilegale? În SUA sau 
Canada există asemenea sisteme?

- Între România şi America de Nord 
sunt diferenţe majore şi din acest punct 
de vedere. Ca element principal, ce 
face distincţia evidentă, este cuvântul. 
Sistemul nord-american apreciază şi 
este bazat pe încredere. Asta înseamnă 
că, inclusiv în privinţa controalelor, 
încrederea primează. Organele de control 
iau, mai mereu, de bun ceea ce spune 
cel care exploatează sau transportă 
lemnul pădurii. Nu se pleacă niciodată 
de la premisa unei posibile ilegalităţi, ca 

în România. Controalele, în America de 
Nord, sunt făcute în scop constructiv, 
nu sunt făcute cu ideea de a pedepsi. 
Nu există, în Statele Unite sau Canada, 
acea mentalitate ca în urma unui control 
să se găsească neapărat o vină şi să 
fie sancţionat vinovatul. Limitele sunt 
largi, se acceptă mai uşor anumite erori, 
deoarece există acel liant magic dintre 
cele două tabele numit încredere. În 
Canada, regulile se respectă strict de 
către toată lumea, mai ales că terenul 
forestier este al statului. În Statele Unite, 
pentru că marea majoritate a pădurilor e 
în proprietate privată, lucrurile sunt mai 
relaxate. Asta în sensul că fiecare are voie 
să facă ceea ce vrea în pădurea lui, astfel 
încât să se bucure de aceasta, dar cu 
respectarea unor condiţii esenţiale. Una 
dintre acestea ar fi aceea de a nu face rău 
celor din jur. Americanii îşi pun singuri 
limite ca acţiunile lor să nu dăuneze 
vecinului, societăţii, aşa numita “best 
management practice”.

Ca să revin la similitudinile dintre 
sistemele de control informatice ale cele 
două “tabere”, spun că şi în America de 
Nord există aşa-numitele radare, dar 
controalele nu au relevat că ar fi motive 
de îngrijorare. Adică, nu prea se fură…

- Codul silvic: cum este legea legilor 
pădurii la ei, în comparaţie cu actul nostru 
normativ?

- Americanii au un Cod silvic (Forest 
Practices Act) foarte lejer şi, în general, 
este concentrat pe pădurile de stat. 
Nu se bagă deloc peste privaţi, acolo 
proprietatea e sfântă. Dar există şi o 
serie de alte acte care reglementează 
activităţile din managementul forestier. 
Ca o comparaţie cu România, sistemul 
american, nord-american, este inversat, 
faţă de de cel românesc, ca o pâlnie. La 
americani, conul are vârful în jos, iar în 
pâlnie intră lejer toate măsurile pe care 
le poate aplica oricine, atât timp cât 
situaţia creată nu stinghereşte pe cineva 
sau dăunează în vreun fel. În România, 
pâlnia este invers poziţionată. Se pleacă, 
în principal, de la premisa că există 
motive de recurgere la ilegalităţi şi atunci 
îţi impune din start ceea ce trebuie să 
faci. De exemplu, proprietarul de pădure 
este obligat să folosească creşterea 
indicatoare pentru amenajări, trebuie să 
foloseşti ecuaţiile lui Giurgiu etc. Sunt 
atât de multe elemente de constrângere 
că devine limpede că un proprietar de 
pădure nu are cum să scape nepedepsit 
de un eventual control. Abia spre final, 
spre vârful conului sunt enumerate şi 
posibilităţile, eventualele beneficii.

Laurenţiu Ciornei
Sursa: Iovu Biriş

Best
management

practice
Extras din interviul 

acordat de Bogdan Strâmbu,
specialist în dendrometrie

şi biostatistică,
aflat de aproape două decenii

în topul silviculturii
din America de Nord
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...şi în 
America de Nord
există aşa-numitele
radare, dar controalele
nu au relevat că ar fi
motive de îngrijorare.
Adică, nu prea
se fură…
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Sistem mobil
de cubare

Cu ocazia târgului 
european forestier 
EuroForest 2018, 
atenţia numeroşilor 
vizitatori, obişnuiţi 
cu sistemul clasic 
de cubaj (foto) a fost 
atrasă de un sistem
de cubaj mobil 
,denumit sScale, 
conceput de 
compania “Dralle”,
din Franţa.

Sistemul are la bază captarea 
suprafeţei frontale a stivelor de 
lemn de către un vehicul dotat 

cu două camere video ataşate la un 
portbagaj de acoperiş şi analizarea 
digitală ulterioară a datelor foto 
obţinute.

Simplificarea şi accelerarea procesului 
de cubaj şi a fluxului de informaţii, 
minimizarea costurilor legate de 
logistică, facilitarea documentaţiei 
şi creşterea transparenţei în 
comercializarea lemnului, avantajele 
sistemului de cubaj mobil sScale 
sunt multiple. Dl. Pierre Demougeot, 
reprezentant al companiei “Dralle” 
Franţa, filială a societăţii daneze cu 
acelaşi nume fondată în anul 2002, 
subliniază importanţa utilizării acestui tip 
de sistem pe termen lung. De asemenea, 
compania este un pionier în scanarea 

foto-optică şi în dezvoltarea sistemelor 
logistice aplicate lemnului.

“Iată cum, o simplă trecere cu un 
vehicul dotat cu camere video prin faţa 
propriei stive de lemne este suficientă”, 
afirmă dl. Pierre Demougeot. Tehnologia 
3D şi un software inteligent ajută la 
scanarea, măsurarea şi analizarea 
cantităţii de lemn existent.

Sistemul sScale este propus în leasing 
(contract de locaţie între 1 şi 3 ani, 
întreţinere, actualizare periodică de 
sistem din partea companiei Dralle şi 
reglare lunară), respectiv sub formă de 
prestare servicii de cubaj (tehnicienii 
Dralle se deplasează în locul specificat 
în vederea cubării stivelor de lemn, iar 
datele sunt recuperate de pe serverul 
sScale).

Sursa:
www.leboisinternational.com

Dintre ideile cu înţeles de 
concluzie, poate fi menţionat 
faptul că măsuri de carantină 

fitosanitară pentru importuri sunt 
foarte greu de justificat, şi numai 
pentru dăunători noi, specii invazive. 
Pentru speciile endemice, răspândite 
deja pe tot teritoriul României, se 
pot recomanda măsuri suplimentare 
de protecţie fitosanitară. Există peste 
50 de specii invazive de dăunători 
în Europa, aflate în monitorizare. 
România are nevoie de un sistem 
de identificare şi alertare timpurie 
pentru speciile invazive, este nevoie de 
logistică, resurse umane şi financiare. 
În condiţiile schimburilor comerciale 
tot mai ample, astfel de sisteme sunt 
imperios necesare pentru protecţia 
pădurilor. 

Domnul dr. ing. Olenici a făcut o 
informare magistrală despre pericolul 
speciilor invazive de insecte xilofage şi 
agenţi patogeni.

S-au purtat multe discuţii despre 
posibilitatea de monitorizare a 

pericolului potenţial creat de acest 
fenomen.

Fără a fi o concluzie generală, 
s-a spus că nu este încă vorba de 
pericolul unei specii invazive la care se 
poate replica oficial cu carantină şi că 
varietăţile de care ştim sunt de mult la 
noi, le gestionăm, luptăm cu acestea, 
fie prin mecanismele naturale de 
apărare, fie prin capcane, curse etc.

Totuşi, eventuale portiţe 
instituţionale ar fi:

• iniţierea de studii de interceptare a 
agenţilor patogeni;

• relaţii comerciale ale importatorilor 
rezumate la lemn cojit sau tratat 
termic;

• monitorizarea marilor concentraţii 
de lemn importat (depozite);

• crearea, la nivel instituţional, de 
baze cu personal şi dotări pentru 
obsevaţii continue, raportare/alertare 
rapidă şi combatere;

• tratarea termică a lemnului infestat 
din depozite, arderea cojii şi verificarea 
arboretelor învecinate.

Pe linie de
prevenire
şi combatere
a dăunătorilor
forestieri

Surplusul de resursă pe piaţa primară a lemnului, 
în condiţiile unui flux semnificativ de importuri 
de lemn de răşinoase, a justificat dezbaterea 
organizată de către Ministerul Apelor şi Padurilor 
pe linie de prevenire şi combatere a dăunătorilor 
forestieri. Fundamentele ştiinţifice au fost 
prezentate de catre specialiştii INCDS “Marin 
Drăcea”, printre care dr. ing. Nicolai Olenici. 

Datorită succesului din anul 2018 
al “International Business Forum”, 
progreselor făcute de România 
în domeniul internaţionalizării 
companiilor româneşti şi 
interesului mediului de afaceri 
românesc de a se dechide şi pe 
pieţele externe, Ministerul pentru 
Mediul de Afaceri, Comerţ şi 
Antreprenoriat, a organizat, în 
data de 5 septembrie 2019, cea 
de-a doua ediţie a “International 
Business Forum” (IBF2019).

La ediţia din 2018, printre cei peste 
850 de participanţi la eveniment, 
s-au regăsit ambasadori, însărcinaţi 
cu afaceri ai ţărilor acreditate la 
Bucureşti, diplomaţi români, oficiali 
guvernamentali şi reprezentanţi ai 
mediului de afaceri din peste 750 de 
companii.

Pentru cea de-a doua ediţie a 
“International Business Forum”, 
MMACA a propus următorul format: 
în sala “Al. I. Cuza”, sesiunea plenară 
a evenimentului (prim-ministrul 
României, miniştri, ambasadori 
acreditaţi la Bucureşti, antreprenori de 
succes români), urmată de sesiunea 
prezentărilor de ţară susţinute de 
ataşaţii economici ai ambasadelor 
pentru mediul de afaceri din România, 
cu secţiune de întrebări şi răspunsuri.

De asemenea, în paralel cu sesiunea 
prezentărilor de ţară susţinute de 
ataşaţii economici ai ambasadelor, 
“International Business Forum” a 
găzduit zece workshop-uri cu temele 
e-government, mentoring pentru 
start-up-uri, internaţionalizarea IMM-
urilor, fonduri europene 2014-2020 / 
2021-2027, comerţ exterior - MoU-uri 
şi pieţe externe, e-commerce, IT&C 
şi R&D, banking, produse româneşti 
pe pieţe internaţionale, smart city şi 
mobilitate urbană.

Totodată, pe toată desfăşurarea 
evenimentului, ambasadele acreditate 
la Bucureşti au avut standuri de 
prezentare pentru ca mediul de 
afaceri din România să poată avea 
o interacţiune directă cu ataşaţii 
economici şi ofertele de ţară, să se 
poată informa direct de la aceştia 
despre mediul de business din ţările 
respective.

Despre 
International 
Business
Forum

Sistemele
de cogenerare, 
neatractive

În cadrul Programului Operaţional 
Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 6, 
Obiectivul Specific 6.4, sunt prevazute finanţări 
inclusiv pentru modernizarea capacităţilor de 
cogenerare de înaltă eficienţă.

Fiind spre sfârşitul ciclului de finanţare 
(limita pentru implementarea proiectelor este 
31 decembrie 2023), Ministerul Fondurilor 
Europene, Direcţia Generală Programe Europene 
Infrastructura Mare a organizat o întâlnire cu 
potenţiali beneficiari.

Au participat circa 20 de persoane, 
reprezentând 7-8 entităţi, din peste o sută 
invitate.

Până în prezent, gradul de interes din partea 
potenţialilor beneficiari s-a arătat scăzut, ceea ce 
a motivat şi întâlnirea menţionată.

Au fost reprezentate industria constructoare 
de maşini, oameni de afaceri, inventatori, agenţii 
de consultanţă etc. Domeniul nostru se aliniază 
la aprecierea că acest obieciv specific nu este 
atractiv, chiar dacă sunt bani, din motivul că 
investiţiile posibile se amortizează greu şi aduc 
profit mic.

S-a concluzionat că în perioada imediat 
următoare să fie, totuşi, transmise propuneri, să 
aibă loc întâlniri şi să se contureze proiecte noi.
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Scopul principal al proiectului 
este ca acestora să li 
se sporească numărul 

oportunităţilor de dezvoltare 
profesională şi personală.

Proiectul doreşte, de asemenea, 
să îmbunătăţească gradul de 
conştientizare privind gestionarea 
vârstei, discriminarea pe criterii de 
vârstă la locul de muncă, precum 
şi crearea de condiţii de muncă 
favorabile vârstei. Partenerii 
proiectului sunt Asociaţia “Habilitas” 
CRFP Romania, coordonatorul 
proiectului, “Anziani e non solo”, 
Italia, Asociaţia KMOP, Grecia, 
“Cardet”, Cipru, “Documenta”, 
Spania, Confederaţia Naţională 
Sindicală “Cartel Alfa”, Romania, şi 
Universitatea din Bucureşti.

Incluziunea
socială
a lucrătorilor 
vârstnici
Proiectul BeOLD este 
un proiect Erasmus + 
Parteneriate strategice in 
educaţia adultilor, finanţat 
de Comisia Europeană prin 
Agenţia naţională pentru 
programe comunitare 
în domeniul educaţiei şi 
formării profesionale, cu o 
durată de 2 ani (01.10.2017 
- 30.09.2019), obiectivul 
fiind de a îmbunătăţi 
incluziunea socială a 
lucrătorilor vârstnici prin 
utilizarea unor instrumente 
inovative de formare. 
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Planul
naţional strategic
în contextul Politicii Agricole 
Comune (PAC) 2021-2027

În vederea finalizării Planului naţional 
strategic pentru perioada 2021-2027, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, Direcţia generală dezvoltare 
rurală, autoritate de management pentru 
Programul naţional de dezvoltare rurală 
a adresat tuturor actorilor interesaţi 
rugămintea de a completa, până la 
31.07. 2019, chestionarul cu privire la 
Planul naţional strategic în contextul 
Politicii Agricole Comune (PAC) 2021-
2027.

În prezent, cele trei regulamente 
care vizează Politica Agricoă Comună, 

respectiv planurile strategice, 
finanţarea, gestionarea şi monitorizarea, 
organizarea comună de piaţă, sunt în 
plin proces de analiză şi negociere, 
căutându-se cele mai potrivite căi de 
legiferare pentru o implementare cât 
mai eficientă.

Propunerea comisiei prevede o 
abordare în care statele membre vor 
avea mult mai multă flexibilitate în 
elaborarea intervenţiilor şi în garantarea 
rezultatelor.

Elaborarea, implementarea, 
monitorizarea şi evaluarea documentelor 

de programare naţională trebuie 
să respecte principiul european al 
parteneriatului şi să se realizeze pe baza 
unor proceduri transparente.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale răspunde nevoilor-cheie 
identificate la nivelul Uniunii Europene 
şi implicit la nivelul ţării noastre privind 
sprijinul pentru finanţarea investiţiilor în 
agricultură şi dezvoltare rurală.

De asemenea, MADR a demarat 
procedurile pentru constituirea 
grupurilor tematice în cadrul cărora 
procesul consultativ se va desfăşura într-

un mod structurat: agricultură, industrie 
alimentară, siguranţă şi securitate 
alimentară, mediu şi climă, tineri 
fermieri, ocupare şi incluziune socială, 
cercetare şi inovare, inclusiv transfer de 
cunoştinte.

Ministerul Apelor si Pădurilor 
a transmis, de asemenea, către 
organizatiile reprezentative din sector, 
o informare, cu invitaţia de diseminare, 
de implicare în dialog şi de completare a 
chestionarelor în număr cât mai mare. 

Printre indicatorii de rezultat ai PAC, se 
numără:

• R.14 Stocarea carbonului în sol şi în 
biomasă: Ponderea terenurilor agricole 
care fac obiectul angajamentelor privind 
reducerea emisiilor, menţinerea şi/sau 
îmbunătăţirea stocării carbonului (pajişti 
permanente, terenurilor agricole în 
turbării, păduri etc.);

• R.17 Terenuri împădurite: Suprafaţa 
sprijinită pentru împădurire şi pentru 
crearea de suprafeţe împădurite, inclusiv 
pentru agrosilvicultură;

• R.25 Sprijinirea gestionării 
sustenabile a pădurilor: Ponderea 
terenurilor forestiere care fac obiectul 

angajamentelor privind protejarea şi 
gestionarea pădurilor;

• R.26 Protejarea ecosistemelor 
forestiere: Ponderea terenurilor 
forestiere care fac obiectul 
angajamentelor în materie de gestionare 
pentru sprijinirea serviciilor peisagistice, 
ecosistemice şi legate de biodiversitate.

Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale
a lansat, în mod oficial, 
procesul consultativ 
pentru stabilirea 
priorităţilor viitorului 
program naţional 
strategic în contextul 
viitoarei Politici Agricole 
Comune 2021-2027.
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În primul rând, impactul este 
extrem de puternic pentru IMM-urile 
care au relaţii comerciale cu furnizori 
din spaţiul UE. Acest lucru înseamnă 
că firmele primesc încasările în lei şi 
efectuează plăţi în euro. Creşterea 
cursului de schimb valutar îi 
influenţează negativ, deoarece vor 
înregistra pierderi în contabilitate.

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

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

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

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

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

valutar şi salarii.
WizCount le oferă managerilor 

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

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

Vizitaţi www.wizrom.ro

Soft-ul de contabilitate

WizCount
Mediul economic şi 
fiscal de la începutul 
lui 2019 conţine câteva 
provocări serioase pentru 
managerii de IMM-uri.
Pentru a face faţă 
acestor noi provocări, 
pe lângă cele deja 
estimate, managerii 
trebuie să se poată 
baza pe un instrument 
de business care să îi 
ajute să evalueze poziţia 
financiară a companiei, 
să intervină pentru a 
stopa sursele de pierderi 
şi să creeze scenarii de 
investiţii adecvate. Un 
astfel de instrument este 
softul de contabilitate 
WizCount. 
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Este o modificare substanţială 
a Legii contravenţiilor silvice, 
pe fondul declarării ca 
neconstituţionale de către Curtea 
Constituţională a alineatului 
13, art.19, din Legea 171/2010 
modificată.

Prezentăm o scurtă selecţie a 
modificărilor/clarificărilor esenţiale 
aduse de actul normativ, cu accent 
pe art. 19:

Art. 19
(1) Constituie contravenţii silvice şi 

se sancţionează cu amendă de la 1.000 
lei până la 15.000 lei şi confiscarea 
materialelor lemnoase în cauză 
următoarele fapte:

a) expedierea, transportul, primirea, 
depozitarea şi/sau prelucrarea de 
către deţinătorii depozitelor, ai altor 
spaţii destinate depozitării temporare 
şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a 
materialelor lemnoase fără provenienţă 
legală, aşa cum este stabilită de 
normele referitoare la provenienţa, 
circulaţia şi comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaţiilor de 
depozitare a materialelor lemnoase şi 
al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, 
cuantumul amenzii fiind de 1.000-5.000 
lei, pentru un volum de până la 10,00 
mc inclusiv; 5.000-10.000 lei, pentru un 
volum cuprins între 10,01- 30,00 mc 
inclusiv, şi de 10.000-15.000 lei, pentru 
un volum de peste 30,01 mc;

b) expedierea, transportul, primirea, 
depozitarea materialelor lemnoase 
fără avize de însoţire a materialelor 
lemnoase sau cu avize de însoţire din 
care nu rezultă provenienţa legală, 
aşa cum sunt prevăzute de normele 

referitoare la provenienţa, circulaţia şi 
comercializarea materialelor lemnoase, 
la regimul spaţiilor de depozitare a 
materialelor lemnoase şi al instalaţiilor 
de prelucrat lemn rotund, cu excepţia 
situaţiilor prevăzute de aceste norme, 
cuantumul amenzii fiind de 1.000-5.000 
lei, pentru un volum de până la 10,00 
mc inclusiv; 5.000-10.000 lei, pentru 
un volum cuprins între 10,01-30,00 mc 
inclusiv, şi de 10.000- 15.000 lei, pentru 
un volum de peste 30,01 mc;

Atenţie: se introduc praguri pentru 
amenzi.

 

Art. 19.
[...]
b) transportul materialelor 

lemnoase, după caz, cu aviz de 
însoţire a materialelor lemnoase a 
cărui valabilitate a expirat, cu aviz 
de însoţire fără cod unic online sau 
offline generat de aplicaţiile sistemului 
informatizat de urmărire a materialelor 
lemnoase, denumit în continuare 
SUMAL, şi înscris în aviz, cu excepţiile 
prevăzute de normele legale, cu aviz 
de însoţire în care nu s-au înscris data 
şi ora plecării transportului şi, respectiv, 
valabilitatea, în funcţie de distanţa până 
la destinaţie. În cazul în care pe avizul 
de însoţire este înscris codul offline şi 
online, generat de aplicaţia SUMAL, dar 
nu s-a înscris ora plecării transportului, 
sancţionarea se aplică fără confiscare.

Atenţie: nu se mai confiscă materialul 
lemnos, dacă există cod unic dar nu este 
înscrisă ora pe aviz.

c) transportul de materiale lemnoase 
ale căror caracteristici nu corespund cu 
cel puţin unul dintre elementele înscrise 
în avizul de însoţire referitoare la:

Legea nr.

146/2019
privind contravenţiile
silvice

(i) volum pe specii/grupe de 
specii, cu luarea în considerare a 
toleranţelor;

(ii) specie/grupe de specii.
Sancţiunea complementară 

de confiscare se aplică asupra 
volumului, cu luarea în considerare 
a toleranţelor, care nu corespunde 
pe specii/grupe de specii cu care se 
depăşeşte volumul înscris în avizul 
de însoţire. Confiscarea se poate 
realiza valoric în condiţiile art. 22 
alin. (7) sau fizic.

Atenţie: se iau în considerare 
toleranţele.

d) expedierea şi/sau transportul 
materialelor lemnoase din locurile 
identificate prin coordonate 
geografice, altele decât cele 
corespunzătoare provenienţei legale, 
cu excepţia situaţiilor generate 
de erori de localizare justificate 
obiectiv, inclusiv prin emiterea de 
coduri unice offline/online de la 
locul de încărcare a materialului 
lemnos. În situaţii bine justificate, cu 
acordul gărzii forestiere, se poate 
face transbordarea materialelor 
lemnoase din platforma primară 
într-o platformă de încărcare, 
noile coordonate geografice 
fiind comunicate gărzii forestiere 
şi postului de poliţie de pe raza 
localităţii respective.

Atenţie: acordul gărzii forestiere 
în cazul erorilor ( justificate) de 
localizare.

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 
619/25.07.2019, a fost publicată Legea nr. 146/2019 
privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a 
Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice. 

• Legea Educaţiei Naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare;

• Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 
privind formarea profesională a adulţilor,

republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

• Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 
privind aprobarea cadrului naţional 
al calificărilor, cu modificările şi 
completările ulterioare;

• Hotărârea Guvernului nr. 92/2018 
pentru modificarea Hotărârii Guvernului 
nr.

1.352/2010 privind aprobarea 
structurii clasificării ocupaţiilor din 
România - nivel grupă de bază, conform 
clasificării internaţionale standard a 
ocupaţiilor;

• Ordinul ministrului educaţiei 
naţionale şi ministrului muncii şi justiţiei 
sociale nr.

5.039/2.126/2018, privind aprobarea 
corespondenţei dintre nivelurile cadrului 
naţional al calificărilor, actele de studii/
calificare care se eliberează, tipul de 
programe de educaţie şi formare 
profesională din România prin care 
pot fi dobândite nivelurile de calificare, 
nivelurile de referinţă ale cadrului 
european al calificărilor, precum şi 
condiţiile de acces corespunzătoare 
fiecărui nivel de calificare;

• Ordinul nr 3712/1721/2018 privind 
aprobarea metodologiei de elaborare, 
validare.

Cadrul
legal
aplicabil
în formarea 
profesională
a adulţilor
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OUG nr. 50/2019 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare 
a ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje. Monitorul Oficial nr. 
543/02.07.2019

OUG nr. 56/3.07.2019 pentru 
completarea Legii nr. 52/2011 
privind exercitarea unor activităţi 
cu caracter ocazional desfăşurate 
de zilieri. Monitorul Oficial nr. 
0552/3.07.2019

OpANAF nr. 1503/2019 pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind 
autorizarea persoanelor fizice şi 
juridice de a utiliza carnete TIR. 
Monitorul oficial nr. 532/28.06.2019

Ordin al Ministerului Mediului 
nr. 572/11.07.2019 pentru 
depunerea declaraţiilor privind 
obligaţiile la Fondul pentru mediu 
prin mijloace electronice de 
transmitere la distanţă. Monitorul 
Oficial nr. 0544/03.07.2019

Ordin ANAF nr. 1888/03.07.2019 
privind modificarea si completarea 
Ordinului preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală 
nr. 631/2016 pentru aprobarea 
modelului şi conţinutului unor 
formulare de înregistrare/anulare 
a înregistrării în scopuri de taxă pe 
valoarea adăugată. Monitorul oficial 
nr. 0592/18.07.2019

Legea nr. 136/12.07.2019 pentru 
abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale 
art. 40 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 27/2011 privind transporturile 
rutiere, precum şi pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 
privind obligaţia operatorilor 
economici de a utiliza aparate de 
marcat electronice fiscale. Monitorul 
Oficial nr. 0587/17.07.2019

OMFP nr. 2493/08.07.2019 
pentru aprobarea Sistemului de 
raportare contabilă la 30.06.2019 a 
operatorilor economici, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
unor prevederi contabile. Monitorul 
oficial nr. 0596/9.07.2019

OUG nr. 50/2019 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare 
a ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje. Monitorul oficial nr. 
543/02.07.2019

OUG nr. 56/03.07.2019 pentru 
completarea Legii nr. 52/2011 
privind exercitarea unor activităţi 
cu caracter ocazional desfăşurate 
de zilieri. Monitorul oficial 
nr.0552/3.07.2019

OpANAF nr. 1503/2019 pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind 
autorizarea persoanelor fizice şi 
juridice de a utiliza carnete TIR. 
Monitorul oficial nr. 532/28.06.2019

Ordin al Ministerului Mediului 
nr. 572/11.06.2019 pentru 
depunerea declaraţiilor privind 
obligaţiile la Fondul pentru mediu 
prin mijloace electronice de 
transmitere la distanţă. Monitorul 
Oficial nr. 0544/3.07.2019

Diverse
În şedinta Comisiei de dialog 

social au avut loc dezbateri privind 
următoarele proiecte de acte 
normative:

• Hotărâre pentru modificarea 
articolului unic din HG nr. 34/2019 
privind stabilirea contigentului de 
lucrători nou-admişi pe piaţa forţei 
de muncp 2019;

• Ordonanţa privind stabilirea 
unor măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului (UE) 2016/589 
al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 13.04.2016 privind 
reţeaua europeană de servicii de 
ocupare a pieţelor forţei de muncă şi 
de modificare a Regulamentelor ( UE 
) nr. 492/2011 şi nr. 1296/2013.

La şedinţă au participat 
reprezentanţi din cadrul Ministerului 
Muncii şi Justiţiei Sociale, ANOFM, 
precum şi reprezentanţi ai 
confederaţiilor sindicale; patronale 
CONPIROM şi membri ai acesteia.

Prin HG nr. 34/2019, a fost stabilit 
un contigent de 20.000 de lucrători 
nou-admişi pe piaţa forţei de muncă 
din România. Avand în vedere 
potenţialul de dezvoltare economică 
a României şi lipsa forţei de muncă 
în unele sectoare de activitate, s-a 
propus suplimentarea cu 10.000 a 
contingentului de lucrători nou-
admişi pe piaţa forţei de muncă din 
România în anul 2019. Reprezentanţii 

confederaţiilor sindicale estimează o 
creştere până la cca 100.000 în anul 
2020.

În ceea ce priveşte al doilea 
proiect de act normativ, s-a precizat 
ca EURES reprezintă reţeaua 
serviciilor de ocupare din statele 
membre UE. Prin dispoziţiile 
acestui proiect de ordonanţă a 
Guvernului, se asigură cadrul legal 
şi instituţional necesar pentru ca 
persoanele juridice de drept public 
sau persoanele juridice de drept 
privat să poată deveni membri sau 
parteneri EURES în conformitate cu 
cadrul de cooperare instituit prin 
regulament şi să poată furniza sprijin 
pentru compensare şi servicii de 
asistenţă lucrătorilor şi angajatorilor. 
Au fost transmise câteva observaţii 
în scris la acest act normativ, care 
constau, în principal, în punerea de 
acord a prevederilor acestuia cu cele 
ale Regulamentului (UE) 2016/589.

Condiţia pentru a deveni membri/
parteneri EURES în România este 
aceea de a funcţiona legal pe 
teritoriul României, prin deschiderea 
de filiale care pot fi verificate privind 
legalitatea etc.

Strategiile relevante 
în privinţa forţei
de muncă

• Strategia naţională pentru 
ocuparea forţei de muncă (SNOFM) 
2014-2020

http://www.mmuncii.ro/j33/
images/Documente/Munca/2014-
DOES/2014-01-

31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.
pdf;

• Strategia educaţiei şi formării 
profesionale din România pentru 
perioada 2016-2020

https://www.edu.ro/sites/default/
files/_fişiere/Minister/2016/strategii/
Strategia_VET%2027%2004%202016.
pdf;

• Strategia naţională privind 
reducerea părăsirii timpurii a şcolii

http://www.edu.ro/index.php/
articles/23306;

• Strategia pentru învăţarea pe tot 
parcursul vieţii;

• Hotărârea de Guvern.nr. 
640/2018 privind modificarea 
strategiei naţionale pentru

competitivitate 2015-2020, 
aprobată prin Hotărârea de Guvern 
nr. 775/2015.
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În şedinta ASRO/CT 118 care a avut loc 
în luna august (08.08.2019), s-a lucrat la  
textul standardului “SR 770 Mobilier de 
lemn. Cerinţe de calitate” (nefinalizat). Pe 
baza modificărilor propuse de cei prezenţi 
la lucrările comitetului, s-a elaborat o 
versiune intermediară.

În momentul acesta, standardul se află 
în faza de “proiect de comitet”. După ce 
comitetul decide că textul standardului 
este complet (probabil la şedinta din 

luna octombrie), acesta trece în faza 
de “ancheta publică”, fiind publicat în 
Buletinul Standardizării şi pe site-ul ASRO. 
Ancheta publică durează, de obicei, două 
luni de la data publicării în Buletinul 
Standardizării. În timpul anchetei publice, 
se pot primi observaţii de la toţi factorii 
interesaţi.

În cel mult 15 zile de la încheierea 
anchetei publice, trebuie discutate toate 
observaţiile primite, în cadrul unei şedinte 

de comitet, la care pot fi invitaţi să 
participe toţi cei care au făcut observaţii, 
chiar dacă nu sunt membri ai ASRO/CT 
118.

Textul standardului, modificat în urma 
tuturor observaţiilor şi pentru care s-a 
obţinut consensul membrilor ASRO/CT 
118, va fi considerat “proiect de standard”, 
însuşit de către comitetul tehnic. Pentru 
acest proiect de standard, expertul de 
standardizare întocmeşte un dosar. În 

Standard 
internaţional 
pentru protejarea 
datelor cu caracter 
personal

Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) a 
elaborat primul standard internaţional care vine în sprijinul 
organizaţiilor pentru ca acestea să poată gestiona în 
siguranţă informaţiile confidenţiale şi să se poată alinia la 
cerinţele legale. ISO/IEC 27701 specifică cerinţe şi oferă 
îndrumări pentru stabilirea, implementarea, menţinerea 
şi îmbunătăţirea continuă a unui sistem de gestionare a 
informaţiilor privind confidenţialitatea. Se poate spune că 
acesta este un sistem de management pentru protejarea 
datelor cu caracter personal. Odată cu creşterea numărului 
de reclamaţii şi amenzi legate de confidenţialitate şi de 
protecţia datelor, necesitatea publicării acestui standard 
este esenţială. Organizaţiile trebuie să ofere încredere 
autorităţilor, partenerilor şi clienţilor. Acesta este şi scopul 
ISO/IEC 27701.

SR ISO 21001:2019
Organizaţii educaţionale. Sisteme 
de management pentru organizaţii 
educaţionale. Cerinţele şi ghid de utilizare.

Este destinat să răspundă acestei provocări prin definirea 
cerinţelor unui sistem de management care va ajuta furnizorii de 
educaţie să răspundă mai bine nevoilor şi aşteptărilor cursanţilor şi 
ale altor beneficiari şi să obţină o mai mare credibilitate. Educaţia 
este un drept de bază, dar este şi o parte fundamentală a societăţii, 
astfel încât calitatea serviciilor educaţionale este preocuparea 
tuturor. Deşi organizaţiile educaţionale nu pot garanta neapărat 
succesul cursanţilor, există totuşi multe lucruri pe care acestea le 
pot face pentru a stimula învăţarea şi pentru a asigura nivelul de 
calitate aşteptat. Prin punerea la dispoziţie a unui set cuprinzător de 
practici aplicabile furnizorilor de servicii de învăţământ din întreaga 
lume, standardul SR ISO 21001:2019 va contribui la construirea unui 
sector educaţional mai puternic şi va avea efecte pozitive în ceea ce 
priveşte stimularea inovaţiei şi a economiei.

Din activitatea curentă a CT 118

termen de aproximativ o lună, standardul va fi avizat 
la Serviciul metodologie, procese şi control, iar apoi 
aprobat de directorul general al ASRO. După aceea, 
standardul poate fi publicat.

De asemenea, membrii comitetului au analizat şi şi-au 
exprimat votul pentru o serie de  documente aflate pe 
platforma electronică europeană, pentru exprimarea 
poziţiei naţionale prin vot şi observaţii cu termen, în 
lunile octombrie si noiembrie 2019.

st
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SR 770 Mobilier de lemn. Cerinţe de calitate.
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Dialog cu puterea

Pledăm despre frustrări
Şi despre neajunsuri:

Noi, plini de întrebări,
Ea, goală de răspunsuri.

Cornelius Enescu 

Dialogul
social, formal 

sau 
aplicat?

Dialogul social 
este recunoscut
ca fiind unul dintre 
pilonii principali
ai modelului social 
european, model 
bazat pe un nivel 
ridicat de protecţie 
socială, educaţie
şi dialog.
În Europa, 
conceptul
de dialog social 
între reprezentanţii 
guvernului,
ai angajatorului 
şi ai angajaţilor 
funcţionează,
în mod generalizat, 
ca parte a bunei 
guvernanţe,
dar modalităţile 
de aplicare diferă 
mult de la o ţară
la alta.

Dialogul social reprezintă 
un mecanism de abordare 
şi rezolvare a diverselor 

probleme economice şi sociale. La 
nivelul UE, se consideră că dialogul 
social este un element determinant 
pentru reuşita reformelor economice 
sau sociale.

Este ştiut faptul că dialogul social 
influenţează pozitiv domeniile 
inovative, precum dobândirea de noi 
competenţe pentru creşterea nivelului 
de calificare, modernizarea organizării 
muncii, promovarea egalităţii de 
şanse şi promovarea politicilor de 
îmbătrânire activă.
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doar în situaţia unei crize economice, 
când caută suport pentru măsurile 
nepopulare.

Pentru un dialog social funcţional, 
statul trebuie să creeze acel climat 
politic stabil, în care organizaţiile 
sindicale şi patronale să poată 
funcţiona liber, fără ingerinţe şi teama 
unor eventuale represalii.

Instituţiile cu rol în derularea 
dialogului social sunt, adesea, definite 
prin însăşi componenţa lor. Ele pot 
avea structuri bipartite, tripartite sau 
multipartite.

Actorii-cheie ai dialogului tripartit, 
conform OIM, sunt reprezentanţii 
guvernului, ai angajaţior şi ai 
angajatorilor.

În România, CES este un organism 
tripartit care reflectă viziunea 
Organizaţia Internaţională a Muncii 
(OIM). Acesta este un organism 
consultativ al parlamentului şi al 
guvernului în domeniile de specialitate 
stabilite prin lege. CES este o instituţie 
publică de interes naţional, tripartită, 
autonomă, constituită în scopul 
realizării dialogului tripartit la nivel 
naţional dintre organizaţiile patronale, 
organizaţiile sindicale şi reprezentanţi 
ai asociaţiilor şi fundaţiilor 
neguvernamentale, ai societăţii civile.

Dialogul social înseamnă, în primul 
rând, informare şi consultare a actelor 
normative care se emit la nivel central 
şi care au impact asupra sectorului 
nostru de activitate, prin întâlniri 
periodice ale comisiilor de specialitate.

Formele variate pe care le poate 
îmbrăca dialogul social pot merge de 
la simplul schimb de informaţii, până 
la forme mai dezvoltate de concertare.

Cele mai comune forme ale 
dialogului social sunt: distribuirea de 
informaţii, unul  dintre elementele de 
bază indispensabile pentru dialogul 
social efectiv, şi consultarea, care 
implică mai mult decât schimbul 
de informaţie şi necesită angajarea 
părţilor în schimbul de opinii care 
conduce la un dialog mai profund.

Negocierile colective reprezintă 
o formă de dialog social nu numai 
completă, dar şi cea mai răspândită, 
şi poate fi privită ca un indicator 
util al capacităţii unei ţări de a se 
angaja în tripartitism la nivel naţional. 
Negocierile colective se pot derula 
la nivel de agent economic, grup de 
unităţi, sectorial, regional, naţional şi 
chiar la nivel internaţional.

Dialogul social ia în considerare 
contextul cultural, istoric, economic 
şi politic al fiecărei ţări. Nu există un 
model universal al dialogului social 
care să fie exportat dintr-o ţară în alta, 
deşi principiile de bază ale acestuia, 
libertatea de asociere şi dreptul la 
negocieri colective, sunt aceleaşi.

Adaptarea la situaţia fiecărei ţări 
este cheia care asigură specificitatea 
dialogului social şi ea explică 
marea diversitate de angajamente 
instituţionale, cadre legale, de tradiţii 
şi practici ale dialogului social care 
există astăzi în lume.

Ca o concluzie, scopul dialogului 
social este, în esenţă, de a promova 
obţinerea consensului dintre 
guvernanţi şi partenerii săi sociali, 
precum şi a implicării democratice a 
acestora pe piaţa muncii. Structurile şi 
procesele de dialog social eficiente au 
potenţialul de a soluţiona probleme 
economice şi sociale dintre cele mai 
complexe, de a asigura o guvernare de 
calitate, implicit un progres economic 
susţinut, de a promova pacea socială.

Precizăm că dialogul social şi 
pacea socială nu constituie obiective 
în sine, dar existenţa lor contribuie 
la înlăturarea sau atenuarea 
confruntărilor, la dezvoltarea 
economică sustenabilă, la asigurarea 
pentru cetăţeni, în condiţii normale, a 
unei vieţi decente şi am putea spune 
că, în perioadele de criză economică, 
dialogul social constituie un element 
esenţial pentru depăşirea dificultăţilor 
care apar în raporturile de muncă, 
în piaţa muncii şi în nivelul de trai. 
Dialogul social reprezintă o soluţie 
practică permanentă în viaţa socială, 
fără a fi influenţată de politică.

Din păcate, în acest moment, 
dialogul social este văzut de partenerii 
sociali ca fiind unul formal, fără să i 
se acorde importanţă, e un exerciţiu 
“pentru că aşa trebuie realizat”, 
“pentru că aşa prevede o lege”, fără a 
se încerca să se dea o utilitate acestui 
demers. Ambii parteneri sociali, în 
mare parte, consideră că autorităţile 
publice sunt preocupate doar în mică 
măsură de dialogul social.

Absenţa încrederii în dialog şi 
tripartitism poate reflecta o slabă lipsă 
de angajament din partea guvernului 
şi, totodată, o lipsă de angajament 
autentic în relaţia cu partenerii sociali, 
pentru a crea strategii naţionale de 
dezvoltare.

Dialogul social naţional nu poate să 
prospere dacă libertatea de asociere şi 
dreptul la negociere colectivă nu sunt 
respectate, sau dacă partenerii sociali 
sunt slabi, sub aspect instituţional, 
sau fragmentaţi, la fel cum şi lipsa 
resurselor sau inadecvarea acestora 
pentru instituţiile tripartite, pentru 
actorii implicaţi în dialogul social, 
poate să submineze buna desfăşurare 
a dialogului social.

Dialogul social este pe deplin 
eficient numai în democraţie, 
într-o societate unde drepturile 
fundamentale ale oamenilor şi 
libertatea nu sunt doar declarate, ci şi 
practicate. 

În programul de guvernare este 
prevăzută schimbarea Legii dialogului 
social, nerealizată de către guvern 
până la această dată.

În parlament se află două iniţiative 
legislative ale unor parlamentari, dar 
nu există încă un punct de vedere al 
guvernului, deci un punct de vedere 
asumat politic.

Prin Consiliul Naţional Tripartit 
pentru Dialogul Social (CNT-DS), 
instituţie prezidată de primul ministru, 
cu prevederi clare de întâlniri 
trimestriale pe subiecte importante 
de politică economică, socială, fiscală, 
întâlniri care ar trebui să analizeze, să 
dezbată şi să decidă, dar care, în fapt, 
nu se realizează.

Nici unul dintre acordurile semnate 
de către partenerii sociali nu a fost 
respectat de către guvernul României, 
fiind doar forme de întârziere pentru 
acţiunile partenerilor sociali, de 
stopare a unor politici cu efecte 
dezastruase pentru cetăţeni, pentru 
piaţa muncii sau pentru mediul de 
afaceri.

Faţă de cele menţionate, guvernul 
României trebuie să pună în practică 
angajamentele politice şi obligaţiile 
guvernamentale prevăzute în legislaţia 
existentă sau în programul de 
guvernare asumat, în baza unui dialog 
social real, bazat pe argumente, date 
şi analize. Acestea ar reprezenta o 
recredibilizare a guvernului, dar şi a 
păcii sociale.

Dan Anghel,
Preşedinte FSLIL

În UE, dar, de fapt, în toată lumea, 
se dezbate intens pe marginea 
condiţiilor optime pentru un dialog 
social real, creativ. Relaţiile de muncă 
între angajatori, sindicate, lucrători se 
schimbă într-un ritm alert în Europa, 
iar o orientare spre negociere la nivel 
organizaţional şi la nivelul dialogului 
social devine din ce în ce mai 
pregnantă.

Se ştie că după apariţia crizei 
financiare din 2008, tema dialogului 
social european a fost abandonată 
(lăsată) pe un plan secundar al 
agendei politice, depăşită în interes 
de preocupările economice imediate 
extreme de presante.

Menţionăm că o dimensiune 
fundamentală a dialogului social 
este legătura dintre partenerii sociali 
de la nivel european, depinzând de 
abilitatea partenerilor sociali de a 
creşte fluxul de informaţii şi gradul de 
cooperare cu afiliaţii lor naţionali.

În acest sens, dialogul social la nivel 
european nu poate funcţiona eficient 
decât în măsura în care dialogul social 
la nivel naţional este unul funcţional.

Preşedintele FSLIL,
în discurs public
de susţinere a dialogului social

Modificările survenite în procesul 
de dialog social la nivel european 
sunt canalizate pe două componente 
prioritare: pe de o parte, pe implicarea 
partenerilor sociali în plan economic şi 
acordarea sprijinului pentru întărirea 
capacităţii de acţiune şi, pe de altă 
parte, pe creşterea contribuţiei 
partenerilor la procesul de elaborare a 
legislaţiei.

Uniunea Europeană consideră 
dialogul social ca fiind forţa 
conducătoare aflată în spatele reuşitei 
reformelor economice şi sociale.

Rolul statului în UE, în cadrul 
procesului de dialog social, este bine 
definit: chiar şi atunci când statul 
nu este un participant direct, cum 
se practică în ţările membre ale UE, 
acesta nu rămâne întru totul pasiv. 
Problema se pune la ţările intrate mai 
târziu, unde statul este, concomitent, 
arhitectul cadrului legislativ şi, în 
continuare, principalul angajator.

Dialogul social este o formă de 
management în perioada de criză. 
Din păcate, guvernele apelează, din 
când în când, la partenerii sociali 
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Publicaţii
şi evenimente ştiinţifice

de specialitate

50 de ani
de la înfiinţarea 
Academiei 
Agricole şi Silvice

În acest an, se împlinesc 50 de 
ani de la înfiinţarea Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice şi 
92 de ani de cercetare agricolă 
instituţionalizată în România. 
Cu începuturi în anul 1927, în 
cadrul Institutului de Cercetări 
Agronomice al României, 
cercetarea agricolă românească a 
continuat fără întrerupere şi după 
anul 1969, în cadrul ASAS. 

În vederea cinstirii eforturilor 
înaintaşilor noştri, prezidiul 
Academiei a decis organizarea 
unei manifestări omagiale, 
la Bucureşti, în perioada 3-4 
octombrie 2019. Festivităţile au 
fost organizate în Aula Magna a 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice. 

 

Garanţia
pentru tineret

La nivel european, în 2013, 
s-a lansat “Garanţia pentru 
Tineret” (GT), un amplu program 
de reducere atât a perioadei 
de tranziţie dinspre şcoală sau 
o perioadă de inactivitate, spre 
piaţa muncii, cât şi a şomajului în 
rândul tinerilor. Nu mai puţin de 
7,5 milioane de tineri se aflau în 
categoria NEET (Not in Education, 
Employment or Training - fără 
loc de muncă, nu merg la şcoală 
şi nu sunt angrenaţi în orice altă 
formă de pregătire profesională), 
adică 12,9% dintre tinerii 
europeni cu vârste cuprinse între 
15 şi 24 ani.

Scopul GT este de a oferi 
sprijin acestor tineri în accesarea 
pieţei muncii, prin programe 
de training şi formare, asistenţă 
pentru obţinerea de locuri de 
muncă, programe de internship, 
suport financiar pentru angajare 
(atât pentru angajaţi, cât şi 
pentru angajatori), sprijin pentru 
programe de antreprenoriat.

România a configurat, după 
modelul european, propriul 
program GT, prin care urmăreşte 
să combată şomajul în rândul 
tinerilor NEET cu vârste cuprinse 
între 15-24 ani, în special al celor 
de etnie romă.

Profesorul
Dumitru Târziu,
la 80 de ani

Prestaţia didactică a profesorului 
Dumitru Târziu a fost întotdeauna la un 
nivel ştiinţific elevat. Polivalenţa pregătirii 
sale profesionale în domenii diverse 
ale ştiinţelor silvice s-a concretizat în 
expuneri şi comentarii de certă ţinută 
ştiinţifică. Trecerea sa de la sfera de 
preocupări a disciplinei de silvicultură, la 
pedologie şi staţiuni forestiere, între care 
s-a intercalat în mod fericit, la un moment 
dat, disciplina de ecologie generală şi 
forestieră, s-a concretizat prin dobândirea 
unui nivel ridicat de înţelegere a relaţiilor 
dintre plante şi mediul lor de viaţă. Toate 
acestea au condus la perceperea domniei 
sale în mediul academic, în cercetarea 
şi producţia silvică, dar şi în rândul 
studenţilor, ca specialist de prim rang. 
Starea fizică excelentă pe care o arăta 
oferă speranţa că, mulţi ani de acum 
încolo, va continua şi va desăvârşi ceea 
ce şi-a propus. Ne vom bucura de toate 
împlinirile domniei sale. 

Inventarul forestier 
naţional în Franţa

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

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

Educaţia forestieră, 
necesară în toate 
şcolile din lume

Forumul Organizaţiei Naţiunilor Unite 
privind pădurile (UNFF), care a avut 
loc anul acesta aceasta la New York, a 
reflectat pe tema educaţiei forestiere. 
Organizaţiile internaţionale şi ţările 
membre au discutat, de asemenea, 
importanţa consolidării educaţiei 
forestiere, începând de la o vârstă 
fragedă în învăţământul elementar 
până la nivel universitar şi dincolo de 
acesta. Relevanţa educaţiei forestiere în 

şcoli se bazează pe asigurarea faptului 
că generaţia următoare înţelege rolul 
pozitiv pe care îl pot avea pădurile în a 
ajuta omenirea să combată unele dintre 
cele mai profunde provocări ale noastre; 
contribuind la eforturile de atenuare şi 
rezilienţă în faţa schimbărilor climatice, 
a locuirii biodiversităţii terestre masive 
şi a contribuţiei pozitive la securitatea 
alimentară şi a apei, toate acestea 
fiind prezentate în Agenda ONU 2030 
şi menţionate în cele 17 obiective ale 
dezvoltării durabile.

Revenirea în forţă
a lemnului

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

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.

 Sursa : www.bafu.admin.ch

Pădurile
şi provocarea 
schimbărilor climatice

Din cauza schimbărilor climatice, 
speciile de arbori forestieri au trei opţiuni. 
Se pot adapta, pot migra sau pot fi 
extirpate. Rezultatul depinde de speciile şi 
populaţia arborilor, de variaţiile genetice, 
de biologia reproductivă şi sincronizarea 
cu înflorirea, potenţialul de migraţie şi 
dacă mediile din zonele în care pot migra 
vor fi suficient de ospitaliere pentru a le 
permite să supravieţuiască.

Alte evenimente
1-4.10.2019
Rambouillet, Franţa
Modul de formare continuă 
Chiropterele
şi gestiunea forestieră
www.foretpriveefrancaise.com

4.10.2019
Geneva, Elveţia
Societatea de silvicultură
din cantonul Vaud
Descoperirea
arborilor remarcabili
www.sylviculture.ch

8-10.10.2019
Forchtenstein, Austria
Austroforma
www.austroforma.at

9.10.2019
Geneva, Elveţia
Arborele şi oraşul
Atelier tehnic privind adaptarea vegetaţiei 
la schimbările climatice
www.hesge.ch

15-19.10.2019
Basel, Elveţia
Holz-Bois
www.holz.ch

24.10.2019
Tavannes, Belgia
Proiecţia filmului
Omul şi pădurea,
în prezenţa realizatorului Calude Schaull
www.lignum-jurabernois.ch

24-25.10.2019
Neerach, Elveţia
Exerciţii de marcare a arborilor
www.prosilva.ch

30.10.2019
Stans-Oberdorf, Elveţia
Forum PEFC
Recunoaşterea reciprocă PEFC
şi FSC: utilă, posibilă, de dorit? 
Va avea eticheta Bois Suisse 
locul ei?
www.pefc.ch

10-16.11.2019
Hanovra, Germania
Agritehnica
• maşini agricole şi forestiere
www.agritehnica.com

14.11.2019
La Chaux-de-Fonds, Elveţia
Produse şi derivate din lemn
www.lignum-jurabernois.ch

14.11.2019
Zurich, Elveţia
Curs de formare continuă
Gestiunea pădurilor, pe înţelesul 
publicului
www.fowala.ch
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A continuat seria de succes! Cea de-a treia 
ediţie a expoziţiei Forest Romania a adus în atenţia 
specialiştilor din domeniu tematici noi şi de interes. 
Împreună cu partenerii Forest Romania, s-au 
organizat, în cadrul târgului, o serie de evenimente 
menite să informeze publicul vizitator asupra noilor 
tendinţe şi inovaţii în sectorul forestier. Astfel, 
Forest Romania devine locul de întâlnire pentru un 
public specializat, format din experţi, reprezentanţi 
din domeniile ştiinţă, industrie, asociaţii de profil, 
precum şi specialişti practicieni din sectorul silvic.

Timp de 3 zile, vizitatorii celei de-a III-a ediţii au 
avut ocazia să afle ultimele noutăţi din domeniul 
tehnologiilor forestiere, prezentate de peste 60 
de companii, să urmărească un amplu program 
de demonstraţii practice, precum şi să participe 
la dezbateri interactive, pe teme de actualitate, 

în cadrul secţiunii de forum. Propunând ca temă 
centrală, în anul 2019, “gestionarea durabilă a 
pădurilor - contribuţie activă la protejarea climei”, 
împreună cu partenerii expoziţiei, s-au organizat, în 
toate cele trei zile, o serie de evenimente menite să 
informeze publicul vizitator asupra noilor tendinţe şi 
inovaţii în sectorul forestier. 

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

Spaţiul expoziţional a fost plasat într-un cadru 
care oferă tuturor expozanţilor condiţii optime 
pentru prezentarea, într-o manieră profesionistă, 
a modului în care funcţionează produsele lor, de 

5-7.09.2019
Zizin, Braşov

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

Evenimentul s-a desfăşurat în Pavilioanele 
B1 si B2, cele mai noi spaţii de expunere de la 
ROMEXPO. Acestea dispun de o suprafaţă totală 
de 30.000 mp, interior şi exterior, devenind locul 
ideal pentru găzduirea târgurilor şi expoziţiilor de 
talie internaţională. Producătorii, importatorii şi 
distribuitorii de mobilier au oferit publicului larg, 
în cele 4 zile de târg, soluţii ingenioase şi practice 
care să poată satisface 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 casei.

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

la tehnologia de împădurire, manipulare şi 
transport, şi până la echipamentele dedicate 
lemnului de foc sau tocăturii din lemn. 

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

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

BIFE SIM 2019

BIFE-SIM 2019 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 
2019 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 piesă de mobilier care să 
se potrivească ambientului fiecărui cămin.

Pentru promovarea BIFE-SIM 2019 a fost 
programată o campanie complexă, cu acoperire 

naţională şi internaţională. La rândul ei, Asociaţia 
Producătorilor de Mobilă din România a facut 
eforturi pentru promovarea acestui târg, în special 
pe plan extern, prin trimiterea de invitaţii către 
birourile comerciale ale României în străinătate, 
prin promovarea BIFE-SIM la toate târgurile 
internaţionale la care participă cu stand naţional 
şi prin adresarea de invitaţii către toate firmele 
aflate în baza de date a APMR. De asemenea, 
APMR contribuie la promovarea evenimentului 
prin intermediul Revistei “Mobila” print şi online, 
care este partener media principal al BIFE-SIM. 
Publicitate pentru acest eveniment s-a facut inclusiv 
in revista “Meridiane forestiere”.

La standul ASFOR (B2/212a), prin prezenţa 
asigurată de specialiştii asociatiei, s-au discutat 
probleme generale (expozanţi, jurnalişti, vizitatori 
etc.), dar, în acelaşi timp, specifice domeniului, 
abordându-se, în principal, subiecte ca • fondul 
forestier naţional ca dimensiune, mod de 
gospodărire, calitatea resursei, comparativ cu alte 
ţari, este corespunzător actualelor şi viitoarelor 
stadii economice? • piaţa lemnului în ţara noastră, 
relaţia import/export, produsele lemnoase, cantităţi, 
preţuri, consum intern sunt bine echilibrate? • 
exigenţe de mediu - proiecte în derulare şi implicări 

în cerinţele de mediu ale agenţilor economici 
de exploatare şi prelucrarea lemnului; • forţa de 
muncă calificată şi necalificată - corelaţia cu pasul 
tehnologic prezent; • relaţionări cu alte asociaţii sau 
instituţiile statului, inclusiv cu Romsilva; • târguri 
şi expoziţii de profil - interes sau nu, instrumente 
necunoscute şi nevalorificate de agenţii economici; 
• strategii proprii - accent pe protecţia pădurii şi a 
vieţii social-economice în mediul rural.
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ExpoDrev Rusia a avut loc, timp 
de 4 zile (3-6 sepembrie 2019), la 
Krasnoyarsk. 

Organizarea acestui eveniment pe 
terenul Krasnoyarsk a avut o serie de 
avantaje serioase. În prezent, industria 
regională se confruntă cu o sarcină de 
creştere a volumului de conversie a 
lemnului. Acest lucru înseamnă că zona 
are nevoie de noi tehnologii şi de maşini 
noi. 

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

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

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

3-6.09.2019
Krasnoyarsk, Rusia
ExpoDrev
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Februarie 2020
Bad Salzuflen ,Germania

Mai mult de 180 de expozanţi se 
prezintă la târgul de furnizori Ost-
Westfalen pentru industria mobilei 
şi design interior ZOW Bad Salzuflen 
şi oferă soluţii pentru producţia de 
mobilier şi design interior pentru 
vizitatorii din toate ramurile relevante 
ale industriei. La târgul de mobilier din 
Bad Salzuflen, factorii de decizie din 
industria mobilei şi a mobilierului se 
vor întâlni la premiera noilor produse 
şi soluţii de design care se situează în 
tendinţe. Conceptul este plin de viaţă, în 
zonă deosebită, evenimente şi conferinţe 
cu experţi de top din industrie. Pentru 
producătorii de mobilă, furnizorii 
de mobilier, designerii şi designerii 
de interior, ZOW din Bad Salzuflen 
reprezintă un eveniment de afaceri 

mai eficient în cadrul industriei de 
furnizare a mobilierului şi a designului 
interior, susţinut de un concept unic de 
atelier care se concentrează pe oameni, 
produse şi comunicare. Vizitatorii din 
regiune şi din ţările vecine se pot dedica 
pe deplin discuţiilor, îşi pot schimba 
cunoştinţele şi pot discuta despre 
evoluţiile din industrie.

Octombrie 2020 / Dubai, Emiratele Arabe Unite
Dubai Expo 2020

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

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

Dubai doreşte ca odată cu deschiderea 
oficială a Dubai Expo 2020, în data de 
20 octombrie 2020, să atingă fabulosul 

număr de 25 de milioane de vizitatori, în 
primele şase luni, doar în Dubai, cel mai 
mare oraş din Emirate.

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

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

De asemenea, organizatorii expoziţiei 
acordă o importanţă deosebită 
acestui eveniment, care va coincide 
cu aniversarea a 50 de ani de la 
înfiinţarea Emiratelor Arabe Unite şi au 

anunţat un program foarte ambiţios 
de pregătire, care include investiţii în 
infrastructura site-ului expoziţional 
(site-ul expoziţional, care va ocupa 
circa 440 de ha, este localizat în 
partea de sud a oraşului Dubai, lângă 
aeroportul internaţional Al Maktoum) şi 
a zonelor adiacente de circa 6 miliarde 
USD şi ample acţiuni de promovare 
internaţională a evenimentului, 
preconizând că peste 70% dintre 
vizitatori vor proveni din afara spaţiului 
Emiratelor Arabe Unite. De asemenea, 
trebuie menţionat că Expo Dubai 2020 
este prima expoziţie universală care se 
desfăşoară în zona MENASA (Middle 
East, North Africa, South Asia).
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Prezentarea unor 
priorităţi naţionale, 
cum ar fi tehnologia 
informaţiei, energiile 
regenerabile, bio-
tehnologiile, polii 
de excelenţă, 
competitivitatea şi 
inovarea, agricultura 
sustenabilă, cultura, 
turismul, sportul şi arta, 
priorităţi care contribuie 
la promovarea unei 
atitudini favorabile faţă 
de români şi România 
în rândurile unui 
public internaţional 
cât mai vast, urmărind 
să neutralizeze 
stereotipurile izvorâte 
din necunoaştere sau 
din supra-expunere la 
informaţie negativă. 
 *
Creşterea vizibilităţii 
publice a demersurilor 
care încorporează o 
voinţă şi un interes 
politic, prin mobilizarea 
resurselor aflate la 
diferite niveluri ale 
societăţii şi prin co-
interesarea unor actori 
sociali dinamici (larga 
comunitate românească 
din străinătate, ONG-
uri, universităţi, instituţii 
culturale publice şi/
sau private etc.) într-un 
parteneriat amplu şi 
diversificat.

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

Obiective 
generale
ale participării 
României

Stimaţi colaboratori,
Urmare mesajului primit din partea Ambasadei României la 
Muscat, Sultanatul Oman, vă transmitem invitaţia doamnei 
Nasima Zahza Al Balushi, Director General al Departamentului 
Investiţii şi Export al ITHRAA Oman (autoritatea publică pentru 
promovarea investiţiei şi dezvoltarea exportului) de participare la 
al doilea summit economic din Oman,

care se va desfăşura în perioada 21-23 
octombrie 2019 la centrul de expoziţii 
şi convenţii Oman.
În data de 08.08.2019, la sediul misiunii 
diplomatice a avut loc o prezentare 
susţinută de doamna Emilz Fan, 
executive officer la Free Zone Watch, 
care a precizat următoarele aspecte:
• tema de anul acesta va fi: “Oman: Hub 
diversificat pentru logistică şi industrie”;
• cele 3 zile ale summit-ului vor fi 
organizate după cum urmează:
- prima zi va fi dedicată prezentărilor 
oferite de reprezentanţi ai fiecăreia 
dintre zonele libere şi industriale 
din Sultanatul Oman, prezentărilor 
investitorilor locali şi internaţionali, 
ai directorilor principalelor ramuri ale 
industriei, ale posibililor investitori, 
finanţatori şi directori din sectoare 
precum bancar, investiţii, logistică, 
producţie, agricultură şi pescuit, 
minerit, turism, legislaţie şi tehnologie;
- a doua zi va fi dedicată sesiunilor 
B2B între investitorii internaţionali şi 
entităţile din Sultanatul Oman;
- a treia zi va fi dedicată vizitării zonelor 
libere;

• ITHRAA consideră oportun ca o 
delegaţie a României formată din 
potenţiali investitori în zonele libere, 
dar şi în Sultanatul Oman, în general, să 
participe la acest summit;
•  la solicitarea delegaţiilor interesate, 
se poate furniza o listă cu domeniile de 
investiţii ale fiecărei zone libere pentru 
o mai bună planificare a întâlnirilor B2B.
• în Sultanatul Oman există 4 zone 
libere (unde sunt stimulate investiţiile 
străine): Sohar, Al Duqm, Al Mazunah şi 
Salalah;
Menţionăm că înscrierea delegaţiilor 
se realizează pe pagina web http: www.
oefzs.com.
În măsura în care consideraţi că 
aceste informaţii ar putea fi de interes, 
avem rugămintea de a le transmite 
către organizaţia dumneavoastră sau 
membrii acesteia.
Vă mulţumim pentru colaborare.

Ioan Petraru, consilier
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, 

Comerţ şi Antreprenoriat

2nd Oman Economic
and Free Zone Summit,

23-25.09.2019
Qatar
The Big 5 Construct

Expoziţia a prezentat ultimele noutăţi 
în ciclul de construcţie: maşini industriale 
şi vehicule, ciment, unelte şi scule, 
materiale de construcţii, interioare şi 
finisaje construcţii civile, tehnologii de 
construcţie şi inovaţii în domeniu.

Evenimentul a oferit specialiştilor din 
domeniu oportunitatea descoperirii 
ultimelor inovaţii de pe piaţa de profil, 
identificării de produse şi servicii care 
economisesc timp şi bani, obţinerii 
gratuite a unei instruiri certificate, 
relaţionării cu experţi de top din 
domeniu, întâlnirii de furnizori de înaltă 
calitate şi eficienţă.

Ca vizitator al expoziţiei ai posibilitatea 
de a-ţi actualiza înţelegerea situaţiei 
pieţei locale de profil, de a lua cunoştinţă 
de evoluţiile tehnologice şi a celor din 
domeniul cadrului de reglementare, în 
plus faţă de posibilitatea de a asista la 
un program de evenimente educative 
care-ţi oferă şansa de a-ţi actualiza 
cunoaşterea şi aptitudinile în domenii 
precum: gestionare proiecte, solar, 
arhitectură şi design, sustenabilitate, 
femeia constructor, discuţii BIM.

Octombrie 2019
Qingdao
International Fair
for SME Procurement and 
Cooperation 2019

Compana chineza King Mice Co. 
Ltd. organizează, în această toamnă, 
împreună cu autorităţile locale din 
Qingdao, două evenimente importante 
în domeniul economico-comercial.

Primul, “Qingdao International Fair 
for SME Procurement and Cooperation 
2019”, la 10 octombrie, este destinat 
promovării comerţului şi cooperării 
economice între întreprinderile mici 
şi mijlocii din Qingdao şi cele din 
străinătate. Organizatorii se vor axa 
la această manifestare pe realizarea 
de întâlniri de afaceri directe între 
participanţi, în funcţie de profilul de 
activitate şi interesul specific menţionat 
în formularul de înscriere.

Cel de al doilea eveniment este ediţia 
de toamnă a manifestării expoziţionale 
“China (Luohe) Food Expo”, care va fi 
derulată în perioada 13-14 noiembrie 
2019. Târgul, care va ocupa 16.000 
mp, este axat în principal segmentele 
produselor de panificaţie şi patiserie, 
alimentelor tip instant şi băuturilor.
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DE PRODUSE ŞI SERVICII
oferte
Products and Services Offerings

DE PRODUSE ŞI SERVICII
cereri
Products and Services Requests

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

Handlowa “Kamelia”, Polonia
• profile pentru ferestre 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

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

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

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

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

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

Ambasada României în Regatul Spaniei
• traverse de cale ferată din lemn
• cca. 2,5 km
BPCE Madrid, Avda Alfonso XIII, 157
Madrid 28016, madrid.economic@mae.ro
tel. -3491.34.54.553

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Către toţi cei interesaţi,
Vă aduc la cunoştinţă, prin prezenta, despre 
interesul unei firme americane care doreşte să 
importe jucării (sub marcă privată) din România. 
În măsura în care firma dvs. este interesată de o 
astfel de colaborare, rog a-mi comunica datele 
dvs. de contact, la care un reprezentant al firmei 
din SUA să vă contacteze în mod direct.
Răzvan Dumitrescu,
Minister Counselor for Economic Affairs

Grupul “Universul Juridic”
Înfiinţat în anul 2001, grupul editorial 
“Universul Juridic” a devenit, în 18 ani, 
unul dintre cei mai importanţi jucători de 
pe piaţa de carte juridică din România.
Grupul deţine 4 edituri, în care au publicat deja 
peste 500 de autori consacraţi. Din anul 2001, 
şi până în prezent, au fost editate un număr 
de peste 5.000 de titluri din domeniile juridic 
şi economic. Prin intermediul reţelei naţionale 
proprii de distribuţie şi cu ajutorul colaboratorilor, 
cărţile sunt distribuite în peste 200 de librării şi 
puncte de vânzare din întreaga ţară.
Pe lângă activitatea de editare a cărţilor de 
specialitate, Grupul “Universul Juridic” şi-a 
pus la punct o solidă platformă online, www.
universuljuridic.ro, care atrage peste 9.000 de 
vizitatori unici pe zi, oferind un vast conţinut 
de nişă pe bază de conturi premium, conţinut 
care se poate vizualiza pe orice tip de dispozitiv 
(desktop, laptop, smartphone cu iOS sau 
Android). Mai mult, magazinul online www.
ujmag.ro este unul dintre punctele de comerţ 
virtual de referinţă, distins şi în cadrul Galelor 
Premiilor eCommerce, GPeC.
Newsletter-ele online cotidiene, cu o bază 
de destinatari de 45.000 de persoane, dar şi 
paginile Facebook Universul Juridic şi UJMag, 
completează paleta de comunicare în mediul 
juridic din România.
Grupul deţine şi editează periodic alte reviste 
de specialitate (Revista română de drept 
privat, Revista română de jurisprudenţă etc.), 
periodicele “Legal Point”, “Legal Magazin” şi 
“Lady Lawyer”.
De asemenea, organizează evenimente de 
profil la nivel central şi regional, reuşind să 
ofere mediului de afaceri platforme dedicate 
de dezbateri care lămuresc în detaliu toate 
necunoscutele şi controversele de natură 
juridică cu care se confruntă principalele 
verticale de business din România.

În data de 17 septembrie 2019, în Bucureşti, la CCIR Business Center, amfiteatrul “Al.I. Cuza”, a avut loc 
evenimentul intitulat “Oportunităţi aduse de acordurile de comerţ liber ale UE şi provocări 
intimpinate de oamenii de afaceri. Cum putem valorifica politica comercială a UE?” 
Conferinţa fost  organizată de CCIR, cu sprijinul Comisiei Europene, în parteneriat cu Ministerul pentru 
Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi Ambasada Canadei în România, Bulgaria şi Republica 
Moldova.   Scopul evenimentului a fost de a îmbunătăţi înţelegerea cu privire la politica comercială a 
Uniunii Europene, cu accent pe importanţa ultimelor acorduri de comerţ liber încheiate de UE cu state 
terţe, precum şi pe beneficiile/provocările pentru oamenii de afaceri. Ultima parte a evenimentului s-a 
dedicat antreprenorilor români care au beneficiat de pe urma acordurilor de comerţ liber cu Canada şi 
Japonia sau care fac deja afaceri cu Vietnam şi ţările din Mercosur. Scopul final este acela de a împărtăşi 
experienţele lor şi, eventual, de a prezenta câteva concluzii, lecţii învăţate care i-ar putea ajuta sau 
motiva pe antreprenorii români doritori să-şi internaţionalizeze afacerile dincolo de UE. Publicul ţintă 
al evenimentului este reprezentat de companiile exportatoare şi importatoare din România în ţările 
menţionate, cu care Uniunea Europeană a semnat acorduri comerciale.




