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editorial

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR

Cele aproximativ două milioane 
de metri cubi neadjudecate vor 
afecta grav, în aval, întreaga 

economie forestieră, incluzând 
prelucrarea primară, dar şi industria 
mobilei.

Mai mult, chiar, rămâne sub semnul 
întrebării dacă agenţii economici 
adjudecatori vor fi în măsură să ducă la 
bun sfârşit contractele încheiate.

De remarcat că mai mult de jumătate 
din volumul adjudecat a fost înregistrat 
la doar trei direcţii silvice: Caraş Severin, 
Neamţ şi Suceava. Împreună, acestea au 
totalizat circa 800 mii mc, din totalul de 
1,5 milioane mc adjudecaţi.

Sunt, în schimb, şapte direcţii silvice 

- Argeş, Bacău, Buzău, Călăraşi, Galaţi, 
Teleorman, Vrancea - unde nu a fost 
adjudecat nici un metru cub, şi alte 
două direcţii silvice - Dolj şi Mureş - 
unde au fost adjudecate şase, respectiv 
trei procente din masa lemnoasă 
oferită.

Pentru explicarea acestei situaţii, 
majoritatea covârşitoare a agenţilor 
economici din exploatările forestiere au 
invocat preţurile de pornire foarte mari. 
Aceste preţuri se situează la un nivel 
ridicat, chiar comparativ cu preţurile din 
multe ţări europene.

Aceasta este consecinţa unei creşteri 
foarte accentuate a preţurilor de 

Economia 
forestieră,
la bilanţ
La sfârşitul lunii noiembrie şi în primele 
două săptămâni din luna decembrie 
a acestui an, s-au desfăşurat licitaţiile 
principale pentru producţia anului 
2019. Rezultatul acestor licitaţii poate fi 
caracterizat ca fiind neaşteptat, având 
în vedere volumul scăzut de masă 
lemnoasă adjudecată.

Dacă anul trecut, la aceeaşi licitaţie principală, a fost 
adjudecat un procent de 92%, respectiv 3.139.978 mc, 
în acest an, volumul adjudecat a fost în proporţie de 
doar 45%, respectiv 1.583.826 mc din ceea ce a fost 
oferit de RNP - Romsilva  la nivel de ţară.

182

190

2018

2019

An
de producţie

Volum
oferit

Volum
 adjudecat

metri cubi metri cubi

Preţ
mediu de
pornire

Preţ
mediu de

adjudecare

257

219

3.431.338

3.505.250

3.139.978

1.583.826



pornire, de aproximativ 25% anual, începând cu 
anul 2015, odată cu intrarea în vigoare a H.G. 
924/2015.

O privire retrospectivă asupra evoluţiei pieţei 
lemnului din România, în aceşti ultimi trei ani, poate 
oferi o explicaţie a stării precare în care se află 
economia forestieră românească la sfârşitul anului 
2018.

Este o situaţie fără precedent, caracterizată, în 
primul rând, prin lipsa resurselor financiare ale 
agenţilor economici, dar şi prin migrarea forţei 
de muncă din exploatări şi prelucrarea primară 
a lemnului spre alte ţări europene interesate de 
folosirea muncitorilor români, sau prin părăsirea 
acestor activităţi pentru alte îndeletniciri.

La bilanţul pe care îl facem astăzi, constatăm că 
suntem cu toţii pe minus.

Am greşit, şi unii şi alţii. Situaţia actuală este o 
consecinţă, printre altele, şi a nesocotirii regulilor 
economiei de piaţă.

Spirala creşterii preţurilor, iniţiată de RNP – 
Romsilva, a fost susţinută, apoi, cu voie sau fără 
voie, de agenţii economici, prin oferte din ce în 
ce mai ridicate. Administratorii fondului forestier 
proprietate publică au simţit această tendinţă şi au 
considerat că preţurile de adjudecare obţinute în 
anul precedent pot deveni preţuri de pornire în 
anul următor.

S-a ajuns, astfel, în ultimii trei ani, la dublarea 
preţurilor, iar agenţii economici au constatat că nu 
mai fac faţă acestor preţuri nesustenabile şi nu au 
reuşit să mai depună oferte.

Revenirea la normalitate va cere, însă, timp şi va fi 
nevoie, probabil, pentru aceasta, de doi-trei ani, dar 
vor trebui avute în vedere câteva măsuri imediate:

Promovarea prin H.G. a noului Regulament 
de valorificare a fondului forestier proprietate 
publică;

Respectarea principiului transparenţei şi 
a regulilor economiei de piaţă, precum şi 
eliminarea concurenţei neloaiale în modul de 
atribuire a masei lemnoase;

Preţul de pornire să fie preţul de APV, piaţa 
fiind aceea care stabileşte preţul final;

Un calcul mult mai riguros decât până acum 
al agenţilor economici privind costul cu 
masa lemnoasă şi costurile de exploatare, 
comparativ cu preţurile de vânzare pe care le 
pot obţine ulterior.

Respectarea programului de investiţii şi 
de reabilitare a drumurilor forestiere în 
conformitate cu Legea accesibilizării fondului 
forestier.

Parteneriat reciproc avantajos între 
participanţii pe această piaţă.

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR
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La Multi Ani!

În ajunul sărbătorilor de iarnă,

ASFOR vă transmite cele mai bune gânduri,
alături de sincere urări de sănătate şi prosperitate!

Dorim să mulţumim membrilor noştri, colaboratorilor,
instituţiilor statului, mediului academic şi mediului de afaceri,

mass-media şi tuturor celor
care anul acesta au pus umărul, alături de noi, 

la înfăptuirea obiectivelor ASFOR.

Vă mulţumim tuturor pentru buna colaborare
şi ne dorim să continuăm împreună şi în anul care va urma

această muncă în echipă, într-un mod responsabil şi sustenabil!

Pentru că pădurea noastră
este viaţa noastră!

La Multi Ani!
Nicolae Tucunel

cu fericire, optimism şi putere de muncă în 2019!

Preşedinte ASFOR
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actualitate / in the news

Piaţa
răşinoaselor 

Rezumat
Multe tranzacţii constau în 
vânzarea loturilor mici, inclusiv 
către particulari.
Există diferenţe majore, în funcţie 
de regiuni şi de situaţia economică. 
Furnizorii sunt nevoiţi, în ultima 
perioadă, să ţină cont de aceste 
particularităţi, ajustând preţurile 
(în scădere), cum ar fi, de exemplu, 
în partea răsăriteană a Franţei, la 
graniţa cu Elveţia, pentru cherestea 
sau baloţi, din cauza doborâturilor 
de vânt.

European
softwood market
Synopsis
Several commercial transactions 
have included sales of small 
woodlots, including towards 
private owners. There are major 
differences according to regions 
and economic situations. Suppliers 
are lately forced to consider these 
particular elements, by adjusting 
prices (on the decrease) for sawn 
wood or bundles because of wind 
felling storm-damaged trees, such 
is the case for the Eastern region of 
France, situated at the border with 
Switzerland.

Source: La Forêt , No. 11/2018
Adapted by Lavinia Marcu

Exploatarea
de produse secundare

într-o pădure
de răşinoase

Pentru proprietarii 
care vând lemn de 
răşinoase, sezonul de 
toamnă nu a debutat 
deloc în mod pozitiv 
în Franţa. Licitaţia 
lemnului, organizată de 
către Oficiul Naţional 
al Pădurilor (ONF) din 
regiunea Champagnole 
(masivul Jura), la data 
de 24 septembrie, a 
fost, practic, boicotată 
de către clienţi. După 
aproximativ 50 de 
loturi scoase la licitaţie, 
la un total depăşind 
200 de articole pentru 
aproape 100.000 mc, 
exploatatorii forestieri şi 
producătorii aferenţi de 
cherestea au întrerupt 
şedinţa, părăsind sala 
de licitaţie şi achiziţii.
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Tabel 2

Sursa: ForêtSuisse, Agristat

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

98,78

72,36

95,57

75,02

90,89

103,24

75,79

113,39

75,78

97,02

77,69

56,68

97,61

72,47

96,03

74,13

86,34

102,93

76,22

113,23

73,82

100,64

84,22

53,78

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

-0,8%

0,8%

-1,5%

-3,5%

-9,2%

-2,8%

-0,5%

 -12,3%

0,8%

-4,4%

0,4%

-5,5%

* între ultimele două date transmise

mai-
iunie

Sortiment
2016

mai-
iunie

2017
ianuarie-
februarie

2018
martie-
aprilie

2018
mai-
iunie

2018
variaţie*

în procente

Lemn rotund de molid, preturi de piaţă
• la drum auto, CHF/mc, fără TVA, fără coajă

Tabel 1

Sursa: ForêtSuisse, Agristat

Lemn de brad pe picior, evoluţia tarifelor
• euro/mc, fără coajă, vânzări ONF din regiunea Franche-Comté 

1 mc
1,5 mc

2 mc
2,5 mc

3 mc
3,5 mc

4 mc

49,50

52,50

54,75

56,00

58,00

59,00

60,00

50,75

53,50

55,50

57,00

58,20

59,30

60,20

51,70

52,75

53,50

54,00

54,50

55,00

55,40

47,30

50,50

52,80

54,50

56,00

57,20

58,30

-6,8%

-5,6%

-4,9%

-4,4%

-3,8%

-3,5%

-3,2%

-4,4%

-3,8%

-3,6%

-2,7%

-3,4%

-3,1%

-2,8%

* între ultimele două date transmise

La acel moment al vânzării, 60% 
din loturi fuseseră retrase, întrucât 
ONF considera preţurile propuse 

drept insuficiente. De partea cealaltă, 
responsabilii sindicatului din regiunea 
Franche-Comté au explicat că nu pot 
accepta tarifele lemnului de pe piaţă, 
fapt ce a condus, ulterior, la o vânzare 
de doar 30% din volumul existent în 
cadrul licitaţiei din localitatea franceză 
Gérardmer (munţii Vosgi). 

Conform cumpărătorilor din partea 
răsăriteană a Franţei, la graniţa cu Elveţia, 
preţurile pentru cherestea sau baloţi sunt 
în scădere din pricina arborilor doborâţi 
cu în timpul furtunii violente “Eleanor” 
şi în urma acţiunii gândacilor de scoarţă. 
ONF este nevoită să ţină cont de această 
evoluţie, ajustând preţurile conform 
revendicărilor emise de către cumpărători. 

ONF prevede o reîntoarcere la 
normalitate pe piaţa de achiziţii a 
lemnului, începând cu perioada actuală, 
şi până la primăvara viitoare. Surplusul se 
va putea absorbi progresiv în următoarele 
şase luni, afirmă responsabilii comerciali ai 
ONF din zona Franche-Comté-Burgundia, 
iar între timp, vânzătorii din ţara vecină, 

Elveţia, nu ar trebui să se aştepte la tarife 
mult prea atractive pentru brad şi molid, 
din cauza tendinţei regresive din regiunea 
franceză menţionată.

În aşteptarea revenirii anunţate şi 
sperate de către producătorii locali 
europeni din regiune, preţurile pentru 
lemnul de brad şi molid nu îşi vor relua 
ascensiunea, iar proprietarii din estul 
Franţei îşi vor limita vânzările pe piaţa 
actuală.

Este intersantă erodarea sensibilă a 
preţului la lemnul de molid, aşa cum îl 
furnizează Agristat - serviciu statistic al 
Uniunii Elveţiane a Ţăranilor, în colaborare 
cu ForêtSuisse şi Oficiul Federal de 
Statistică (OFS),  care efectuează un bilanţ 
al preţurilor pentru lemnul rotund la 
fiecare două luni, pe baza unui eşantion 
de tranzacţii efective.

Cifrele extrase din tranzacţiile cu 
buşteni de molid demonstrează o 
anumită scădere a preţurilor realizate în 
lunile mai-iunie 2018.

Sursa: La Forêt, Nr. 11/ 2018
Traducere şi adaptare: Lavinia Marcu
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Stiinţa
forestieră

şi inovaţiile
tehnologice

Târgul Interforst 2018 
are loc la fiecare patru ani,

în oraşul german München. 
În acest an, au fost 

prezentate publicului larg
şi specialiştilor

noi instrumente digitale, 
cartografice sau de analiză

şi prelucrare
a datelor.
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Cu o suprafaţă de 7,5 hectare, 453 
de expozanţi şi 50.000 de vizitatori 
profesionişti, Interforst 2018, 

organizat la sfârşitul lunii iulie 2018, şi-a 
depăşit propriile recorduri de până acum. 
Ediţia actuală a stat sub egida conceptului 
de silvicultură “4D”, concept care 
acoperă clasificarea automată a lemnului, 
digitalizarea comenzilor echipamentelor 
forestiere, digitalizarea datelor cartografice, 
analiza electronică a informaţiilor, până 
la integrarea proceselor de funcţionare şi 
gestionare a maşinilor.

Acesta este domeniul în care ştiinţa 
forestieră poate da naştere la veritabile 
inovaţii tehnologice. Domeniul, destinat 
propriu-zis mecanizării, este marcat tot 
mai accentuat de îmbunătăţiri tehnice şi 
dezvoltări continue.

Interforst a demonstrat încă o dată că 
sectorului forestier nu îi lipsesc deloc nici 
spiritul inventiv, nici specialiştii necesari 
continuării progresului înregistrat până în 
prezent.

Vom prezenta, în continuare, chiar 
dacă succint, câteva dintre inovaţiile şi 

Rezumat
La modul general, 
ştiinţa forestieră 
poate da naştere la 
veritabile inovaţii 
tehnologice. Ultima 
perioadă este marcată, 
tot mai accentuat, de 
îmbunătăţiri tehnice 
şi dezvoltări graduale 
care încorporează 
componente atât 
tehnico-economice, cât, 
mai ales, de protecţie a 
mediului.

Forestry 
science and 
technological 
innovations
Synopsis
Overall, the forestry 
science may lead to 
authentic technological 
innovations. Recently, 
new technical 
improvements and 
gradual developments, 
which incorporate 
both technical and 
economical components 
and especially ecological 
elements, have been 
constantly observed.

Source:
La Forêt , No. 9/2018
Adapted by
Lavinia Marcu
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echipamentele specializate care au 
constituit o parte importantă a târgului 
din acest an.

Sergej Chmara (Thüringen Forst) 
a dezvoltat aplicaţia “Wis App”, un 
program menit să înregistreze condiţia 
drumurilor forestiere. Această aplicaţie 
funcţionează la bordul unui vehicul şi 
permite clasarea unui drum pe patru 
niveluri, de la “bun”, la “reconstrucţie 
necesară” prin simpla atingere a 
ecranului unui smartphone. În vederea 
localizării datelor înregistrate şi 
transmiterii acestora mai departe, 
sistemul se bazează pe GPS. Thüringen 
Forst a pus la punct acest program 
împreună cu Topcom Deutschland 
Positioning GmbH şi Entwicklung.net 
GmbH din Germania. Aceşti parteneri 
urmează să elaboreze senzori, care vor 
fi instalaţi în faţa vehiculului în cauză, 
şi vor putea determina automat starea 
drumurilor forestiere. 

La standul companiei Grube, 
constructorul german Forstreich şi-a 
expus noul model de dispozitiv pentru 
tăiere mecanică în unghi cu comandă 
radio. “TR 300” este capabil să doboare 
arbori, acţionat fiind de la un punct 
de comandă aflat la o distanţă sigură 
pentru agentul forestier. Comanda radio 
acoperă aproximativ câteva sute de 
metri distanţă, în raport cu arborele avut 
în vedere. Antrenat de un echipament 
dotat cu acumulator, dispozitivul de 
tăiere dezvoltă o putere de 2,5 kW, 
pentru un ecartament de 60 mm. 
Incluzând acumulatorul, echipamentul 
cântăreşte 9,9 kg. 

Binecunoscutul grup Stihl aduce şi 
el pe piaţa forestieră o nouă serie de 
ferăstraie profesionale pentru toaletarea 
arborilor. Echipat cu acumulatori, 
MSA 16 T este mai puternic decât 
modelul precedent. Dezvoltatorii săi 
au dotat noul echipament forestier cu 
un retractor de blocare sensibil, care 
acţionează pe butonul acceleratorului, 
în scopul îmbunătăţirii siguranţei în 
utilizare.

Stihl a expus, tot pentru prima dată, 
un ferăstrău cu injecţie electronică, MS 
500i. Acest model a fost propus în cadrul 
unei demonstraţii în aer liber. 

Şcoala superioară tehnică de la 
Wildau, Germania, alături de diverşi 
parteneri în domeniu, urmează 
să dezvolte un proces de îngrijire 
silviculturală complet mecanizat pentru 
habitate fragmentate. Noi tehnologii 
informatizate au fost puse la punct 
în ultima perioadă în cursul lucrărilor 
forestiere, iar cercetătorii au conceput 
o mini-combină pe şenile, botezată 
“David”, uşor de transportat, fiind redusă 
ca greutate şi extrem de polivalentă. 

Specialiştii Institutului forestier (FVA) 
din landul german Baden-Württemberg, 
asociaţi fabricantului italian Microtech, 
au dezvoltat echipamente de evaluare 
a lemnului în cadrul fabricilor de 
cherestea: instrumente de cubare 
a lemnului, metode de scanare a 
profilului buşteanului, tomograf pentru 
analizarea calităţii interne a trunchiurilor 
de răşinoase. Acest tomograf este 
capabil să realizeze  profilurile în trei 
dimensiuni a 30 de buşteni pe minut, 
apoi poate defini procedeul de tăiere 

adaptat fiecărei piese în parte. Scannere 
de profil şi tomografe pentru arbori 
se află deja în serviciul mai multor 
companii importante de producere a 
cherestelei. La München, partenerii din 
cadrul acestui proiect prezintă publicului 
rezultatul eforturilor depuse până în 
prezent.

Constructorul austriac de macarale 
A. Moser GmbH a adus la această 
ediţie a târgului Interforst o remorcă 
de descărcare a buştenilor cu sistem 
pe boghiu director. O articulaţie între 

Ediţia 2018 
a târgului Interforst München

TR 300 - dispozitiv
pentru tăiere mecanică în unghi

cu comandă radio
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cele două axe reduce raza de virare şi îi 
îmbunătăţeşte stabilitatea în curbe. 

O nouă generaţie de telecomandă 
a fost concepută sub denumirea de 
HBC Radiomatic “Patrol T”, dotată cu 
pictograme care înlocuiesc indicaţiile 
scrise din jurul butoanelor. Aceste 
simboluri vor contribui la abolirea 
obstacolelor ridicate de terminologiile 
diferite aparţinând diferitelor limbi. 
O altă inovaţie o constituie prezenţa 
unui buton de oprire urgentă, de tip 
apăsare rapidă cu palma, care răspunde 

normelor care vor intra în vigoare în anul 
2019. 

Încheiem suita de prezentări ale noilor 
tehnologii propuse în cadrul ediţiei 
din acest an a Târgului Interforst cu un 
tip de dronă, comercializată de către 
compania Quantum-Systems, special 
concepută pentru analizarea şi preluarea 
datelor de pe arii forestiere largi. Drona 
decolează şi aterizează pe verticală, 
oferind o rază de acţiune mai ridicată 
şi mai amplă decât aparatele dotate cu 
rotoare. Conform declaraţiei celor de 

la Quantum-Systems, acest aeromodel 
este, totodată, în măsură de a detecta, 
chiar de timpuriu, invaziile gândacilor 
de scoarţă. Tehnologia bazată pe 
senzori încă nu este complet capabilă să 
depisteze la timp prezenţa gândacului 
de scoarţă pe cale aeriană, însă progrese 
vizibile s-au făcut şi se vor face în 
continuare, cu sprijinul noilor modele de 
drone utilizate în sectorul forestier. 

Sursa: La Forêt, Nr.9/2018
Traducere şi adaptere: Lavinia Marcu

Stihl MSA 16 T

Moser
crane loader

HBC Radiomatic
Patrol T

Quantum-Systems 
UAV
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Valorificarea
lemnului cu defecte

Rezumat
Criteriul calitativ în sortare stabileşte calitatea lemnului în 
funcţie de felul, mărimea, frecvenţa şi poziţia defectelor con-
statate, precum şi de influenţa lor asupra însuşirilor sortimen-
telor. Astfel, la utilizarea, în special în domeniul construcţiilor, 
a sortimentelor cu defecte, trebuie luate în considerare 
modificările caracteristicilor cauzate de aceste defecte.

Defects in wood and its exploitation 
Synopsis
The quality criteria during the wood sorting process could 
determine the quality according to the type, size, frequency 
and the position of the wood defects, as well as their influence 
on wood assortments and their features. During the timber 
processing, the wood assortments affected by certain defects 
(especially those used in construction sector) must take into 
consideration the modification of the characteristics caused by 
these above-mentioned flaws in wood.

Petru Boghean, ASFOR Counselor

Utilizarea masei 
lemnoase puse în 
valoare ţine seama, 
întotdeauna, de 
principiul valorificării 
superioare, integrale şi 
complexe a acesteia. 
Anomaliile lemnului 
(neregularităţi ale 
structurii sau compoziţiei 
chimice normale) 
contribuie la scăderea 
valorii lemnului, însă 
unele, prin aspectul lor, îi 
pot ridica valoarea.
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Pot apărea, datorită acţiunii 
unor factori exteriori, în timpul 
manipulării sau prelucrării acestuia. 

Cele datorate condiţiilor în care se 
dezvoltă, naturii speciilor, a solului, 
tratamentelor aplicate etc. pot aparea la 
lemnul rotund din stadiul de puiet, pânî 
la maturizarea arborelui.

Cele mai frecvent întâlnite defecte 
sunt:

 a. de formă;
 b. de structură;
 c. noduri;
 d. crăpături;
 e. găuri şi galerii de insecte;
 f. coloraţii şi alteraţii;
 g. depuneri anormale etc.

La modul general, utilizarea lemnului 
trebuie să se refere la destinaţia pe 
care o vor avea sortimentele de lemn 
brut, în strânsă legătură cu criteriile 
dimensionale şi calitative, pentru a 
obtine, în final, pe baza lor, o valoare 
adăugată cât mai mare.

La evaluarea acestui lemn, în 
general, în momentul de faţă, se aplică, 
preponderent, criteriul utilizării, care se 
referă la destinaţia pe care o vor avea 
sortimentele de lemn brut obţinute din 
masa lemnoasă exploatata, de exemplu: 
lemn rotund de diverse specii tari şi 
moi pentru industrializare (STAS 3302 
-1993), buşteni de fag pentru derulaj 
etc. Pierdem deseori din vedere faptul că 

trebuie să legăm criteriul strict al utilizării 
mai mult de criteriile dimensionale şi 
calitative.

Valorificarea superioară a lemnului 
presupune, aşadar, ca prim obiectiv, 
creşterea proporţiei de lemn pentru 
utilizări industriale sau prelucrări 
în produse finite, cu valori mari de 
întrebuinţare. 

În urma sortării silvice, lemnul 
arborilor în picioare, încadraţi în clase 
de calitate în funcţie de proporţia 
lemnului de lucru, este grupat, după 
destinaţie, în lemn brut de lucru sau de 
foc, sau dimensional, în lemn de lucru 
gros, mijlociu sau subţire. Sortarea, în 
procesul de producţie al exploatărilor 

Valorificarea
lemnului cu defecte
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forestiere, este operaţia care se execută 
asupra unui arbore doborât sau lemn 
rotund neprelucrat în scopul separării 
(împărţirii) acestuia în sortimente, 
potrivit condiţiilor stabilite de normele şi 
standardele în vigoare.

În afară de aceste tipuri de sortare, ar 
mai fi de menţionat sortarea tehnologică 
a buştenilor, care se execută în fabricile 
de cherestea, în vederea aplicării 
diferitelor modele de debitare. 

Principiul de bază al sortării lemnului 
constă în asigurarea obţinerii unor 
sortimente cât mai valoroase într-o 
proporţie cât mai mare. Aceasta se 
realizează prin aducerea materialului 
lemnos cu dimensiuni cât mai mari în 
punctele de procesare, asigurându-i 
posibilităţi de procesare şi valorificare 
superioară.

Trebuie menţionat că există industrii 
care prelucrează superior lemnul şi care 
contribuie substanţial la eforturile de 
dezvoltare locală şi naţională. 

Legat de unele defecte ale lemnului, 
fenomen inevitabil în cuantumul resursei 
care se exploatează anual, apar, mai ales 
pe linia valorificării, o serie de soluţii şi 
direcţii specifice de prelucrare şi utilizare.

Cercetările efectuate într-o perioadă 
anterioară de INL, conform sarcinilor 
din tema program (c.9, ad.1/1994), 
s-au direcţionat spre determinarea 
principalelor proprietăţi fizico-mecanice 
şi elasto-dinamice pe epruvete din lemn 
(de fag, stejar, molid) cu defecte şi spre 
compararea acestora cu proprietăţile 
epruvetelor-martor, din lemn fără 
defecte.

Proprietăţile fizico-mecanice 
determinate:

• masa volumică;
• rezistenţa la încovoiere statică;
• rezistenţa la compresiune pararelă cu 

fibrele;
• rezistenţa la tracţiune longitudinală 

paralelă pe direcţia radială şi pe direcţia 
tangenţială;

• viteza de propagare a semnalului 
ultrasonic;

• modulul de elasticitate dinamic.
Defectele luate în studiu au fost:
• noduri sănătoase, repartizate pe 

lungime, cu mărimi diferite;
• fisuri, crăpături;
• fibră rasucită;
• inima roşie a fagului.
Compararea rezultatelor obţinute 

pe probe fără defecte cu rezultatele 
obţinute pe probe cu defecte, din 
material lemnos cu aceeaşi provenienţă, 
a condus la stabilirea modificărilor 
proprietăţilor lemnului de fag, stejar şi 
molid ca urmare a prezenţei defectelor.

Defectul, definit, în general, ca o 
abatere de la normal, în cazul lemnului, 

este rezultatul faptului că acesta este 
un produs al arborilor şi face parte din 
viaţa lor. Deci defectele sunt prezente 
aproape fără excepţie la sortimentele de 
lemn. Dat fiind faptul că arborii şi lemnul 
reacţionează diferit la acţiunea diverşilor 
factori fizici, chimici sau biologici, 
proporţia, frecvenţa si dezvoltarea 
defectelor nu este identică la toate 
speciile.

Modificările proprietăţilor fizico-
mecanice şi elasto-dinamice pentru 
fiecare defect în parte.

1. Noduri
Nodurile sănătoase, fenomen 

inevitabil în masa lemnoasă, reduc 
omogenitatea acesteia şi, de aceea, 
modifică însuşirile mecanice şi elasto-
dinamice ale lemnului. Importanţa 
nodurilor este determinată direct de 
numărul, dimensiunea şi aşezarea lor.

Numărul şi dimensiunea nodurilor 
depind de specia lemnoasă (de exemplu, 
molidul are cele mai multe noduri).

Nodurile au fost grupate, după 
dimensiune, în noduri de 3-10 mm şi 
noduri de 20 mm.

Pentru o cât mai exactă localizare 
a acestora, lungimea epruvetei a fost 
împărţită în trei părţi egale (treimile 
capetelor şi cea din mijloc).

Rezistenţa la încovoiere statică a 
epruvetelor cu noduri sănătoase, de 
3-10 mm, situate pe faţa întinsă şi în 
treimea mijlocie, prezintă o scădere cu 
30% la fag, cu 12% la stejar şi cu 38% la 
molid, comparativ cu probele martor.

Când nodurile de 3-10 mm sunt 
situate pe faţa întinsă şi în treimea de 
capăt, rezistenţa scade cu 13% la fag, cu 
12% la stejar şi cu 16% la molid.

Nodurile de 3-10 mm situate pe faţa 
comprimată şi in treimea mijlocie duc la 
scăderea cu 15% la fag, cu 22% la stejar 
şi cu 16% la molid.

Nodurile de 3-10 mm situate pe 
faţa comprimată şi în treimea de capăt 
determină reducerea rezistenţei cu 8% la 
fag, cu 13% la stejar şi cu 9% la molid.

Pentru nodurile de 20 mm, localizate 
în treimea mijlocie, se înregistrează o 
scădere brutală a rezistenţei: 51% la fag, 
50% la stejar şi 53% la molid.

Nodurile de 20 mm situate în 
treimea de capăt conduc la o scădere 
a rezistenţei cu 43% la fag, cu 38% la 
stejar şi cu 36% la molid.

Rezistenţa la compresiunea paralelă 
cu fibra variază, de asemenea, cu 
dimensiunea nodului.

Pentru noduri de 3-10 mm, aceasta 
scade cu 12% la fag, cu 15% la stejar şi 
cu 11% la molid.

Pentru nodurile de 20 mm, scăderea Nod şi crăpături



valorilor rezistenţei este mai accentuată, 
şi anume 26% la fag, 28% la stejar şi 22% 
la molid.

Rezistenţa la forfecare longitudinal-
paralelă creşte pe direcţia radială, faţă 
de rezistenţa probelor martor, când 
nodul este aşezat perpendicular pe 
planul de forfecare, cu 2% la fag, cu 
13% la stejar şi cu 14% la molid pentru 
noduri de 3-10mm, şi cu 9% la fag, 36 % 
la stejar şi 59% la molid pentru noduri 
de 20 mm.

Pe direcţia tangenţială, fagul şi 
stejarul au rezistenţa comparabilă cu 
martorul, iar la molid, creşterea este cu 
30% mai mare pentru noduri de 3-10 
mm şi cu 7% la fag, 17% la stejar şi 62% 
la molid mai mare pentru noduri de 
20mm.

Nodurile mici de 3-5mm, situate 
în afara planului de forfecare, nu 
modifică rezistenţa.

Viteza de propagare a semnalului 
ultrasonic şi modulul de elasticitate 
dinamic scad la toate speciile, deoarece 
nodurile împiedică trecerea semnalului 
prin material, făcând să crească timpul 
de propagare al acestuia.

Masa volumică a probelor cu noduri 
prezintă o uşoară creştere faţă de 
martor.

2. Fisuri, crăpături
Fiind desprinderi locale ale fibrelor, 

fisurile şi crăpăturile afectează 
proprietăţile mecanice ale lemnului, 
proporţional cu întinderea lor, valorile 
prezentate corespunzând întinderii 
minime şi maxime a fisurilor şi 
crăpăturilor.

Noduri mici de 3-5mm, situate 
în afara planului de forfecare, nu 
modifică rezistenţa.

Rezistenţa la încovoiere statică este 
mai mult influenţată, reducerea fiind de 
9-20% la fisuri şi de 33-39% la crăpături 
la fag, de 6-13% la fisuri şi 17-23% la 

crăpături la stejar şi de 9-15% la fisuri şi 
15-20% la crăpături la molid.

Rezistenţa la compresie paralelă 
cu fibrele este mai puţin influenţată 
de fisuri şi de crăpături decât rezistenţa 
la încovoiere. Aceasta scade, la fag, 
cu 6-11% în cazul fisurilor şi cu 11-
17% în cazul crăpăturilor. La stejar, 
fisurile conduc la o scădere cu 3-5%, 
iar crăpăturile cu 7-13%, iar la molid, 
acestea sunt de 2-5% pentru fisuri şi 
7-11% pentru crăpături.

Rezistenţa la forfecare longitudinal-
paralelă este simţitor redusă. Astfel, pe 
direcţia radială, fisurile reduc rezistenţa 
cu 3-11% la fag, cu 7-19% la stejar şi 
cu 8-18% la molid, iar crăpăturile cu 
13-25% la fag, cu 26-37% la stejar şi cu 
23-41% la molid.

Pe direcţia tangenţială, reducerile 
sunt de 4-11% la fag, 4-10% la stejar şi 
4-18% la molid, cu fisuri, şi de 13-21% la 
fag, 9-17% la stejar şi 32-28% la molid, 
cu crăpături.

Viteza de propagare a semnalului 
ultrasonic şi modulul scad faţă de 
probele martor, mai accentuat în cazul 
crăpăturilor.

Masa volumică este redusă puţin faţă 
de cea a probelor martor.

3. Fibră răsucită 
Fibra răsucită, întâlnită la toate 

speciile, cu înclinare de 0-9% nu 
influenţează proprietăţile mecanice.

Înclinarea peste 9%, reduce 
rezistenţele la încovoiere statică şi 
compresie paralelă cu fibrele, iar 
rezistenţa la forfecare longitudinal-
paralelă creşte.

La înclinări ale fibrei de peste 9%, 
viteza de propagare a semnalului 
ultrasonic scade brusc.

Masa volumică nu este influenţată de 
prezenţa fibrei înclinate.

4. Inima roşie
a fagului
Anomalie frecventă a lemnului de fag, 

cu proporţii diferite în funcţie din zona 
din ţară, nu dezorganizează structura 
lemnului şi proprietăţi fizice mecanice 
superioare lemnului alb, fapt explicat 
prin proporţia sporită de lignina din 
acest lemn (42% faţă de 30% la lemnul 
alb).

Studiul aspectului suprafeţelor 
zonelor cu defecte realizate cu ajutorul 
microscopului electronic cu baleiaj, pe 
probe de lemn metalizate cu argint, la 
măriri de 500 şi de 1000 ori, a permis 
observarea structurii în comparaţie cu 
cea a lemnului sănătos.

Nodurile sunt fomate din ţesut lemnos 
cu aceeaşi structură de bază, dar direcţia 
deosebită a fibrelor în nod conduce 
la o neomogenitate, fibra răsucită 
are celulele cambiale oblice, fisurile şi 
crăpăturile sunt evident discontinuităţi 
ale fibrelor, iar la lemnul din zona de 
inimă roşie se observă în structură 
prezenţa tilelor.

Lemnul fiind utilizat, în majoritataea 
cazurilor, cu defecte, se poate 
concluziona că, în general, cunoaşterea 
defectelor, a cauzelor care le produc, şi 
stabilirea precisă a influenţei lor asupra 
proprietăţilor lemnului (la diferite 
sortimente) conduc, pe de o parte, la 
iniţierea şi aplicarea de măsuri pentru 
evitarea apariţiei sau dezvoltării lor, 
iar pe de altă parte, la micşorarea sau 
eliminarea efectului lor negativ şi la 
posibilitatea utilizării, totuşi, în bune 
condiţii a materialelor lemnoase cu 
defecte.

Petru Boghean,
Consilier ASFOR
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Reducerea procentuală, pe specii, a proprietăţilor mecanice şi elasto-dinamice
la lemnul afectat de fisuri şi crăpături

Tabel 1

Sursa: manuscris INL , contract 9, ad.1 /1994

Rezistenţa la încovoiere statică

Rezistenţa la compresie paralelă cu fibrele

Rezistenţa la forfecare longitudinală paralelă radială

Rezistenţa la forfecare longitudinală paralelă tangenţială

Viteza de propagare a semnalului ultrasonic

Modulul de elasticitate dinamic

9

6

3

4

2

12

20

11

11

11

4

15

-

-

-

-

-

-

33
11
13
13
8

22

39
17
25
21
14
36

-
-
-
-
-
-

6

3

7

4

3

8

13

5

19

10

7

23

-

-

-

-

-

-

17
7

26
9
8

26

23
13
37
17

20
39

-
-
-
-
-
-

9

2

8

4

3

7

15

5

18

18

8

16

-

-

-

-

-

-

16
7

23
32
10
21

20
11
41
38
14
27

-
-
-
-
-
-

Fisuri CrăpăturiSpecia / Proprietate

Fag

Fisuri Crăpături

Stejar

Fisuri Crăpături

Molid
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Se observă o creştere puternică a populaţiilor de gândaci de scoarţă 
şi a volumului de lemn atacat de acest tip de paraziţi, îndeosebi de 
la începutul lunii august a acestui an. Regiunile afectate sunt cele 

aflate la joasă înălţime, în regiunile de limbă germană ale Elveţiei, unde 
volumul de lemn parazitat este mai mare decât cel anticipat. Condiţiile 
meteorologice au favorizat un proces mai redus de afectare a arborilor 
din păduri de către gândacii de scoarţă în provincia Romandia şi în vestul 
podişului Mitteland.

Conjunctura favorabilă a motivat fabricile de cherestea să îşi 
aprovizioneze cât mai devreme stocurile existente de cherestea. La 
aceste cantităţi, se adaugă, din păcate, şi un volum important de lemn 
afectat de paraziţi. Iată cum fabricile de cherestea se află în situaţia de 
supra-stoc masiv, odată cu lemnul depozitat deja şi cu cel în curs de 
livrare. Majoritatea fabricilor din sector deţin rezerve până la finalul 
anului, altele au avut doar până la sfârşitul acestei primăveri (luna aprilie) 
şi nu mai au nevoie de lemn proaspăt.

Atât timp cât vremea a fost caldă şi uscată, ne-am aşteptat la 
înmulţirea gândacilor de scoarţă, anticipând un număr semnificativ al 
populaţiei de paraziţi ca urmare a perioadei de după hibernare. Măsurile 
de protecţie a pădurii constituie o prioritate absolută. Arborii afectaţi 

Supra-ofertă
de lemn pentru
fabricile de cherestea

Rezumat
Cererea şi oferta pot influenţa inclusiv programul 
de tăieri. În acceaşi măsură, însă, poate inter-
veni în ecuaţia comercială şi conjunctura în care 
lemnul, fie pe picior, fie doborât, este degradat ca 
urmare a atacului insectelor sau ciupercilor.

Wood over-supply for 
sawmills
Synopsis
Offer and demand could influence even the tree 
felling schedule. To the same extent, the general 
conjuncture shall have a role in the commercial 
equation when the standing timber or the trees 
to be felled are degraded as a result of insects or 
other parasites actions.

Source: La Forêt, No. 10/2018
Adapted by Lavinia Marcu

Fabricile de cherestea din Elveţia 
beneficiază de stocuri 
mai mult decât suficiente de lemn, 
fiind deja supra-aprovizionate, 
conform constatărilor comisiei 
elveţiene a pieţei lemnului (CMB). 
Cuvântul de ordine general 
este acela de a amâna tăierile 
programate de răşinoase.
În privinţa recomandărilor
de preţuri, partenerii îşi menţin 
poziţiile stabilite.

Pădure de răşinoase
infestată
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Supra-ofertă
de lemn pentru
fabricile de cherestea

trebuie doborâţi cât mai curând posibil, 
fasonaţi şi cojiţi, sau livraţi prelucrătorilor 
din domeniu. Separarea lemnului încă 
alb de cel atins de albăstreală, care va fi 
eliminat într-o manieră adecvată, devine 
o acţiune fundamentală, în timp ce 
depozitele de stocare aflate la distanţă 
suficientă de pădure ar putea constitui o 
alternativă viabilă.

Partenerii de pe piaţă fac eforturi 
pentru a conveni asupra unor preţuri la 
nivel acceptabil şi a unor tarife cât mai 
stabile posibil pentru acest tip de lemn, 
respectând recomandările din lunile 
ianuarie şi iunie ale anului 2018. Totuşi, 
este de aşteptat o puternică decotare, 
adică o procedură de declasare a 
lemnului parazitat atins de albăstreală 
şi în curs de degradare. Toate tăierile de 
lemn proaspăt de răşinoase ar trebui, 

astfel, amânate. Este important ca 
stocurile din sezonul de iarnă 2017/2018 
să fie prelucrate în fabrici fără întârziere. 
Piaţa nu mai poate absorbi lemn 
proaspăt decât sub anumite condiţii şi 
în mod foarte diferit de la o regiune la 
alta. Va exista o cerere specifică pentru 
lemnul proaspăt, care ar urma să fie mult 
mai scăzută decât într-un an normal şi, 
totodată, mult mai tardivă.

Referitor la foioase, piaţa poate 
fi aprovizionată pentru a răspunde 
cererii. De aceea, lemnul de foioase are 
avantajul de a fi privilegiat în cadrul 
tăierilor de ansamblu. Acest tip de 
exploatare şi cea al lemnului energetic 
au început deja şi s-a recomandat 
prelucrarea şi livrarea acestor resurse cât 
mai curând posibil.

Rămâne foarte important ca vânzătorii 

şi cumpărătorii să rămână în legătură 
strânsă la nivel regional, cu scopul de a 
garanta faptul că niciun arbore nu va fi 
doborât dacă nu va avea un cumpărător 
gata să îl achiziţioneze în condiţiile 
convenite.

În acest context, este edificator 
preţul lemnului, aşa cum a evoluat el în 
intervalul ianuarie-septembrie 2018.

CMB recomandă, în mod explicit, 
întreruperea tăierilor noi de răşinoase. 
Se vor menţine şi recomandările de 
preţ pentru lunile ianuarie şi iunie 2018, 
care repetă cifrele din luna octombrie a 
anului 2017.

Sursa: La Forêt, Nr.10/2018
Traducere şi adaptare: Lavinia Marcu
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Rezumat
În şedinta de Consiliu Director, convocat 
la 23 noiembrie 2018, asociaţia îşi face 

bilanţ şi decide căi şi mijloace prin 
care să acţioneze, în interacţiune cu 

politicile care se prefigurează ca urmare, 
în special, a noului regulament de 

valorificare a masei lemnoase, recent 
adoptat.

ASFOR -
Board of Directors 

Meeting
Synopsis

During the Board of Directors Meeting, 
called on the 23rd of November 2018, 
the association shall take stock of the 
progress made during the past period 

and decide the methods and procedures 
of action, interacting with the policies 

that are emerging, in particular the 
newly adopted timber regulation.

ASFOR,
Şedinţa

Consiliului
Director

ASFOR, reprezentând, susţinând 
şi apărând interesele economice, 

tehnice şi comerciale ale membrilor 
săi, îşi exercită prerogativele statutare, 

funcţionează şi întreprinde constant 
acţiuni orientate spre o cât mai eficientă 

şi bună poziţionare faţă de
un context dat.

Aspect de la
şedinta Consiliului Director ASFOR

din 23 noiembrie 2018
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Consiliul Director al asociaţiei, 
prin cadrul constituit, reunindu-
şi membrii, consilierii şi invitaţii 
reprezentativi, în data de 23 noiembrie 
2018, a permis, pe baza dezbaterilor 
punctuale, prefigurarea, unei serii de 
soluţii şi măsuri îndreptate spre mai 
buna funcţionare organizatorică şi 
operaţionala a asociaţiei şi a legăturilor 
sale cu instituţiile colaboratoare.

Pentru că în cadrul lucrărilor acestei 
convocări, împreună cu reprezentanţii 
tuturor actorilor importanţi din sector 
(MAP, Romsilva, Consiliul Concurenţei, 
Garda Forestieră, APP, direcţii silvice etc.), 
s-a pus accent pe identificarea paşilor 
necesari pentru apărarea continuă 
a intereselor agenţilor economici 
de specialitate în faţa consecinţelor 
reglementărilor legislative sau de altă 
natură, discuţiile şi concluziile parţiale au 
avut drept ţintă predilectă preţul resursei 
şi componenta birocratică a activităţii.

Aşadar, conform art.61 din Statutul 
Asociaţiei Forestierilor din România 
- ASFOR, preşedintele asociaţiei a 
convocat şedinţa ordinară a Consiliului 
Director în data de 23 noiembrie 2018, la 
Braşov, Complex Sergiana.

Ordinea de zi a cuprins analiza şi 
discutarea următoarelor acţiuni şi 
documente:

1. Perspectivele sectorului forestier 
pentru următoarele 6 luni, având 
în vedere situaţia dificilă în care se 
află agenţii economici din exploatări 
forestiere şi industria de prelucrare 
primară a lemnului, situaţie care este 
caracterizată de o diminuare a volumului 
de lemn pus în piaţă până la această 
dată, de creşterea semnificativă a 
importului de lemn rotund, cu costuri 
suplimentare, de slaba finanţare a 
domeniului forestier, precum şi de lipsa 
acută a forţei de muncă; se impune o 
analiză la zi.

2. Discuţii pe marginea 
Regulamentului de valorificare a masei 
lemnoase şi a licitaţiei principale pentru 
masa lemnoasă din posibilitatea anului 
2019.

3. Membri ASFOR şi lista cu operatori 
economici care îşi pierd această calitate.

4. Diverse probleme ale activităţii 
curente ASFOR.

Din analiza detaliată a discuţiilor, 
s-au putut desprinde o categorie de 
probleme comune care au şi primit 
relativ răspunsuri identice, o altă serie 
de semnalări putând fi cosiderate 
particulare sau tipice zonei, la a căror 
soluţionare trebuie întreprinse unele 
demersuri.

Principalele declaraţii şi puncte de 
vedere care s-au exprimat au fost:

Nicolae Ţucunel,
Preşedinte ASFOR:
“S-a ajuns într-o situatie relativ grea, în 

care operatorii economici din domeniu 
se confruntă cu rezultanta negativă a 
unor fenomene evoluate în timp şi în 
care reglementările legislative, preţurile 
la materia primă şi decapitalizarea 
s-au poziţionat într-o spirală negativ 
crescătoare. La aceste consecinţe directe, 
se adaugă concurenţa mare prin care 
se contribuie inclusiv la escaladarea 
preţurilor adjudecate şi ulterior la 
stabilirea preţurilor de pornire. Sunt 
premise, în acest context de creştere a 
importurilor de materie primă suprapus 
cu o resursă proprie nevalorificată. Sunt 
multe incoveniente tehnice legate de 
forţa calificată de muncă, de modul în 
care se face sortarea lemnului, accesul 
la resursă şi, nu în ultimul rand, legate 
de contractele de vânzare - cumpărare 
(cauţiuni, garanţii etc.)”.

Gheorghe Mihăilescu,
Director general Romsilva,
consideră societăţile comerciale de 

exploatare a lemnului partenere ale 
Romsilvei şi are o consideraţie deosebită 
pentru această categorie profesională. 
Deşi nu îndeplineşte de multă vreme 
funcţia de director general, din 
experienţa anterioară, stăpâneşte multe 
detalii tehnice şi organizatorice legate 
de licitaţii, preţuri şi relaţia cu agenţii 
economici de exploatare a lemnului 
şi promite o nouă abordare legată de 
toate aceste subiecte. Consideră, dincolo 
de fenomenele care se manifestă 
în zona emoţionalului, că e necesar 
să abordăm cu înţelepciune întreg 
spectrul de colaborare şi să contăm 
pe modele pozitive, cu riscuri cât mai 
puţine şi fără birocraţie excesivă. Marea 
licitaţie din această toamnă va fi un 
test de înţelepciune reciprocă (furnizor- 
cumpărător).

Ciprian Muscă,
Consilier MAP,
prezintă scuze pentru neparticiparea 

ministrului, care, din motive obiective, 
nu a putut să dea curs invitaţiei ASFOR 
la acest eveniment şi face o incursiune 
detaliată, de mare interes pentru 
participanţi, în conţinutul ultimelor 
documente şi acţiuni pe care le 
întreprinde ministerul, nemijlocit legate 
de specificul activităţii de exploatare şi 
prelucrare primară a lemnului. Atingând 
aproape întreg cadrul de reglementare 
care priveşte domeniul ASFOR, 
consideră mai mult decât utilă condiţia 

ca în conglomeratul de probleme şi 
greutăţi specifice, să fie acceptată, 
conceptual şi în comportament, ideea de 
adaptabilitate.

Adrian Creţu,
Preşedinte APP:
“Sunt greutăţi legate de forţa calificată 

de muncă, de birocraţie şi de lipsa unei 
coerenţe de piaţă în ceea ce priveşte 
resursa naţională de lemn”.

Cornel Şerb,
Director tehnic INCDS,
prezintă poiectul “Implementarea şi 

dezvoltarea de sisteme şi standarde 
comune pentru optimizarea proceselor 
decizionale în domeniul apelor şi 
pădurilor, aplicarea sistemului de politici 
bazate pe dovezi în Ministerul Apelor 
şi Pădurilor pentru sistematizarea şi 
simplificarea legislaţiei din domeniul 
apelor şi realizarea unor proceduri 
simplificate pentru reducerea poverii 
administrative pentru mediul de afaceri 
în domeniul silviculturii - SIPOCA 395”, 
proiect coordonat de Ministerul Apelor 
şi Pădurilor, în care Institutul Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură 
“Marin Dracea” este partener.

În privinţa de licitaţiei mari de lemn 
pentru anul de producţie 2019, aceasta 
a fost anunţată, în prealabil, pe site-uri 
şi în ziare reprezentative la nivel regional 
şi naţional; s-au publicat detalii despre 
masa lemnoasă pusă în vânzare ca 
volum, număr de partidă, locul unde 
se află dispusă partida (harta), calitatea 
lemnului, specia forestieră, accesibilitate 
etc.

 
Apelul făcut şi acceptat în unanimitate 

de către cei prezenţi a fost ca 
participarea societăţilor comerciale 
membre ASFOR la aceste acţiuni să se 
facă atent şi responsabil, cu prudenţă 
maximă manifestată la preţuri şi la 
corectitudinea propriu-zisă a demersului.

În urma analizei în ansamblu a 
punctelor de pe ordinea de zi şi a 
propunerilor făcute cu ocazia discuţiilor, 
s-a hotărât redactarea unei hotărâri, a 
cărei esenţă conţine, printre altele, şi 
măsuri organizatorice (primiri de noi 
membri, excluderi etc.).
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Rezumat
Periodic, la nivel european, 

se analizează activităţile 
depuse de fiecare agenţie 

EFESC. Aceasta se realizează 
în cadrul adunărilor 

generale care se desfăşoară 
anual, prin rotaţie, în 

ţările membre. În acest an, 
2018, sarcina organizării 

desfăşurării Adunării 
Generale i-a revenit Agenţiei 

Naţionale România.

EFESC 
General Meeting 

2018,
hosted

by Roznov 
Professional 

and Vocational 
Training

Center
Synopsis

The periodical activities 
carried out by each EFESC 

national agency is analysed 
at european level. During the 

general annual meetings, 
these actions are organised 

by rotation, in all the 
member states. This year, 

2018, the task of organising 
the general meeting was 

appointed to the Romanian 
National Agency.

eng. Motaş Dănuţ,
Manager CPPP Roznov



Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 27

actualitate / in the news

Consiliul a luat fiinţă ca o necesitate a 
testării competenţelor operatorilor din 
exploatarea masei lemnoase (fasonatori 

mecanici), având drept scop următoarele:
a. reducerea drastică a 

accidentelor de muncă şi, pe cât 
posibil, eliminarea lor, şi

b. excluderea declasării 
masei lemnoase şi a risipei 
acesteia, pornind de la 
doborârea arborilor şi 
curăţarea acestora de 
crăci şi terminând cu 
secţionarea trunchiurilor 
şi catargelor.
Ca urmare, s-a emis 

un standard european, la care şi-au adus 
contribuţia specialişti din 16 ţări europene. 
Competenţele s-au structurat pe patru 
nivele, pornind de la cele cu un grad mic 
de dificultate, până la cele de complexitate 
ridicată.

Din analiza cauzelor generatoare de 
accidente, s-a constatat că unele persoane, 
deşi calificate şi cu mulţi ani în producţie, 
nu reuşesc să identifice corect tensiunile 
din lemn, nu deţin abilităţile necesare, ca 
urmare a îndemânării insuficiente, în mare 
parte cauzată de calităţile native, în timp ce 
alte persoane, dotate cu înclinaţii practice 
(talent şi îndemânări înnăscute), stăpânesc 
bine şi foarte bine abilităţile necesare 

Centrul
de Pregătire
şi Perfecţionare 
Profesională
Roznov,
gazdă a
Adunării Generale 
EFESC 2018

Nu doar pentru public, ci chiar şi pentru specialişti, 
EFESC constituie o noutate, sau, în linii mari, o 
necunoscută. De aceea considerăm că este necesar 
să facem o scurtă, dar importantă, prezentare. 
EFESC este abrevierea organismului “European 
Forestry and Environmental Skills Council”, în 
română, “Consiliul European al Aptitudinilor pentru 
Activitatea Forestieră şi de Mediu”.
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competenţelor impuse de standardul 
european.

Această situaţie a condus la 
structurarea calificării de “operator 
la recoltarea şi toaletarea arborilor 
forestieri” (fasonator mecanic) pe patru 
nivele, şi anume:

• ECC 1, care cuprinde competenţele 
specifice mentenanţei ferăstraielor şi 
lucrul în depozite sau platforme, fiind 
interzisă doborârea de arbori;

• ECC 2, doborârea arborilor de 
diametre mici (lucru în rărituri cu Ø<24 
cm).

• ECC 3, doborârea arborilor cu 
diametre mari, specifică lucrărilor 
de exploatare forestieră (execută 
toată gama de lucrări, cu excepţia 
doborâturilor de vânt)

• ECC 4, lucrul în zone (arborete) 
calamitate - doborâturi de vânt.

Certificarea EFESC presupune testarea 
aptitudinilor dobândite, pornind de 
la primul nivel (ECC 1), continuând cu 
următoarele, în cadrul unui examen 
desfăşurat în condiţii reale de muncă. 
Documentul de atestare se eliberează 
pentru nivelele promovate şi, în 
consecinţă, persoanei respective i se 
pot încredinţa numai activităţi pentru 
nivelul sau nivelele dobândite. În 
acest fel, riscul producerii accidentelor 
se reduce substanţial, deoarece 
examinarea, efectuându-se în strânsă 
legătură cu normele de protecţie a 
muncii, atestă nivelul de pregătire a 

Analize şi discuţii
în cadrul Adunării Generale EFESC 2018, 
Roznov, România

persoanei respective, iar un eventual 
accident nu se poate produce ca 
urmare a necunoaşterii normelor de 
protecţie a muncii, ci a unei abateri 
disciplinare, care este cu totul altceva.

Normele însuşite şi recunoscute 
prin certificatele EFESC se aplică, 
din anul 2013, în Austria, Germania, 
Belgia, Olanda, Franţa, Italia, Spania, 
Danemarca şi Marea Britanie. În ţările 
menţionate mai sus, s-au stabilit date 
limită, de la care nu se mai admit la 
lucru persoanele care nu prezintă 
certificatul EFESC. În Germania, de 
exemplu, au rămas puţine landuri 
în care termenul obligatoriu de a 
introduce standardul european expiră 
în 2019.

Acest organism are sediul la 
Bruxelles (European Forestry House 
– Rue Luxenbourg 66- B 1000) şi îşi 
desfăşoară activitatea prin agenţiile 
naţionale din ţările membre UE în care 
a fost adoptat sistemul EFESC.

Agenţia Naţională EFESC România 
îşi are sediul în cadrul Centrului de 
Pregătire şi Perfecţionare Profesională 
Roznov - Neamţ, şi poate fi contactată 
pe adresa de e-mail cppproznov@
yahoo.com, www.cppproznov.com.

Anual, la nivel european, se 
analizează activităţile depuse de 
fiecare agenţie, se corectează unele 
neconformităţi, se stabilesc măsuri 
obligatorii de respectat de către toate 
ţările care au adoptat sistemul respectiv.

Acestea se realizează în cadrul 
adunărilor generale, care se desfăşoară 
anual, şi au loc, prin rotaţie, în ţările 
membre EFESC.

În acest an, 2018, sarcina organizării 
desfăşurării adunării generale i-a 
revenit Agenţiei Naţionale România.

Nu a fost o misiune prea uşoară. 
O astfel de manifestaţie presupune 
rezolvarea unor probleme, atât 
administrative, cât şi de specialitate, 
scopul fiind de a asigura, cel puţin, 
nivelul practicat în celelalte ţări membre 
UE.

Adunarea Generală s-a desfăşurat pe 
parcursul a trei zile, faţă de numai două, 
comparativ cu alţi ani. Ziua adăugată a 
fost consacrată completării manualului 
privind modalitatea de examinare cu 
propunerile formulate de unele agenţii.

În prima zi, au fost convocate 
comisia de standardizare şi conducerea 
consiliului, pentru dezbaterea 
problemelor supuse aprobării adunării 
generale.

Acestea au vizat atât modificări 
tehnice din conţinutul standardului, 
cât şi îmbunătăţirea sistemului de 
examinare, introducându-se pretestarea 
concepută şi practicată de CPPP 
Roznov.

Materialul a fost elaborat de către 
comisie, încă din luna mai a acestui 
an, şi a fost definitivat la Barcelona 
(Spania).

În următoarele două zile, s-au 
desfăşurat lucrările adunării generale, 
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având pe ordinea de zi rapoartele de 
activitate ale comitetului executiv, 
comitetului de standardizare şi 
comitetului de acreditare. Rapoartele 
respective, după unele mici dezbateri, 
au fost adoptate de adunarea generală.

Un spaţiu destul de larg a fost atribuit 
Agenţiei Naţionale EFESC România, 
care, în calitate de gazdă, a prezentat 
o informare privind fondul forestier 
din România şi activitatea forestieră 
din ţara noastră. A stârnit interes 
structura fondului forestier, pe forme de 
proprietate, şi atitudinea proprietarilor 
privind certificarea pădurilor, dar şi 
adoptarea sistemului EFESC.

Au fost menţionaţi zece proprietari 
care deţin suprafeţe mai mari de 10.000 
ha, printre care grupul suedez Ikea, 
şi firma Tornator, din Finlanda, care 
şi-au manifestat interesul, ca operatorii 
la recoltarea masei lemnoase, să fie 
certificaţi EFESC.

Centrul de Pregătire şi Perfecţionare 
Profesională Roznov a prezentat, în 
spaţiul acordat, un film documentar 
privind modalităţile de rezolvare a şapte 
situaţii întâlnite în doborâturile de vânt, 
dintre cele 11 inventariate în România.

Au urmat, apoi, rapoartele de 
ţară, prezentând realizările şi 
modalităţile examinării candidaţilor, 
calificarea acestora şi propuneri 
privind îmbunătăţirea sistemului de 
testare. 

Menţionăm că potrivit metodologiei 
adoptate, o examinare completă a unui 
singur candidat durează 6-7 ore. Timpul 
alocat trebuie respectat obligatoriu. 
Acest lucru atestă atenţia acordată 
depistării şi certificării competenţelor 
profesionale pe care le are candidatul 
şi, în consecinţă, dreptul acordat privind 
lucrările pe care le poate executa.

Raportul de ţară al României a 
fost apreciat de către participanţii la 
adunarea generală, atât din punct 
de vedere al numărului de certificate 
emise, cât şi al veridicităţii. Calitatea 
examinării şi certificarea competenţelor 
profesionale din standardul european, 
dobândite de persoanele examinate în 
Centrul de Pregătire şi Perfecţionare 
Profesională Roznov, Neamţ, şi centrul 
SC New Hope SRL Reşiţa, Caraş Severin, 
au fost confirmate şi apreciate de către 
specialiştii germani, care au testat un lot 
mare de muncitori români, la Kassel. La 
unul dintre teste au participat evaluatori 
din România. Aceştia, în cadrul unui 
exerciţiu practic, au impresionat pozitiv 
pe organizatori.

În adunarea generală de la Roznov, 
secretarul general al EFESC, mai în 

glumă, mai în serios, pentru a da 
tărie aprecierii de la Kassel, a spus că 
dacă el însuşi ar fi să dea un astfel de 
examen, în faţa unui evaluator român, 
sigur că ar fi cuprins de emoţie, dar, în 
urma reuşitei, îi va creşte încrederea în 
calităţile sale.

Fără îndoială că aprecierea, care se 
situează la un nivel evaluator ridicat, cu 
tente poate exagerate, exprimă eficienţa 
examenului şi încrederea în calitatea 
pregătirii profesionale a muncitorilor.

Acordând loc de muncă potrivit 
nivelelor certificate dobândite în urma 
examenului, persoanele respective nu 
mai sunt expuse accidentărilor, prin 
urmare, lucrul creşte în siguranţă şi 
poate fi acordat, în cunoştinţă de cauză, 
tuturor agenţilor economici care adoptă 
sistemul EFESC.

În România, programul EFESC încă nu 
se aplică. Au fost eliberate aproximativ 
25 de certificate pentru muncitori 
care îşi desfăşoară activitatea în ţara 
noastră. Foarte puţini. Tendinţa de 
creştere este redusă. Totuşi, menţionăm 
că SC Tornator SRL, care deţine în 
România, 12.000 ha de pădure şi 
administrează aproape 16.000 ha, 
a solicitat Centrului de Pregătire şi 
Perfecţionare Profesională din Roznov 
să întreprindă o acţiune concertată 
pentru introducerea, cel puţin în fondul 
forestier administrat de societate, 
certificarea EFESC, fiind convinşi de 
avantajele pe care aceasta le oferă.

În urma desfăşurării unui program 
de perfecţionare cu administratorii 
societăţilor care efectuează lucrări de 
exploatare, dar şi cu o parte dintre 
muncitori, s-a ajuns la concluzia că 
mai întâi trebuie însuşite normele 
tehnice din standardul european de 
către administratori şi conducători ai 
procesului de producţie, şi după această 
etapă să se treacă la examinarea 
muncitorilor, care trebuie să fie 
supravegheaţi în procesul de muncă.

În România, deşi s-au înregistrat 
rezultate bune în procesul de certificare, 
numărul de documente eliberate intern 
este foarte redus, în comparaţie cu 
celelalte ţări europene. Certificatele 
emise de către centrele care aparţin 
Agenţiei Naţionale EFESC România au 
fost pentru persoanele care activează 
în alte ţări, în special în Germania, unde 
70% din forţa de muncă din exploatări 
forestiere sunt români.

Obligativitatea aplicării normelor 
europene în România a fost punctul 
negativ atins în adunarea generală, 
apreciindu-se că după cinci ani de 
la adoptarea standardului european, 

aceste norme nu sunt nici cunoscute 
şi, în consecinţă, nici aplicate, în ţara 
noastră.

Numărul mare de accidente de 
muncă înregistrate în ţara noastră nu a 
fost suficient de convingător pentru a 
demara căutarea de soluţii de stopare a 
acestora.

Mobilizarea tuturor factorilor care 
pot contribui la adoptarea în România a 
certificării EFESC este o problemă ce se 
impune a fi analizată cu mare atenţie. 
Rezolvarea ei este aşteptată de consiliul 
european.

Revenind la evenimentul din 14-
16 octombrie 2018, putem afirma că, 
în privinţa condiţiilor de desfăşurare 
a lucrărilor, adunarea generală din 
România, Roznov, a fost la înălţimea 
celor care au avut loc în Olanda în anul 
trecut, în Italia (la Como, 2016), Franţa 
(Marsilia, 2016) sau Spania (Barcelona, 
2014).

Problemele noi dezbătute şi adoptate 
de adunarea generală la Roznov, 
Neamţ, inclusiv cele ce au completat 
“manualul EFESC”, pentru o anumită 
perioadă de timp, vor rămâne ca repere, 
cu eticheta “probleme adoptate în 
România”, ceea ce ne onorează.

ing. Motaş Dănuţ,
Director CPPP Roznov
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1 44.01.0000-total        Lemn de foc Milioane euro                                                                                                                                                 527,61
                                                                                                                         

21,368 15,806 9,393

  Diferenţa % -21,7 +68,2

2 44.02.0000-total        Cărbune de lemn Milioane euro 0,893 1,923 5,365 3,592

  Diferenţa   % -53,6 +49,4

3 44.03.0000-total    Lemn brut cojit simplu, fasonat sau chiar cioplit Milioane euro 9,958 10,891 53,310 37,823

 Diferenţa   % -8,6 +40,9

4 44.04.0000-total  Lemn despicat, prăjini, ţăruşi Milioane euro 3,230 2,829 0,550 0,643

 Diferenţa   % +14,2 -14,5

5 44.05.0000-total  Lână de lemn, făină de lemn Milioane euro 0,244 0,292 0,155 0,231

 Diferenţa   % -16,4 -33,0

6 44.06.0000-total  Traverse de cale ferată Milioane euro 1,948 2,639 0,265 0,004

 Diferenţa   % -26,2 -

7 44.07.0000-total  Cherestea (lemn tăiat longitudinal, spintecat) Milioane euro 243,227 255,807 67,126 47,636

 Diferenţa   % -5,0 +40,9

8 44.08.0000-total  Foi placaj  - furnire Milioane euro 56,810 52,018 19,726 16,524

 Diferenţa   % +9,2 +19,4

9 44.09.0000-total     Lemn fasonat Milioane euro 10,343 12,615 14,453 10,503

 Diferenţa   % -18,0 +37,6

10 44.10.0000-total     Panouri din particule şi panouri similare (PAL, OSB) Milioane euro 216,945 196,970 28,323 32,311

 Diferenţa   % +10,1 -12,4

11 44.11.0000-total   Panouri din fibre de lemn (MDF) Milioane euro 47,466 54,819 76,661 66,092

 Diferenţa   % -13,4 +16,0

Cod produs comercializat

Export primul semestru Import primul semestru

2018 2017 20172018
Unitate
de măsură

Realizările comerţului
cu produse lemnoase
în primul semestru
al anului 2018
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Cod produs comercializat

Export primul semestru Import primul semestru

2018 2017 20172018
Unitate
de măsură

12 44.12.0000-total Placaje, lemn furniruit Milioane euro 46,211 36,047 26,079 21,340

 Diferenţa   % +28,2   +22,2

13 44.13.0000-total Lemn densificat în blocuri Milioane euro 2,761 2,408 0,895 0,917

 Diferenţa   % +14,6 -2,4

14 44.14.0000-total  Rame pentru tablouri Milioane euro 0,449 0,599 0,771 0,917

 Diferenţa   %     -25,0 -16,0

15 44.15.0000-total   Lăzi, lădiţe, coşuri, diverse ambalaje Milioane euro 18,115 18,343 15,542 13,453

Diferenţa %       -1,2 +15,5

16 44.16.0000-total    Butoaie Milioane euro 2,047 2,362 0,495 0,212

 Diferenţa   % -13,3 +2,3 ori

17 44.17.0000-total   Unelte Milioane euro 1,110 1,136 0,710 0,737

 Diferenţa   % -2,3 -3,7

18 44.18.0000-total    Binale Milioane euro 91,186 96,317 44,557 44,772

 Diferenţa   % -5,3 -0,5

19 44.19.0000-total   Articole de masă sau de bucătărie Milioane euro 7,163 8,028 3,149 2,142

 Diferenţa   %   -10,8 +47,0

20 44.20.0000-total     Lemn marchetat, încrustat Milioane euro 5,246 4,722 2,337 1,799

 Diferenţa   % +11,1 +29,9

21 44.21.0000-total  Alte articole din lemn Milioane euro 60,336 68,901 9,086 8,175

 Diferenţa   % -12,4 +11,1

 Total  Prelucrarea lemnului (exclusiv mobila) Milioane euro 842,413 851,034 385,361 319,216

Diferenţa   % 98,9 120,7

 Sursa: MEC
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În sala “Aula Magna” a Academiei de 
Studii Economice, s-a manifestat, cu 
acest prilej, un efort comun de a aşeza 
capitalul şi exportul românesc în centrul 
preocupărilor mediului de afaceri din 
România.

Centrul de Excelenţă în Comerţ 
Exterior s-a lansat în prezenţa unor 
miniştri, ambasadori şi unui select mediu 
de afaceri. 

Înţelegând necesitatea imperativă 
şi importanţa deosebită a dezvoltării 
comerţului exterior romanesc, locul 

lansării n-a fost ales întâmplător. Aula 
Magna a Academiei de Studii Economice 
din Bucureşti (sau a Palatului ASE, 
aşa cum era cunoscută clădirea la 
inaugurare) găzduieşte o monumentală 
frescă de 100 mp, de Cecilia Cuţescu-
Stork, ilustrând istoria comerţului 
românesc. La momentul dezvelirii, 
opera, de “citit” în spirală, de sus în jos, 
încadrată de sculpturi reprezentând 
abundenţa, a fost/ cea mai mare frescă 
din lume realizată de o femeie.

Aula Magna
a Academiei de Studii Economice 
din Bucureşti

Cele mai importante destinaţii de 
export din România sunt Germania 
(13,1 miliarde de dolari), Italia (6,86 
miliarde de euro), Franţa (4,32 
miliarde de euro), Ungaria (2,65 
miliarde de dolari) şi Regatul Unit 
(2,49 miliarde de dolari). 

Din surse OEC (The Observatory 
of Economic Complexity) tabelar 
poate fi identificată, pe subgrupe de 
produse, o aşezare structurata pe ţări 
şi ponderi, a produselor cu cel mai 
“bun loc” la export.

Lansarea
Centrului de Excelenţă
în Comerţ Exterior
Evenimentul a avut loc pe 14 noiembrie, 
în Aula Magna a Academiei de Studii 
Economice din Bucureşti. Inaugurarea 
Centrului de Excelenţă în Comerţ Exterior 
s-a desfăşurat sub patronajul domnului 
academician Aurel Pop, preşedinte al 
Academiei Române, domnului profesor 
universitar doctor Nicolae Istudor, rector 
al Academiei de Studii Economice din 
Bucureşti, şi domnului profesor universitar 
doctor Tudorel Andrei, preşedinte al 
Institutului Naţional de Statistică. 

Top

produse
la export
România este cea 
de-a 40-a cea mai 
mare economie de 
export din lume. 
În 2016, România 
a exportat 64,8 
miliarde de dolari 
şi a importat 72 
miliarde de dolari, 
rezultând un sold 
comercial negativ 
de 7,23 miliarde de 
dolari. În 2016, PIB-
ul României era 
de 187 miliarde de 
dolari, iar PIB-ul pe 
cap de locuitor era 
de 23 de dolari.

10
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Total: 92,2% Total: 91,1% Total: 91,3% Total: 85,0% Total: 88,05%

Produse
ale industriei
constructoare
de maşini

% total

RCA 1,55
27,00

Produse
ale industriei
constructoare
de maşini

% total

RCA 1,34
35,60

Produse
ale industriei
constructoare
de maşini

% total

RCA 1,22
40,30

Produse
ale industriei
constructoare
de maşini

% total

RCA 1,01
25,00

Produse
ale industriei
constructoare
de maşini

% total

RCA 0,95
29,601

Germania Cehia Ungaria Polonia România

Echipamente
transport

% total

RCA 1,24
24,20

Echipamente
transport

% total

RCA 1,16
22,60

Echipamente
transport

% total

RCA 0,62
18,80

Echipamente
transport

% total

RCA 2,06
14,90

Echipamente
transport

% total

RCA 1,80
17,602

Produse
chimice

% total

RCA 1,29
13,30

Metale% total

RCA 0,98
8,30

Produse
chimice

% total

RCA 0,67
7,90

Metale% total

RCA 1,26
9,00

Textile% total

RCA 2,68
8,303

Metale% total

RCA 1,21
7,40

Produse
din cauciuc /
plastic

% total

RCA 1,41
6,00

Produse
din cauciuc /
plastic

% total

RCA 0,92
6,00

Produse
chimice

% total

RCA 0,80
7,10

Metale% total

RCA 0,91
7,204

Produse
din cauciuc /
plastic

% total

RCA 1,41
6,00

Mobilă
şi produse
conexe

% total

RCA 1,32
4,80

Metale% total

RCA 0,65
4,20

Produse
chimice

% total

RCA 1,69
6,80

Produse
vegetale

% total

RCA 1,53
6,405

Instrumente% total

RCA 1,26
5,10

Produse
chimice

% total

RCA 1,32
4,30

Instrumente% total

RCA 0,66
3,80

Mobilă
şi produse
conexe

% total

RCA 1,24
6,80

Produse
din cauciuc /
plastic

% total

RCA 1,06
5,506

Produse
alimentare

% total

RCA 0,88
3,20

Produse
alimentare

% total

RCA 0,65
2,60

Produse
alimentare

% total

RCA 0,65
3,40

Produse
din cauciuc /
plastic

% total

RCA 1,28
6,60

Mobilă
şi produse
conexe

% total

RCA 0,84
4,157

Textile% total

RCA 0,61
2,20

Textile% total

RCA 0,78
2,50

Produse
vegetale

% total

RCA 0,98
2,50

Produse
de papetărie

% total

RCA 1,48
3,30

Produse
minerale

% total

RCA 1,26
3,308

Produse
de papetărie

% total

RCA 1,32
2,00

Produse
minerale

% total

RCA 0,60
2,40

Mobilă
şi produse
conexe

% total

RCA 0,47
2,40

Textile% total

RCA 0,78
3,10

Produse
chimice

% total

RCA 0,35
3,209

Produse
minerale

% total

RCA 0,60
1,80

Produse
de papetărie

% total

RCA 1,26
2,00

Produse
animaliere

% total

RCA 1,89
2,00

Produse
minerale

% total

RCA 0,86
2,40

Produse
din lemn

% total

RCA 2,41
2,8010

Structura primelor 10 grupe de produse din export
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Achiziţiile publice ecologice reprezintă o soluţie de reducere a 
cheltuielilor publice şi de protecţie a mediului, aplicată în multe 
ţări europene. România este abia la început, din acest punct 
de vedere, neexistând o abordare care să determine adoptarea 
unei astfel de strategii. În accepţiunea Comisiei Europene, 
achiziţiile publice ecologice (APE) reprezintă un proces prin 
care autorităţile publice doresc să achiziţioneze bunuri, servicii 
şi lucrări cu impact redus asupra mediului, pe durata întregului 
ciclu de viaţă al acestora. Pe baza unor criterii de mediu, 
autorităţile publice pot cumpăra servicii de electricitate, servicii 
de transport, echipamente de birou IT, produse alimentare şi 
de catering şi multe alte bunuri şi servicii care contribuie la 
reducerea impactului asupra mediului. 

Conceptul de APE a fost recunoscut pe 
scară largă în ultimii ani, ca un instrument 
util pentru promovarea produselor şi 

serviciilor ecologice şi reducerea impactului 
asupra mediului a activităţilor autorităţilor 
publice. O analiză pe această temă a fost 
realizată în cadrul proiectului “5% în 5 ani. 
Achiziţii verzi pentru o economie verde”, de către 
Raul Cazan, specialist în probleme de mediu, 
pentru Centrul pentru Politici Durabile “Ecopolis”. 
Proiectul a fost co-finanţat printr-un grant din 
partea Elveţiei, prin intermediul Contribuţiei 
Elveţiene pentru Uniunea Europeană.

“Protecţia mediului prin intermediul achiziţiilor 
publice este un fenomen puţin studiat în 
România. În ciuda posibilităţii legale existente 
în legea naţională privind achiziţiile publice, 
pentru a integra cerinţele legate de protecţia 
mediului în caietul de sarcini, o serie de aspecte 
limitează aplicarea efectivă a achiziţiilor verzi. 
O reglementare specifică este necesară pentru 
a impune o «înverzire» a achiziţiilor publice. 
Printre obstacolele majore în calea aplicării 
eficiente a achiziţiilor publice ecologice se numără 
elaborarea legislaţiei relevante în termeni prea 
largi acordând autorităţilor contractante o largă 
putere de apreciere pentru a acţiona sau a nu 
acţiona”.

Piaţa achiziţiilor publice în Uniunea Europeană 
se ridică la suma de 2.300 miliarde de euro. La 
acest nivel, orice demers care ar putea realiza o 
economie poate însemna zeci şi chiar sute de 
milioane de euro. Fiecare produs sau serviciu 
cumpărat are impact de mediu pe durata 
întregului său ciclu de viaţă, de la extracţia 
materiilor prime, fabricarea produsului şi până la 
folosirea şi reciclarea sau eliminarea sa.

Achiziţiile publice ecologice contribuie la 
diminuarea acestor efecte negative, beneficiile 
fiind resimţite atât la nivel local, cât şi la nivel 
global. Una dintre cele mai frecvente obiecţii 
la adresa produselor şi serviciilor verzi o 
reprezintă preţul ridicat al acestora. Această 
percepţie se bazează însă exclusiv pe preţul 
de cumpărare, fără să ia în calcul costurile de 
consum şi întreţinere pe întreaga durată de viaţă 
a produselor respective.

Astfel, după analiza statistică a datelor din 
şapte ţări europene, s-a constatat că, de fapt, 

costurile nu cresc, ci scad, dacă se folosesc 
bunuri şi servicii care respectă normele UE 
privind APE. Achiziţiile publice ecologice 
(APE) acoperă domenii precum achiziţia de 
calculatoare şi clădiri eficiente energetic, 
echipamente de birou din lemn obţinut cu 
respectarea normelor şi certificărilor de mediu, 
hârtie reciclabilă, autovehicule electrice, mijloace 
de transport public nepoluante, alimente 
ecologice pentru cantine şi şcoli, electricitate 
provenind din surse de energie regenerabile, 
sisteme de răcire şi încălzire conforme celor 
mai avansate soluţii de protecţie a mediului, 
echipamente electronice eficiente şi uşor 
reciclabile. Achiziţiile (publice) ecologice pot să 
influenţeze pozitiv piaţa, dau un bun exemplu 
în sensul economisirii, stimulării afacerilor 
sustenabile, abordării unui comportament moral 
şi ecologic.

Prin promovarea achiziţiilor verzi, autorităţile 
publice pot oferi industriei stimulente reale 
pentru dezvoltarea de tehnologii şi inovaţii 
ecologice. În unele sectoare de produse şi 
servicii impactul poate fi enorm, pentru că 
achizitorii publici comandă produse de pe 
un mare segment, care include domeniul 
tehnologiei informaţiei, clădirilor eficiente 
energetic, transportului public, hranei etc. 
Concluzia studiului susţine elaborarea şi 
adoptarea unei legi pentru stabilirea unor măsuri 
privind promovarea achiziţiilor publice ecologice 
în România.

În măsura în care doar adoptarea unui plan 
naţional de acţiune privind APE la nivelul 
guvernământului central nu a adus mari 
schimbări pozitive în alte state membre ale 
Uniunii Europene, o normare imperativă ar fi 
necesară în România. Aceasta ar crea un cadru 
de lucru prin care, gradual, procentul APE din 
achiziţiile publice ar creşte de la an la an. Ariile 
de implementare ar rămâne în zona bunei 
guvernanţe şi a bunelor practici, iar în subsidiar, 
instituţiile publice şi autorităţile publice (centrale 
şi locale) şi-ar stabili propriile priorităţi.

Cu toate acestea, un prag minimal va exista 
mereu, va creşte de la an la an şi va fi impus prin 
forţa legii. Un ghid privind achiziţiile publice 
ecologice a fost realizat şi la nivelul Comisiei 
Europene.
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Faţă de anul precedent, în anul 2017, volumul de masă lemnoasă recoltată 
a urcat cu 6,5%, până la 18.315.800 metri cubi, în creştere cu 1.118.300 
mc, comparativ cu finele lui 2016.

Suprafaţa pădurilor reprezintă 97,6% din fondul forestier naţional, fiind 
de 6.405.814 hectare la sfârşitul anului 2017, în creştere cu 1.485 hectare, 
comparativ cu 2016.

În acelaşi timp, suprafaţa regenerată a scăzut cu 1,5%, până la 28.032 ha, cu 
424 ha mai puţin faţă de 2016.

Distribuţia fondului forestier pe regiuni de dezvoltare indică o concentrare 
într-o proporţie însemnată a acestuia în regiunile de dezvoltare Centru (19,3% 
din totalul fondului forestier) şi Nord-Est (18,2%), urmate de regiunile de 
dezvoltare Vest (16,1%), Nord-Vest (15,2%), Sud-Vest-Oltenia (12,4%), Sud-
Muntenia (10%), Sud-Est (8,4%) şi Bucureşti-Ilfov (0,4%).

Cel mai mare volum de masă lemnoasă s-a recoltat în regiunea de dezvoltare 
Nord-Est (29,1% din totalul volumului de masă lemnoasă recoltată), urmată 
de regiunea de dezvoltare Centru (19,9%) şi, într-o proporţie mai mică, de 
regiunile de dezvoltare Vest (12,8%), Nord-Vest (12,7%), Sud-Muntenia(9,7%), 
Sud-Vest Oltenia(8,2%), Sud-Est (7,2%) şi Bucureşti-Ilfov(0,4%).

Cele mai mari suprafeţe pe care s-au realizat lucrări de regenerare a 
pădurilor s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Nord-Est (25,6% din 
suprafaţa totală regenerată) respectiv Centru (17,6%), urmate de regiunile de 
dezvoltare Nord-Vest (14,6%), Vest(13%), Sud-Est(11,2%), Sud-Muntenia(9,1%), 
Sud-Vest Oltenia(8,4%) şi Bucureşti-Ilfov(0,5%).

Sursa: Agerpres, mai 2018

100 de ani
de silvicultură
în România

Actualizări în IFN
Fondul forestier naţional a înregistrat, la 31 decembrie 
2017, o creştere de aproximativ 0,1%, comparativ cu 
aceeaşi perioadă a anului 2016, până la 6.564.907 
hectare, datorită, în principal, unor reamenajări de 
păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a 
terenurilor degradate.

În luna septembrie 2018, ministrul 
Apelor şi Pădurilor, dl. Ioan Deneş, 
a participat la vernisarea expoziţiei 
“100 de ani de silvicultură în 
România”, la Muzeul Cinegetic al 
Carpaţilor “Posada”, eveniment 
organizat în contextul Centenarului 
Marii Uniri.

Expoziţia, dedicată silviculturii 
româneşti, prezintă lumea 
silvicultorilor pe mai multe planuri: 
amenajamente silvice şi hărţi, aparate 
utilizate la măsurătorile terestre 
sau ale arborilor, munca depusă 
pentru regenerarea şi protejarea 
pădurilor, activitatea de exploatare 
a pădurilor, darurile pădurii de la 
ciuperci la fructe de pădure, miere 
sau plante medicinale; de asemenea, 
în expoziţie sunt prezentate ariile 
protejate din România, cum a evoluat 
administraţia silvică de acum 100 
de ani până în prezent şi marile 
personalităţi ale domeniului, care au 
revoluţionat modul în care românii 
înţeleg pădurea. 

Un loc special în această expoziţie 
este dedicat uniformei silvicultorului, 
care nu este numai un echipament 
de lucru, ci este un element identitar, 
de-a lungul timpului impunând 
imaginea silvicultorului printre cele 
de seamă ale comunităţii.

De asemenea, este prezentată 
cariera profesorului Marin Drăcea, 
considerat cea mai importantă 
personalitate a silviculturii româneşti, 
datorită contribuţiei sale la 
organizarea administraţiei silvice, 
a cercetării ştiinţifice forestiere şi 
la modernizarea învăţământului 
superior silvic din România.

La acestea se adaugă hărţi, reviste, 
cărţi, filme, martori ai unei lumi care 
timp de un secol a evoluat continuu, 
a dus la o mai bună înţelegere a 
valorii inestimabile a pădurii şi a 
rolului său în devenirea unei naţiuni.

Scopul acestei expoziţii este acela 
de a oferi tuturor celor interesaţi 
de domeniu, chiar dacă nu lucrează 
în silvicultură sau nu studiază 
silvicultura, posibilitatea de a-şi 
îmbogăţi cunoştinţele.

Expoziţia “100 de ani de silvicultură 
în România” se adaugă patrimoniului 
deosebit deţinut de Muzeul Cinegetic 
al Carpaţilor “Posada”, unic în 
România, şi chiar în lume.
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Legislaţie

Regulamentul
de valorificare

a masei
lemnoase
din fondul

forestier
proprietate

publică
Din 11 septembrie 2018, 

Ministerul Apelor şi Pădurilor 
a lansat în dezbatere publică 

proiectul de hotărâre a 
guvernului pentru modificarea 

şi completarea Regulamentului 
de valorificare a masei lemnoase 

din fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 715/2017.
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Dintre schimbarile preconizate, 
regăsite inclusiv în nota de 
fundamentare, se pot menţiona:

• Hotărârea de guvern implementează 
principiile prevăzute în Legea 46/2008 
- Codul Silvic, referitoare la valorificarea 
superioară a masei lemnoase, la 
sprijinirea dezvoltării rurale prin 
prelucarea locală a masei lemnoase sau 
pe cel referitor la prioritatea alocării 
resurselor de materiale lemnoase din 
pădurile proprietate publică, necesare 
încălzirii populaţiei.

În mod special, pentru pentru 
asigurarea cu lemn de foc pentru 
încălzirea locuinţelor şi pentru punerea 
în aplicare a principiului prevăzut la art. 
60 alin. (5) lit. g), referitor la “asigurarea 
cu prioritate de masă lemnoasă pentru 
producătorii din industria mobilei din 
păduri proprietate publică a statului sub 
formă de material lemnos fasonat, pe 
baza necesarului anual estimat; aceştia 
au drept de preempţiune la cumpărarea 
de material lemnos fasonat, la oferta de 
preţ şi în condiţii egale de vânzare”, s-au 
instituit mecanismele şi procedurile de 
punere în aplicare a acestor prevederi 
normative.

De asemenea, pentru punerea în 
aplicare  a principiilor de la art. 60 alin. 
(5) lit. c) şi f), s-au instituit proceduri de 
raportare şi monitorizare clare şi simple. 

Prin actualul proiect de hotărâre 
de guvern se crează mecanisme mai 
clare pentru aplicarea principiilor de 
valorificare a masei lemnoase provenită 
din fond forestier proprietate publică 
după cum urmează:

• Valorificarea superioară a 
masei lemnoase se realizează prin 
promovarea unor mecanisme de vânzare 
a masei lemnoase în condiţii egale de 
preţ.

• Principiul de la art. 60 alin. (5) 
lit. c) este implementat în cadrul art. 7 
din regulament.

• Principiul de la art. 60 alin. (5) 
lit. d) este implementat în cadrul art. 37 
şi art. 47 din regulament.

• Principiul de la art. 60 alin. (5) 
lit. f) este implementat în cadrul art. 9 
din regulament.

• Principiul de la art. 60 alin. (5) 
lit. g) este implementat în cadrul art. 47 
din regulament.

• La art. 1 din regulament, 
au fost redefiniţi mai clar unii termeni 
şi expresii ultilizate, inclusiv prin 
definirea unor noţiuni noi cum ar fi 
instrumentele bancare. De asemenea s-a 
reglementat unitar  valorificarea masei 
lemnoase provenită din fondul forestier 
proprietate publică, atât a statului, cât 
şi a unităţilor administrativ teritoriale, 
având în vedere faptul că principiile de 
valorificare prevăzute de Legea 46/2008 
- Codul Silvic sunt identice pentru cele 
două tipuri de proprietate publică de 
fond forestier. 

• La articolul 3, modificările 
alineatelor (2)-(4) şi (8)  au vizat punerea 
în acord cu prevederile art. 59 art. (51) şi 
(53) din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, 
aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 
230/2018.

• La articolul 3 s-a introdus 
alineatul (12), care reglementează 
exploatarea în regim de urgenţă a 
produselor extraordinare pentru 
asigurarea siguranţei circulaţiei, 
accesibilitate şi alte situaţii 
asemănătoare, precum şi produsele 
accidentale care fac obiectul desfrişărilor 
legal aprobate.

• La articolul 4, s-a reglementat 
posibilitatea ca modul de valorificare 
a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică a unei unităţi 
administrativ-teritoriale să se facă şi 
de către consiliul de administraţie al 
ocolului silvic de regim.

• La art. 9, s-au instituit prevederi 
referitoare la asigurarea transparenţei 
amplasării şi valorificării masei lemnoase, 
distinct pentru proprietatea publică 
a statului şi a unităţilor administrativ-
teritoriale. 

• La art. 10 s-au introdus clauze 
minimale care trebuie cuprinse în 
contractul de vânzare în cazul masei 
lemnoase, prin preluarea acestora de 
la art. 19 alin. (2). La art. 19 alin.(2) s-a 
propus abrogarea. 

• La articolul 10 litera b) a alin. (4) 
se modifică prin eliminarea sintagmei 
“anulare” care nu este reglementată în 
legislaţia specifică.  

• La art. 11 s-a definit mai clar 
modul în care se constituie rezerva de 
masă lemnoasă pentru precomptarea 
produselor accidentale. Acest volum 
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este supus procedurilor de licitaţie în 
perioada 1 august-30 septembrie. 

• La art. 14 alin. (2) se 
reglementează mai precis volumul de 
masă lemnoasă stabilit a fi valorificat 
ca masă lemnoasă din fondul forestier 
proprietate publică a statului, prin 
luarea în calcul a volumului din partizile 
care constituie rezerva şi volumul de 
masă lemnoasă stabilit a fi valorificat în 
ocoalele silvice în care se execută lucrări 
de reamenajare - faza teren.

• La articolul 15, alin. (2) se 
modifică pentru punerea în corelare cu 
prevederile art. 59 alin. (51) din Legea nr. 
46/2008 - Codul Silvic. 

• La art. 18 alin.(2), se crează 
posibilitatea ca la carnetul de 
inventariere a lemnului fasonat care 
se vinde în loturi să se poată ataşa şi 
fotografia lotului. 

• La art. 20 alin. (5), se crează 
posibilitatea ca preţul de pornire 
la licitaţie/negociere pentru masa 
lemnoasă din fondul forestier 
proprietate publică a unei unităţi 
administrativ-teritoriale să se aprobe şi 
de consiliul de administraţie al ocolului 
silvic de regim care funcţionează care 
regie publică. 

• La art. 21 alin.(5), s-a introdus 
un model tipizat al cererii de înscriere 
la licitaţie/negociere, potrivit anexei nr. 
1 la prezenta Hotărâre de Guvern, iar 
declaraţiile pe propria răspundere ale 
reprezentantului legal al operatorului 
economic existente în prezentul 
regulament au fost standardizate şi se 
propun a fi emise unitar potrivit anexei 
nr. 2 la prezenta hotărâre de guvern. 

• La art. 22 alin.(2), s-a introdus 
posibilitatea ca organizatorii licitaţiilor 
să aibă  obligaţia să aducă la cunoştinţa 
operatorilor economici care s-au înscris 
la licitaţie situaţia datoriilor înregistrate 
prin afişare la sediul organizatorului 
licitaţiei până la data şi ora stabilită 
pentru depunerea documentelor pentru 
preselecţie. Operatorii economici pot 
consulta situaţia datoriilor restante şi 
pe site-ul web pus la dispoziţie de către 
organizatorul licitaţiei. Până la data şi 
ora organizării preselecţiei, operatorul 
economic are posibilitatea achitării 
datoriilor. De asemenea, s-a redus de la 
6 la 3 luni interdicţia de participare la 
licitaţie a operatorilor economici care au 
avut contracte reziliate, iar sancţiunea se 

aplică distinct pentru licitaţiile publice 
organizate pentru masa lemnoasă pe 
picior sau pentru lemnul fasonat. 

• La art. 25 alin.(6) şi (9) s-a 
reglementat posibilitatea ca la solicitarea 
scrisă a  agentului economic, garanţia 
de contractare să poată fi utilizată ca şi 
garanţie pentru participarea la o licitaţie/
negociere ulterioara organizata în 
condiţiile prezentului regulament şi/sau 
pentru plata masei lemnoase/lemnului 
fasonat şi/ sau pentru plata cauţiunii. 
În cazul lemnului fasonat, garanţia se 
deduce din valoarea facturii lemnului 
fasonat adjudecat. De asemenea, 
s-a instituit posibilitatea ca tariful 
de participare să fie utilizat şi pentru 
organizarea vizitelor în teren pentru 
vizionarea masei lemnoase.

• La art. 29 alin.(4) şi art. 30 alin.
(1) lit. e), modificările a vizat punerea 
în corelare a prevederilor acestora cu 
prevederile art. 47. 

• La art. 42 alin.(2) şi (5) s-a 
reglementat că negocierea pentru 
vânzarea masei lemnoase pe picior 
se poate face în sens crescător sau 
descrescător cu orice operator economic 
admis la licitaţie care îndeplineşte 
criteriile pentru a face ofertă şi care 
solicită în scris aceasta. Preţul rezultat 
din negociere nu poate să fie:   

a) mai mic decât preţul de APV stabilit 
pentru partida/grupajul de partizi pentru 
care nu au existat oferte la licitaţie;                                                                           

b) mai mic decât preţul oferit de 
ofertantul unic, dar nu mai mic decât 
preţul de APV. 

Negocierea pentru lemnul fasonat  
se poate face în sens crescător sau 
descrescător cu orice operator economic 
admis la licitaţie care îndeplineşte 
criteriile pentru a face ofertă şi care 
solicită în scris aceasta. Preţul rezultat 
din negociere nu poate să fie mai mic 
decât preţul de pornire la licitaţie pentru 
loturile/piesele de lemn fasonat pentru 
care nu au existat oferte la licitaţie 
sau, respectiv, decât preţul oferit de 
ofertantul unic.

• Modificările prevăzute la art. 
45 vizează corelarea cu prevederile 
art. 59 alin. (51)-(53) din Legea nr. 
46/2008-Codul silvic, aşa cum a fost 
modificată prin Legea nr. 230/2018.

• La art. 47, se reglementează 
dreptul de preempţiune al operatorilor 
economici care deţin certificat de 
atestare ca producător din industria 

mobilei admişi la licitaţiile publice, 
potrivit prevederilor art. 60 alin.(5) lit. g) 
din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic. 

• La art. 54 alin. (5), se 
reglementează dreptul operatorilor 
economici de a cesiona contractele de 
vânzare-cumpărare încheiate în urma 
licitaţiilor/negocierilor desfăşurate 
potrivit prezentului regulament, doar 
dacă această posibilitate este prevăzută 
expres în caietul de sarcini, respectiv în 
contractul de vânzare.

• La art. 60, se instituie interdicţia 
comercializării lemnul fasonat care a fost 
cumpărat prin procedura de vânzare 
directă şi a lemnului fasonat achiziţionat 
de operatorii economici care posedă 
certificat de atestare de producător 
din industria mobilei şi cherestelele 
rezultate din prelucrarea acestora. 
Aceste materiale lemnoase dacă sunt 
comercializate sunt considerate fără 
provenienţă legală.

• Art. 61 instituie procedura de 
urmat pentru punerea în aplicare a 
prevederilor art. 59 alin. (51) din Legea 
nr. 46/2008 - Codul silvic, aşa cum a fost 
modificată prin Legea nr. 230/2018.

• La art. 62, administratorii de 
fond forestier proprietate publică a 
statului care desfăşoară şi activităţi de 
operator economic, care au ca obiect 
exploatarea şi/sau procesarea de masă 
lemnoasă provenită din fondul forestier 
pe care-l administrează, au obligaţia să 
ţină evidenţe în mod distinct pentru cele 
două activităţi, conform reglementărilor 
financiar contabile în vigoare.
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Ordinul nr. 45/29.01.2018 (MAP)
Ordin al ministrului apelor şi pădurilor pentru 

aprobarea listei preţurilor de referinţă, pe specii şi 
sortimente, stabilite pentru anul 2018, pentru a fi 
folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase 
prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice.

Ordinul nr. 79/36/06.02,12.02.2018
(MAP, MADR)
Ordin al ministrului apelor şi pădurilor şi al 

ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru 
aprobarea metodologiei privind încadrarea în 
categorii de importanţă a digurilor de apărare 
împotriva inundaţiilor, NTLH-071.

Ordinul nr. 146/20.02.2018 (MAP)
Ordin al ministrului apelor şi pădurilor pentru 

modificarea ordinului ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale nr. 353/2008 pentru aprobarea 
regulamentului privind autorizarea, organizarea şi 
practicarea vânătorii.

Ordinul nr. 168/23.02.2018 (MAP)
Ordin al ministrului apelor şi pădurilor privind 

numirea reprezentanţilor părţii române în cadrul 
organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale 
privind gospodărirea apelor de frontieră.

Ordinul
nr. 187/1134/1677/27.02,06.03
26.03.2018 (MAP, MMJS, MFP)
Ordin al ministrului apelor şi pădurilor, al ministrului 

muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului finanţelor 
publice privind aprobarea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2018 ale unităţilor cu personalitate 
juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva 
prevăzute în anexa nr. 3 la hotărârea guvernului nr. 
229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de 
organizare şi funcţionare.

Ordinul
nr. 237/1263/1708/05.03,21.03
02.04.2018 (MAP, MMJS, MFP)
Ordin al ministrului apelor şi pădurilor, al ministrului 

muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului finanţelor 
publice pentru aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale 
“Exploatare Sistem Zonal Prahova” - S.A.

Ordinul nr. 319/26.03.2018 (MAP)
Ordin al ministrului apelor şi pădurilor pentru 

modificarea anexelor nr. 1-5 la ordinul ministrului 
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002, 
privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al 
României în fonduri de vânătoare.

Ordinul nr. 379/11.04.2018 (MAP)
Ordin al ministrului apelor şi pădurilor privind 

modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la ordinul 
ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 

Ordine 
emise în 

anul 2018 
de către 

Ministerul 
Apelor şi 
Pădurilor
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454/2013 pentru aprobarea instrucţiunilor privind organizarea 
şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor 
de închiriere a plajei Mării Negre, a contractului-cadru de 
închiriere a plajei Mării Negre şi a listei sectoarelor de plajă 
libere propuse spre închiriere.

Ordinul nr. 395/12.04.2018 (MAP)
Ordin al ministrului apelor şi pădurilor pentru stabilirea 

caracteristicilor armelor de foc, a calibrelor acestora şi a 
categoriilor de muniţie care se pot folosi la vânătoare în 
România.

Ordinul nr. 404/13.04.2018 (MAP)
Ordin al ministrului apelor şi pădurilor pentru modificarea 

art. 30 alin. (4) din metodologia privind scoaterea definitivă, 
ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al 
obligaţiilor băneşti, aprobată prin ordinul ministrului mediului, 
apelor şi pădurilor nr. 694/2016.

Ordinul nr. 405/13.04.2018 (MAP)
Ordin al ministrului apelor şi pădurilor privind aprobarea 

cotelor de recoltă pentru specia “căprior” (Capreolus 
capreolus) pentru perioada de vânătoare 1 mai 2018-15 
februarie 2019.

Ordinul nr. 428/19.04.2018 (MAP)
Ordin al ministrului apelor şi pădurilor privind modificarea 

şi completarea anexei nr. 2 la ordinul ministrului mediului 
şi schimbărilor climatice nr. 1.645/2013 pentru aprobarea 
catalogului naţional al materialelor de bază şi a modelului filei 
catalogului naţional al materialelor ele bază.

Ordinul nr. 524/08.05.2018 (MAP)
Ordin al ministrului apelor şi pădurilor privind modificarea 

anexei nr. 1 la ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi 
dezvoltării rurale nr. 540/2009 pentru aprobarea modelului 
de proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a 
sancţiunilor în domeniul cinegetic, prevăzut de legea vânătorii 
şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.

Ordinul nr. 540/15.05.2018 (MAP)
Ordin al ministrului apelor şi pădurilor privind aprobarea 

cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes 
cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de 
vânătoare 15.05.2018 -14.05.2019.

Ordinul nr. 627/13.06.2018 (MAP)
Ordin al ministrului apelor şi pădurilor pentru modificarea 

anexelor nr. 1-5 la ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei 
şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării 
fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare.

Ordinul nr. 766/23.07.2018 (MAP)
Ordin al ministrului apelor şi pădurilor pentru aprobarea 

normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, 
modificarea prevederilor acestora şi schimbarea categoriei de 
folosinţă a terenurilor din fondul forestier şi a metodologiei 
privind aprobarea depăşirii posibilităţii/posibilităţii anuale în 
vederea recoltării produselor accidentale.

Ordinul nr. 767/23.07.2018 (MAP)
Ordin al ministrului apelor şi pădurilor privind aprobarea 

procedurii de aprobare, modificare şi casare a actelor de 
punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din 

fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe 
terenuri din afara fondului forestier naţional şi a procedurii 
privind punerea în valoare şi recoltarea de masă lemnoasă 
din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea 
amenajamentului silvic şi din vegetaţia forestieră din afara 
fondului forestier naţional.

Ordinul nr. 785/1298/27.07,07.08.2018
(MAP, MADR)
Ordin al ministrului apelor şi pădurilor şi al ministrului 

agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea ordinului 
ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului 
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 452/105.951/2001 
pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare 
a comisiei şi a grupului de sprijin pentru aplicarea planului de 
acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi 
proveniţi din surse agricole.

Ordinul nr. 793/01.08.2018 (MAP)
Ordin al ministrului apelor şi pădurilor pentru modificarea 

anexei la ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi 
piscicultură nr. 930/2014 privind aprobarea listei personalului 
împuternicit cu controlul comercializării materialelor forestiere 
de reproducere şi cu certificarea materialelor forestiere de 
reproducere.

Ordinul nr. 797/03.08.2018 (MAP)
Ordin al ministrului apelor şi pădurilor pentru aprobarea 

regulamentului privind modelul uniformei de serviciu şi a 
însemnelor distinctive ale personalului silvic.

Ordinul nr. 827/23.08.2018 (MAP)
Ordin al ministrului apelor şi pădurilor privind aprobarea 

unor măsuri pentru combaterea pestei porcine africane.

Ordinul nr. 923/21.09.2018 (MAP)
Ordin al ministrului apelor şi pădurilor privind aprobarea 

metodologiei privind executarea creanţelor reprezentând 
venituri proprii ale Administraţiei Naţionale “Apele Române”.

Ordinul nr. 924/21.09.2018 (MAP)
Ordin al ministrului apelor şi pădurilor pentru modificarea 

art. 4 alin. (2) din regulamentul privind modelul uniformei de 
serviciu a personalului silvic, aprobat prin ordinul ministrului 
apelor şi pădurilor nr. 797/2018.

Ordinul nr. 946/02.10.2018 (MAP)
Ordin al ministrului apelor şi pădurilor pentru aprobarea 

regulamentului de atestare a producătorilor din industria 
mobilei.
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SR EN ISO 
19011:2018
Linii directoare
pentru auditarea 
sistemelor
de management

A fost publicată versiunea română 
a standardului SR EN ISO 19011:2018, 
“Linii directoare pentru auditarea 
sistemelor de management”, standard 
care oferă o abordare uniformă şi 
armonizată, permiţând, în acelaşi 
timp, o auditare eficientă a mai multor 
sisteme.

Sistemele de management ajută 
organizaţiile să-şi atingă obiectivele, 
iar auditarea acestora are scopul de a 
aprecia eficacitatea implementării lor.

Standardele pentru sisteme de 
management cresc în popularitate, 
deoarece organizaţiile văd eficienţa 
aplicării lor în atingerea obiectivelor. 
De la managementul calităţii sau al 
energiei, până la siguranţa alimentară 
sau a traficului, lista standardelor 
care vizează susţinerea organizaţiilor 
în procesul de implementare a unor 
sisteme eficiente de management 
devine tot mai lungă.

Pentru a obţine cele mai bune 
rezultate dintr-un sistem de 
management şi pentru a asigura 
o îmbunătăţire continuă, trebuie 
efectuate audituri periodice. Nu este 
o sarcină uşoară, mai ales în cazul 
în care există mai multe sisteme de 
management implementate. Totuşi, 
noua ediţie a standardului încearcă să 
faciliteze această activitate.

Standardul SR EN ISO 19011:2018 
furnizează îndrumări pentru toate 
tipurile şi mărimile de organizaţii 
şi audituri, în diferite domenii de 
activitate şi la scări diferite, inclusiv 
pentru cele efectuate de echipe mari 
de audit, caracteristice organizaţiilor 
mai mari, dar şi pentru audituri 
efectuate de un singur auditor, în 
organizaţii mari sau mici. Aceste 
îndrumări ar trebui adaptate, după caz, 
domeniului de activitate, complexităţii 
şi amplorii programului de audit.

Standardul se concentrează pe 
audituri interne (de primă parte) şi 
pe audituri efectuate de organizaţii 
la furnizorii lor externi şi la alte părţi 
interesate externe (de secundă parte). 
Acest document poate fi util, de 
asemenea, pentru audituri externe 
efectuate pentru alte scopuri decât 
certificarea de terţă parte a sistemelor 
de management. 

SR EN ISO/CEI 17021-1:2015
Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme 
care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de 
management. Partea 1: Cerinţe

Acest standard furnizează cerinţe 
pentru auditarea sistemelor de 
management pentru certificarea de 
terţă parte, dar prezentul document 
poate să furnizeze îndrumări 
suplimentare utile.

El este destinat a fi aplicat unui 
spectru larg de potenţiali utilizatori, 
inclusiv auditori, organizaţii care 
îşi implementează sisteme de 
management şi organizaţii care au 
nevoie să efectueze audituri ale 
sistemelor de management din 
motive contractuale sau reglementate. 
Utilizatorii acestui document pot, 

totuşi, să aplice aceste îndrumări în 
elaborarea propriilor cerinţe referitoare 
la audit. Îndrumările din acest standard 
pot fi utilizate, de asemenea, în scopul 
declaraţiei pe propria răspundere şi 
pot fi utile organizaţiilor implicate în 
instruirea auditorilor sau certificarea 
persoanelor.

Standardul cuprinde îndrumări 
referitoare la coordonarea unui 
program de audit, la planificarea şi 
efectuarea auditurilor sistemelor de 
management, precum şi la competenţa 
şi evaluarea unui auditor şi a unei 
echipe de audit.
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Standardele române de mai jos au 
fost aprobate în cursul anului 2018. 
Standardele europene şi internaţionale 
sunt adoptate ca standarde române 
prin metoda versiunii române (T), 
metoda filei de confirmare (FC) sau 
metoda notei de confirmare (A). 
Eratele la standardele europene şi 
internaţionale sunt notate cu simbolul 
(ER). Standardele române originale sunt 
notate cu E. Sub indicativul standardului 
este indicat numărul comitetului 
tehnic (CT) responsabil. Pentru 
standardele adoptate prin metoda filei 
de confirmare sau metoda notei de 
confirmare, textul standardului nu este 
publicat în versiune română. Versiunile 
originale ale acestor standarde pot fi 
consultate sau procurate de la Asociaţia 
de Standardizare din România. 

SR EN 847-1:2018 A
CT 118 
Scule pentru prelucrarea lemnului. 

Cerinţe de securitate. Partea 1: Scule 
pentru frezare, pânze pentru ferăstraie 
circulare. Înlocuieşte: SR EN 847-1:2014.

SR EN 847-2:2018 A 
CT 118 
Scule pentru prelucrarea lemnului. 

Cerinţe de securitate. Partea 2: Cerinţe 

pentru cozile frezelor cu coadă. 
Înlocuieste: SR EN 847-2:2014.

SR EN 1870-6:2018 A 
CT 118 
Securitatea maşinilor pentru 

prelucrarea lemnului. Ferăstraie 
circulare. Partea 6: Ferăstraie circulare 
cu suport şi/sau masă pentru tăierea 
lemnului de foc. Înlocuieşte: SR EN 
1870-6+A1:2010.

SR EN 16755:2018/
AC:2018 ER 
CT 118
Durabilitatea performanţelor reacţiei 

la foc. Clasificarea produselor pe bază 
de lemn, ignifugate, pentru utilizare 
finală în interior şi în exterior. 13.220.50 
Rezistenţa la foc a materialelor şi a 
elementelor de construcţii.

SR EN 16755:2018/
AC:2018 ER
CT 118 
Durabilitatea performanţelor reacţiei 

la foc. Clasificarea produselor pe bază 
de lemn, ignifugate, pentru utilizare 
finală în interior şi în exterior.

Din
activitatea 
curentă
a CT 118

Comitetul tehnic de standardizare CT 
118 - Lemn şi produse finite şi semifinite 
din lemn, maşini şi utilaje pentru 
prelucrarea lemnului, având ca domeniu 
de activitate standardizarea terminologiei, 
clasificării, metodelor de încercare pentru 
lemn rotund şi cherestea, plăci pe bază 
de lemn, mobilier, precum şi pentru plută 
şi produse de plută, ca şi pentru maşini 
şi scule destinate prelucrării materialelor, 
precum şi utilaje de condiţionare a 
lemnului, se întruneşte periodic în 
şedinte de lucru, având ca principal 
scop îndeplinirea obiectivelor din planul 
anual de activitate. În ultimul trimestru, 
au fost analizate proiecte de standarde 
europene aflate în etapa de vot formal, 
care, ulterior, s-au votat până la sfârşitul 
anului, în vederea exprimării poziţiei 
naţionale prin vot şi observaţii. Proiectele 
au fost elaborate de comitetele tehnice 
europene corespondente comitetului 
naţional CT 118. Lista proiectelor de 
standarde europene aflate în etapa de 
anchetă publică şi care au trebuit votate, 
pentru exprimarea poziţiei naţionale prin 
vot şi observaţii, cuprinde documentele 
din tabelul de mai jos. Pentru propunerea 
de vot “împotrivă”, este necesară  
justificarea care motivează din punct de 
vedere tehnic această propunere. Fără o 
justificare tehnică, votul negativ nu se ia în 
considerare

Standarde
de specialitate 
aprobate

CEN/TC 142ISO/TC 39

ISO/TC 218

prEN ISO 19085-16 27.11.2018 4020Woodworking machines. Safety. Part 16:
Table band saws and band resaws
(ISO/DIS 19085-16:2018)

Nr. TC
internaţional

CEN/TC 38 prEN 14128 15.11.2018 4020Durability of wood and wood-based products.
E�cacy criteria for curative wood preservatives
as determined by biological tests.

Nr. CT
european Indicativ

Data
limită

Titlu
standard Etapa

Varianta
de vot

CEN/TC 38 prEN 73 27.12.2018 4020Wood preservatives. Accelerated ageing
of treated wood prior to biological testing.
Evaporating ageing procedure.

CEN/TC 38 prEN 84 27.12.2018 4020Wood preservatives. Accelerated ageing
of treated wood prior to biological testing.
Leaching procedure.

- ISO/DIS 3129 04.12.2018 4020Wood. Sampling methods and general
requirements for physical and mechanical
testing of small clear wood specimens.
Complementary element.

ISO/TC 218 - ISO/DIS 13061-5 20.12.2018 4020Physical and mechanical properties of wood.
Test methods for clear wood specimens.
Part 5: Determination of stregth in compression
perpendicular to grain.
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Aceasta este compusă din:
• Federaţia Sindicatelor din Industria 

Lemnului;
• Federaţia Sindicatelor din Chimie şi 

Petrochimie;
• Federaţia Sindicatelor Construcţii de 

Maşini;
• Federaţia Naţională Solidaritatea Metal;
• Federaţia Industriall BN;
• Federaţia Conpeltex.

Alianţa Federaţiilor din Industrie (AFI) a fost 
constituită în baza Convenţiei 87 OIM (libera 
asociere) şi şi-a propus să fie un purtător de 
cuvânt al sectoarelor industriale reprezentate.

Subliniem faptul că Alianţa Federaţiilor 
din Industrie reprezită salariaţi din industria 
lemnului, chimie şi petrochimie, construcţii 
de maşini, electronică şi electrotehnică, 
metalurgie, industria de apărare precum şi 
textile şi pielărie, ceea ce ne îndreptăţeşte să 
devenim un centru de echilibru în construcţia 
unui dialog social permanent şi eficient în 
industria românească.

În acest sens, s-au facut demersurile în 
vederea unor întâlniri la unele ministere 
(Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul 
Energiei, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, 
Ministerul Finanţelor Publice, guvern şi 
parlament), unde să fie prezentate unele 
propuneri sau observaţii la legislaţia în vigoare 
şi la Legea 62/2011 - Dialogul Social.

În data de 11.10.2018, am fost invitaţi la 
sediul Ministerului Economiei, în vederea 
prezentării obiectivelor şi necesitatea 
consolidării industriale a României. Fiecare 
delegat a prezentat problemele prioritare 
specifice fiecărui sector de activitate. 

Un nou 
partener de 

dialog social
pentru 

sindicaliştii 
din industria 

lemnului

Federaţia Sindicatelor 
Libere din Industria 
Lemnului informează 
cele două asociaţii 
patronale, ASFOR 
şi APMR, în calitate 
de parteneri sociali 
ai dialogului social, 
asupra faptului că la 
data de 12.09.2018, 
la Bucureşti, a fost 
semnat acordul de 
înfiinţare a unei asocieri 
sindicale denumită 
“Alianţa Federaţiilor din 
Industrie”



Cu privire la modificarea şi propunerile 
de amendamente la Legea 62/2011, a 
Dialogului Social, care se tergiversează 
de aproape şase ani, se află, în prezent, 
un proiect de modificare la Camera 
Deputaţilor, Comisia de Muncă şi 
Protecţie Socială, cu amendamentele 
adoptate de membrii comisiei, la 
propunerile confederaţiilor sindicale şi 
patronale.

Alianţa Federaţiilor din Industrie a 
solicitat o întâlnire cu preşedintele 
comisiei, d-nul deputat Adrian Solomon, 
pentru a veni cu unele propuneri, 
amendamente din partea noastră, 
întâlnirea care a avut loc în data de 
30.10.2018 la Parlament, Camera 
Deputaţilor, Comisia de Muncă şi 
Protecţie Socială. O mare parte din 
propunerile venite de la toţi membrii 
AFI au fost acceptate, urmând să fie 
prezentate comisiei şi apoi proiectul 
de lege să fie trimis în plenul Camerei 
Deputaţilor pentru dezbateri şi aprobare.

Analizând situaţia dificilă cu care 
se confruntă mişcarea sindicală din 
România, campaniile de presă menite să 
conducă la discreditarea sindicalismului 
în conştiinţa opiniei publice, atacurile 
politicienilor, dar şi ale unor structuri şi 
instituţii specializate ale statului, care 
au ca scop declarat decredibilizarea 
şi destabilizarea mişcării sindicale, 
analizând totodată şi reacţia deficitară 
pe care structurile sindicale de tip 
confederativ o au faţă de aceste acţiuni 
concertate, dar şi neglijarea intereselor 
federaţiilor din industrie de către 
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Am adus în discuţie unele dificultăţi 
cu care se confruntă agenţii economici 
din industria lemnului, în special cei 
care execută activităţi în pădure, sau 
în industria de prelucrare primară a 
lemnului şi de fabricare a mobilei.

Am amintit de intenţia guvernului de 
a propune instituirea unor resticţii, sau 
chiar interzicerea exportului produselor 
din lemn, altele decât mobilă, ceea ce 
ar fi o mare greşeală, cu efecte mari, 
profunde, în plan social. Am justificat 
că industria mobilei din România nu 
este pregătită să consume întreaga 
cantitate de cherestea, semifabricate şi 
panouri din lemn masiv pe care industria 
de prelucrare a lemnului din România 
le scoate pe piaţă. În momentul de 
faţă, sectorul de fabricare a mobilei 
achiziţionează în jur de 50% din ceea 
ce produce sectorul de prelucrare a 
lemnului, iar restul este valorificat, atât 
pe piaţa internă, cât şi pe cea externă.

Ne dorim menţinerea locurilor de 
muncă şi nu închiderea fabricilor, care ar 
duce la disponibilizări masive, cu costuri 
mari de la bugetul de stat.

Cu privire la HG nr. 715/2017, pentru 
aprobarea regulamentului de valorificare 
a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, am menţionat 
că s-au facut paşi importanţi, însă 
mai sunt nemulţumiri, atât din partea 
ASFOR, dar mai mult din partea 
APMR, în sensul că prin adresele 
înaitate guvernului, primului ministru, 
Ministerului Economiei, preşedintelui 
Camerei Deputaţilor, Ministerului 
Apelor şi Pădurii, au solicitat în mod 
expres ca propunerile de completare 
şi modificare a HG nr. 715/2017 să se 
refere numai la modificările operate 
prin Codul Silvic actualizat, respectiv art. 
16, 37 şi 59, şi că nu sunt de acord cu 
modificarea art. 47, întrucât Parlamentul 
României nu a introdus modificări la 
art. 60 din Codul Sivic. În acest sens, 
solicitarea APMR, a fost ca art. 47 şi art. 
60 din regulamentului de valorificare 
a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate public aprobat prin HG nr 
715/2017 să rămână neschimbate.

Aceleaşi lucruri şi altele, legate de 
preţurile mari la carburanţi, gaze, lemn 
de foc pentru populaţie, preţul de 
monopol impus de Regia Naţională a 
Pădurilor la licitaţiile de masă lemnoasă 
pe picior, au fost ridicate la Palatul 
Victoria, la cabinetul viceprim-ministrului 
Viorel Ştefan, întâlnire care a avut loc la 
15.10.2018.

Propunerile şi solicitările noastre au 
rămas să fie analizate, dezbătute cu 
factorii de decizie, urmând să fim puşi în 
temă cât mai curând.

confederaţiile sindicale au decis, printr-
un acord, crearea “Alianţei Federaţiilor 
din Industrie”.

Scopul creerii acestei alianţe sindicale 
sunt:

• recredibilizarea şi restabilirea 
imaginii mişcării sindicale în rândul 
membrilor de sindicat şi a opiniei 
publice în general;

• promovarea intereselor membrilor 

de sindicat din industrie, la nivel naţional 
şi sectorial;

• crearea unei strategii pe termen 
scurt şi mediu menite să redea 
încrederea membrilor de sindicat în 
această activitate socială;

• susţinerea reciprocă a punctelor de 
vedere ale semnatarelor acestui acord în 
cadrul reuniunilor din cadrul Dialogului 
Social;

• promovarea unor reprezentanţi 
proprii la negocierile privitoare la 
chestiuni de interes general, dar şi la 
cele de interes sectorial ale federaţiilor 
semnatare.

De precizat că această alianţă rămâne 
deschisă şi altor federaţii sindicale care 
împărtăşesc aceleaşi obiective şi scopuri.

Preşedinte,
Dan Anghel
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Silvicultura
şi climatul
Nr. 69/2018

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

Sursa: www.wsl.ch/fr/publications/
bases-stationnelles-pour-la-gestion-

forestiere-face-au-changement-
climatique.html

Revenirea
în forţă
a lemnului

Dintre temele abordate: ce pot 
face consumatorii 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!

Sursa: www.bafu.admin.ch/bafu/fr/
home/themes/forets/publications-
etudes/publications/magazine-l-
environment-2018-2-le-retour-en-
force-du-bois.html

Workshop

Bruxelles
şi calea
spre succes

Asociaţia Internaţională a 
Întreprinderilor Creative din Belgia 
(L’Association Internationale des 
Entreprises Créatives) şi USH Pro 
Business au organizat, în data de 
7 noiembrie 2018, workshop-ul 
“Bruxelles şi calea spre succes”, 
eveniment care vizează prezentarea 
oportunităţilor de dezvoltare a 
afacerilor firmelor româneşti pe piaţa 
belgiană, realizarea de proiecte cu 
finanţare europeană, din surse direct 
de la Bruxelles şi organizarea unei 
misiuni economice de afaceri în Belgia, 

Publicaţii
şi evenimente ştiinţifice

de specialitate
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în luna februarie 2019.
Agenda evenimentului a cuprins temele 

“Bruxelles şi calea spre succes”, “Repere 
şi oportunităţi de business pe piaţa 
belgiană pentru antreprenorii români”, 
“Prezentarea Asociaţiei Internaţionale 
a Întreprinderilor Creative din Belgia şi 
a surselor de finanţare”, “TraciaLand, 
concept de business şi brand integrat, 
adresat producătorilor autohtoni care 
doresc să-şi promoveze şi comercializeze 
produsele pe piaţa belgiană”.

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

Evenimentul a avut loc la Bucureşti, 
între 18-21 septembrie 2018, în 
coordonarea Institutului Naţional de 
Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură 
“Marin Drăcea”. 

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

Tematicile conferinţei:
• Resurse forestiere şi servicii 

ecosistemice: modelare şi cartografiere.
• Conservarea naturii şi zonele protejate 

forestiere într-un mediu şi societate în 
schimbare.

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

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

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

• Observarea Pământului pentru 
monitorizarea şi prognoza pădurilor.

Societatea 
Elveţiană
de Silvicultură 

Jurnalele forestiere elveţiene (SZF) 
publică articole ştiinţifice privind 
dezvoltarea, utilizarea şi protecţia pădurii. 
Conţin, de asemenea, articole care 
explorează legăturile dintre pădure şi 
peisaj, pericole naturale sau societate. 
Cititorii, autorii şi temele se concentrează 
asupra Europei Centrale. 

SZF este destinat celor cu o diplomă 
de licenţă sau de masterat care se ocupă 
profesional de pădure sau peisaj. Ea îşi 
vede rolul de a împărtăşi cunoştinţele şi 
de a acţiona ca o legătură între oamenii 
de ştiinţă şi practicieni. De aceea se 
poziţionează între revistele internaţionale 
de limbă engleză pentru oamenii de 
ştiinţă şi revistele pentru practicienii 
forestieri. 

SZF este împărţită în trei secţiuni: 
“Perspective”, “Cunoştinţe”, “Note şi ştiri”. 
SZF este jurnalul oficial de specialitate.

Sărbătorirea a

70 de ani
de învăţământ 
superior
la Universitatea 
din Transilvania 
din Braşov
A 8-a ediţie a Simpozionului 
Internaţional pentru Păduri şi 
Dezvoltare Durabilă
Braşov, România 25-27 
octombrie, 2018

Discutarea schimbului de idei între 
oamenii de ştiinţă din domeniul ştiinţelor 
forestiere, cele mai recente progrese 
şi stimularea cercetărilor viitoare în 
domeniul forestier şi în domeniile 
conexe. Pentru a realiza acest obiectiv, 
discuţiile plenare şi şase sesiuni tematice 
au acoperit o gamă variată de subiecte. 
Explorăm un program stimulator cu 
multe prezentări ştiinţifice interesante, 
completate de o excursie în una din cele 
mai frumoase regiuni.

Sesiuni tematice: • Managementul 
ecosistemelor forestiere • Ingineria 
forestieră • Gestionarea vieţii sălbatice • 
Geomatică avansată.

François Charnet 

Solurile 
forestiere
carte, 160 pagini

Din vastul câmp de experienţă şi 
cunoştinţele ale unui recunoscut om de 
ştiinţă în domeniul solurilor, s-a elaborat 
acest ghid practic de învăţare a tehnicii 
“citirii” solului de pădure. În lumina 
lucrărilor recente, autorul oferă câteva 
reguli de bun management pentru a 
beneficia de potenţialul de producţie a 
solurilor, fără a fi afectate, în timp, calităţile 
lor fundamentale. Îmbogăţit cu multe 
desene, fotografii şi tabele sintetice, 
documentarul îşi propune să fie un ghid 
pentru mai buna înţelegere a acestui 
element unic, atât comun, cât şi mai putin 
cunoscut sub numele de podeaua pădurii, 
în acelaşi timp mediu de cultură şi “cămară” 
de apă şi nutrienţi, dar şi ecosistem major 
al zonelor temperate.

Este un ghid de cunoaştere a solurilor, 
pentru a şti cum să fie descrise şi pentru a 
înţelege caracteristicile lor principale. Oferă 
o sinteză a ştiinţei solului natural după 
tipologia staţiunilor forestiere (care implică 
plante indicatoare şi interpretarea calitativă 
a formelor de humus) şi o ştiinţă a solului 
mai mult analitică şi expusă conceptelor 
de bază. Se mai adaugă o asimilare a 
codurilor şi regulilor de gestionare a solului 
forestier, care păstrează şi optimizează 
potenţialul acestuia, o analiză comentată 
a unor tipuri de soluri comune în Franţa, 
care dezvăluie varietatea, diversitatea 
si răspândarea solului francez. Lucrarea 
prezintă interes pentru oamenii de ştiinţă, 
novicii în cunoaşterea solurilor, silvicultori, 
manageri, tehnicieni forestieri, facilitatori şi 
formatori (FogeFor, CETEF, CFPPA), studenţi 
în silvicultură sau naturalişti de mediu.
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Pădurea
şi schimbările 
climatice. 
Bază pentru strategii 
de adaptare.
carte, Oficiul Federal al Mediului, 
Birmensdorf, Institutul de 
Cercetare WSL, Berna, Stuttgart, 
Viena

Pădurea nu va fi în măsură să menţină 
prin ea însăşi serviciile oferite, cum ar fi 
producţia de lemn, protecţia împotriva 
riscurilor naturale şi zona de recreere 
pentru populaţie, astfel cum rezultă din 
programul de cercetare “Pădure şi climă” 
al OFM şi WSL. Acest lucru (întreţinerea 
şi gestionarea pădurilor) se produce 
“la întâmplare”. Cu ocazia întrunirii 
organizate de către WSL, “Forumul de 
cunoştinţe”, pe 29 noiembrie 2016, în 
Uitikon (ZH), oamenii de ştiinţă, mai 
mult de 240 de specialişti forestieri, 
şi-au prezentat constatările pe această 
tematică. Climatologii prezic că seceta 
şi precipitaţiile mai abundente în cursul 
încălzirii globale se vor accentua. Acest 
lucru va afecta pădurea. Dar cum 
reacţionează şi cum să se pregătească 
proprietarii de păduri? Pentru a răspunde 
acestor întrebări, precum şi pentru a 
evalua impactul schimbărilor climatice şi 
a măsurilor de gestionare a pădurilor mai 
bine, este bine de văzut programul “Forest 
Climate”, lansat de OFM, împreună cu 
WSL . Directorul Konrad Steffen, cu ocazia 
“Forumului pentru cunoaştere”, împreuna 
cu aproximativ 300 de persoane, au 
studiat, în 42 de proiecte, impactul 
schimbărilor climatice asupra pădurii şi au 
elaborat recomandări pentru gestionarea 
pădurilor. 

Philippe Blerot,
Christophe Heyninck

Cartea mare
a pădurii
carte, 496 pagini, 2017

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

Cunoştinţele ştiinţifice au progresat 
semnificativ, iar acum permit o viziune 
mult mai obiectivă asupra a ceea ce este 
un ecosistem forestier, a relaţiilor care 

leagă solul, arborele, flora, fauna, pădurea 
şi omul.

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

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

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

Achiziţii publice 
ecologice
Resurse de promovare
şi sprijinire a implementării

Asociaţia Producătorilor de Mobilă 
din România, în calitate de participant în 
proiectul GPP Furniture, a organizat joi, 
18 octombrie 2018, conferinţa “Achiziţii 
publice ecologice”.

Evenimentul s-a desfăşurat la sediul 
Camerei de Comerţ şi Industrie a 
Municipiului Bucureşti (CCIB) şi a 
beneficiat de atenţia a zeci de persoane, 
respectiv antreprenori din industria 
mobilei, cadre didactice, designeri şi 

arhitecţi, reprezentanţi ai mediului de 
afaceri din alte domenii de activitate, 
precum şi ai autorităţilor, reprezentanţi 
ai mass media de specialitate. Din partea 
Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice 
a fost prezentă directoarea Cristina Banu, 
iar expertul în standardizare, Jeni Toma, 
a reprezentat Organismul Naţional de 
Standardizare din România.

S-a discutat despre achiziţiile publice 
ecologice, ca o bună practică necesar a fi 
promovată, pentru că reprezintă direcţia 
europeană care se doreşte a deveni regulă 
începând din anul 2020.

Asociaţia Producătorilor de Mobilă din 
România a prezentat proiectul “Erasmus 
+ GPP-Furniture / APE-Mobilă - O 
resursă inovatoare şi deschisă pentru 
profesioniştii din industria mobilei, o 
platformă de promovare şi sprijinire a 
achiziţiilor publice ecologice”.

Ţinând cont de tendinţele pe plan 
european şi de importanţa pe care 
achiziţiile publice ecologice o pot juca 
în creşterea consumului şi în orientarea 
în general a pieţei, conferinţa s-a dorit a 
fi un eveniment de multiplicare deschis 
mediului românesc de afaceri.Din agenda 
conferinţei :

• GPP-Furniture / APE-Mobilă – O 
resursă inovatoare şi deschisă pentru 
profesioniştii din industria mobilei 
(Andreea Paraschiv, coordonator proiect);

• Achiziţiile publice ecologice în 
România (Cristina Banu, Director ANAP);

• Rolul standardelor în achiziţiile publice 
(Jeni Toma).

Evenimente 
IUFRO
29.09 - 5.10.2018
Curitiba, Brazilia, 
XXV IUFRO World Congress 2019

8-11.05.2018
Atena, Grecia
Conferinţa mondială “Pădurile 
pentru sănătatea publică”

Scopul acestei conferinţe este de a 
reuni cunoscuţi oameni de ştiinţă 
din diferite ţări şi discipline pentru a 
prezenta cercetarea şi cunoştinţele şi 
teoriile de ultimă oră privind importanţa 
rolului pădurilor şi al spaţiilor verzi în 
îmbunătăţirea sănătăţii, bunăstarea 
populaţiei şi provocările pe care se 
confruntă domeniile de planificare 
urbană şi de peisaj în proiectarea 
infrastructurii verzi care beneficiază de 
activităţi fizice atât în spaţiul urban cât şi 
în pădure/natură. 
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Pe 5 octombrie 2018, a avut loc 
conferinţa de deschidere a proiectului 
“Creşterea capacităţii societăţii civile 
de a formula politici publice alternative 
pentru sprijinirea protecţiei mediului 
prin reglementarea aplicabilităţii legilor 
privind perdelele forestiere”, derulat de 
Asociaţia “România prinde Rădăcini” 
şi finanţat prin Programul Operaţional 
Capacitate Administrativă.

La conferinţa de deschidere a 
proiectului, au participat Valeriu Tabără, 
preşedintele Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu 
- Siseşti”, şi Mihai Tatulici, preşedintele 
Asociaţiei “România prinde Rădăcini”, 
iar din partea Romsilva, d-nul Gheorghe 
Mihailescu. Din partea ASFOR au 

participat, în mai multe etape, consilieri 
din Bucureşti, şi de la sucursalele 
teritoriale.

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva 
este implicată în programul naţional 
de înfiinţare a perdelelor forestiere de 
protecţie, atât ca autoritate contractantă 
pentru obiectivele de investiţii, 
expropriator în numele statului român, 
cât şi în procesul de execuţie a lucrărilor 
de împădurire.

În această primăvară, Romsilva a 
înfiinţat perdele forestiere pe aproximativ 
8 hectare, adică peste 2,5 kilometri, pe 
Autostrada A2, în zonele Jegălia şi Dor 
Mărunt, în judeţul Călăraşi.

Recent, guvernul României a adoptat 
două hotărâri privind declanşarea 

procedurilor de expropriere a peste 45 de 
hectare, pentru înfiinţarea de aproximativ 
15 kilometri de perdele ferestiere pe 
Autostrada A2, Bucureşti - Constanţa, 
aflată într-o zonă expusă riscurilor de 
înzăpezire în timpul iernii.

P
ro

ie
ctCreşterea capacităţii

societăţii civile de a formula 
politici publice alternative
pentru sprijinirea
protecţiei mediului
prin reglementarea
aplicabilităţii legilor
privind perdelele forestiere

Conferinţa de deschidere a proiectului 
la Bucureşti din 05.10.2018

Cod proiect Cod SMIS2014+113035
Finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, 2014-2020
Regiunea de implementare: naţional
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Obiectivele
generale
ale participării 
României
la târguri

• 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, 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 
a evenimentelor

Târguri de specialitate
11-13.10.2018,
Praga, Cehia
Pragoligna
Maşini şi utilaje de prelucrare

13-17.10.2018,
Istanbul, Turcia
Intermob
Maşini şi utilaje de prelucrare, mobilă, 
materiale pentru industria mobilei, 
tratarea suprafeţelor şi finisare.

18-19.10.2018,
Bilbo, Spania
Egurtek
Produse din lemn, maşini şi utilaje de 
prelucrare, materiale de construcţii.

21-25.10.2018, Gent, Belgia
Prowood
Produse din lemn, maşini şi utilaje 
de prelucrare, mobilă, materiale 
pentru industria mobilei, materiale de 
construcţii, case/decoraţiuni.

22-25.10.2018, Moscova, Rusia
Lesdrevmash
Maşini şi utilaje de prelucrare.

31.10-03.11.2018,
Istanbul, Turcia
Packaging 2018
Maşini şi utilaje de prelucrare, paleţi/
ambalaje, tratarea suprafeţelor şi finisare.

01-04.11.2018,
Chişinău, Moldova
Expo Mobila
Maşini şi utilaje de prelucrare, mobilă, 
materiale pentru industria mobilei, case/
decoraţiuni.

14-16.12.2018, Chengdu, China
China West Forestry 
Expo 2018
Produse din lemn, combustibili din 
lemn, silvicultură, maşini şi utilaje de 
prelucrare, mobilă.

30.11-03.12.2018,
Cairo, Egipt
Cairo WoodShow
Produse din lemn, maşini şi utilaje de 
prelucrare.

5-7.12.2018,
Garmisch Partenkirchen, Germania
Internationales 
Holzbau-Forum (IHF)
Produse din lemn, maşini şi utilaje de 
prelucrare, materiale de construcţii.
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Târgul “World Expo 2020” va fi găzduit 
de Dubai, după 20 octombrie 2020, 
pentru prima dată într-o ţară din zona 
Orientul Mijlociu - Asia de Sud-Est - 
Africa. În acest sens, oficialii din Dubai 
au început deja pregătirile. 

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

Organizatorii din Dubai doresc ca 
odată cu deschiderea oficială a Expo 
2020, în data de 20 octombrie 2020, 
să atingă fabulosul număr de 25 de 

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

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

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

De asemenea organizatorii expoziţiei 
acordă o importanţă deosebită 
acestui eveniment, care va coincide 
cu aniversarea a 50 de ani de la 
înfiinţarea Emiratelor Arabe Unite, şi au 
anunţat un program foarte ambiţios 
de pregătire, care include investiţii în 

infrastructura site-ului expoziţional 
(site-ul expoziţional, care va ocupa 
circa 440 de ha, este localizat în 
partea de sud a oraşului Dubai, lângă 
aeroportul internaţional Al Maktoum) şi 
a zonelor adiacente de circa 6 miliarde 
USD şi ample acţiuni de promovare 
internaţională a evenimentului, 
preconizând că peste 70% dintre 
vizitatori vor proveni din afara spaţiului 
Emiratelor Arabe Unite. De asemenea, 
trebuie menţionat ca Expo Dubai 2020 
este prima expoziţie universală care se 
desfăşoară în zona MENASA (Middle 
East, North Africa, South Asia).

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

Dubai Expo 2020
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Canton Fair (târgul de import şi export 
din China) este târgul comercial cu cea 
mai mare amploare, cea mai completă 
varietate de exponate, cea mai largă 
distribuţie a cumpărătorilor de peste 
mări şi cea mai mare cifră de afaceri din 
Guangzhou (Canton) din China. Aproape 
20.000 de vânzători şi aproximativ 
200.000 de cumpărători vor participa 
la târg, la China Import and Export 
Complex, de două ori pe an.

Târgul este împărţit în trei faze. Faza 
1 (15-19 aprilie 2019) se concentrează 
pe produse electrice şi electronice, 
materiale de construcţie, produse 
industriale. Faza 2 (23-27 aprilie 2019) 
se concentrează asupra unor produse 
cum ar fi alimentele, ornamentele, 
cadourile şi mobilierul. Faza 3 (1-5 mai 
2019) se concentrează pe îmbrăcăminte, 

încălţăminte, pungi şi suplimente 
alimentare.

 La conferinţa de închidere a celei 
de-a 124-a ediţii, Xu Bing, adjunctul 
secretarului general al Canton Fair, 
purtător de cuvânt şi adjunct al 
directorului Centrului de Comerţ 
Exterior din China, a declarat că numărul 
cumpărătorilor şi al tranzacţiilor de la 
un an la altul. Cumpărătorii au participat 
în număr de 189.812 persoane, din 215 
de ţări şi regiuni, în scădere cu 1,11% 
faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. 
Volumul exportului a fost de 20,694 
milioane RMB (echivalentul a 29,86 
miliarde USD), cu o scădere de 1% faţă 
de anul precedent. Din punct de vedere 
al industriei, echipamentele de transport, 
maşinile şi echipamentele, materialele 
de construcţie şi decorare, electronica 

Aprilie-mai 2019
Guangzhou, China

Canton Fair
ediţia 125

de larg consum şi produse informatice 
şi echipamente sanitare au crescut cu 
24,8%, 21,1%, 20,0%, 15 , 1% şi respectiv 
7,6%, iar aparatele de uz casnic au scăzut 
cu 13,0%, 6,7%.

Cu toate acestea, având în vedere 
mediul extern în care costul factorilor, 
cum ar fi materiile prime şi forţa 
de muncă, continuă să crească, iar 
concurenţa comercială dintre China şi 
Statele Unite a crescut, exponenţii cred 
că situaţia exporturilor de anul viitor nu 
este optimistă.

Xu Bing a afirmat că, în calitate de 
barometru al comerţului exterior al 
Chinei, anul viitor dezvoltarea comerţului 
exterior al Chinei se confruntă încă cu 
mulţi factori de instabilitate.



Ioan 
Ciurea
1946-2018

Foştii colegi din Institutul 
Naţional al Lemnuluil regretă 
plecarea din această lume, în 23 
octombrie 2018, a inginerului Ioan 
Ciurea. O grea pierdere, atât pentru 
familie, cât şi pentru cunoştinte, 
colegi, prieteni sau colaboratori, va 
marca nu numai comunitatea fostei 
instituţii, ci şi branşa industriei 
lemnului, în ansamblul ei.

Oricât de elogioase, cuvintele 
nu-l pot înlocui pe omul Ioan 
Ciurea, nu-i pot înlocui gesturile 
şi faptele dătătoare de speranţă, 
binefacere şi mulţumire. Este greu 
să aflăm vreodată de ce soarta ia 
dintre noi aşa devreme oamenii 
buni şi rari, spirite mari, înălţătoare.

A fost un profesionist desăvârşit. 
S-a risipit pe sine în multe lucruri 
frumoase, pentru a-şi respecta 
pregătirea de bază şi mai ales 
asumarea viitorului. A făcut de 
toate în scurta-i viaţă: meserie, 
sport, acte ca caritate, dar şi 
administraţie.

Nu l-au interesat nici funcţiile 
politice, nici cele de conducere, 
cu toate că era un caracter tare 
şi înzestrat cu o personalitate 
puternică. Om de o politeţe şi un 
bun simţ deosebite, a demonstrat 
că provenea dintr-o familie de 
intelectuali. 

Ca manager, omul de formaţie 
inginer de industria lemnului ştia 
să intervină la nevoie, prezenţa şi 
dăruirea sa profesională aduceau 
încredere şi bucurie în inimile 
celor din jur. Şi-a iubit foarte mult 
profesiunea şi a fost un model 
pentru ceilalţi. S-a ridicat totdeauna 
la înălţimea momentului şi a 

înflăcărat dorinţa de a face bine.
Inginerii de la INL au proiectat 

combinate şi fabrici de mobilă şi 
în alte ţări foste comuniste, şi în 
Europa capitalistă. Fostul director 
Ionel Ciurea a construit, de la 
zero, două combinate în China. În 
prezent, ele domină piaţa mondială 
a mobilei.

Tranziţia la capitalism nu a fost 
uşoară. În primii ani după Revoluţie, 
institutul (INL) unde Ioan Ciurea 
era director general, este pasat 
între mai multe ministere. În timp 
ce actele se schimbă, pierde mai 
multe imobile, atât în Bucureşti, cât 
şi în ţară, surse stabile de finanţare, 
precum şi colaboratorii fideli.

Declinul propriu-zis al INL 
începe, însă, în 1993, după 
ce Ministerul Ştiinţei, cel care 
coordona activitatea institutului, a 
fost desfiinţat. Numărul angajaţilor 
scade vertiginos, până la dispariţie. 
Toate aceste transformări şi-au pus 
puternic amprenta pe starea de 
sănătate şi entuziasmul multora 
dintre cei rămaşi, inclusiv asupra 
directorului general.

Pentru domnia sa, însă, destinul a 
fost neîndurător. După pensionare, 
o boală nemiloasă i-a frânt iubirea 
de viaţă, despărţindu-l mult prea 
devreme de cei dragi, de cei patru 
nepoţi, de prieteni şi de foşti colegi, 
de tot ce a realizat în această viaţă. 

Bolnav, dar nu incurabil, plecarea 
sa va rămâne pentru totdeauna un 
mister.

Dumnezeu să-l odihnească!

Gheorghe 
Varodi
1937-2018

Vasile 
Herţa
1928-2018
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Vasile Herţa, director la IUPS-IRUM 
în perioada 1972-1998, a încetat din 
viaţă, la vârsta de aproape 89 de ani. 
S-a stins pe 27 august 2018, acasă, în 
urma unui infarct.

Zeci de coroane şi buchete de flori 
şi peste 200 de oameni s-au adunat la 
Cimitirul Romano-Catolic de pe strada 
Dealului, pentru pentru a-i aduce un 
ultim omagiu ing. Vasile Herţa, care 
a fost înmormântat în cavoul celebrei 
familii Hugel. 

A fost toată viaţa un idealist, a avut 
un puternic spirit creativ şi un şarm 
personal deosebit. Dincolo de orgolii 
politice sau de orice altă natură, 
Vasile Herţa fost un inginer care 
şi-a făcut meseria cu cel mai mare 
profesionalism. A contribuit în mod 
substanţial la evoluţia intreprinderii, 
prin dotări cu maşini unelte, prin 
creşterea unor noi spaţii de producţie, 
prin pregătirea personalului muncitor 
şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă 
şi de viaţă a angajaţilor din cadrul 

întreprinderii. A pus bazele creării 
brandului IRUM Reghin, recunoscut 
atât pe plan naţional, cât şi pe plan 
internaţional.

A fost o mare personalitate a 
Reghinului. Dincolo de calităţile sale 
profesionale, după pensionare, fostul 
inginer şi-a petrecut ultimii 20 de 
ani din viaţă sacrificând bani, timp şi 
energie în încercarea de a face lumea 
mai bună. Era un om cu principii de 
viaţă foarte sănătoase, un exemplu de 
generozitate şi un prieten de nădejde.

A făcut donaţii la mai multe biserici 
din Reghin şi a cumpărat cărţi, 
încurajând tineri scriitori. Deşi a fost 
un om extrem de bogat, nu a iubit 
niciodată luxul, a trăit modest ani de 
zile într-un apartament, într-un bloc 
construit în comunism.

În 2016, într-un cadru festiv, în semn 
de recunoştinţă pentru contribuţiile 
de excepţie aduse de acest mare 
patriot sectorului forestier din ţară, 
i-a fost conferit titlul de “Membru de 

Onoare” al Asociaţiei Forestierilor din 
România - ASFOR, ocazie cu care i-a 
fost dedicat un “laudatio” în revista 
Meridiane Forestiere. 

Fostul director al IUPS-IRUM Reghin 
va rămâne în istoria locală ca un 
idealist, care, în 45 de ani de activitate 
în cadrul fabricii IUPS-IRUM Reghin, 
a contribuit la dotarea sectorului 
forestier din România cu circa 11.000 
de tractoare forestiere, 4.700 de 
funiculare şi peste 1.500 IFRON-uri, 
iar după pensionare, a donat sume 
importante pentru o serie de cauze 
nobile.

A fost un om de aleasă ţinută 
morală şi profesională, calităţi care 
vor rămâne neşterse în memoria 
foştilor colaboratori şi prietenilor săi 
adevăraţi.

La vârsta de 81 de ani, în după-
amiaza zilei de 15 octombrie 2018, 
în urma unei scurte dar necruţătoare 
suferinţe, a trecut la cele veşnice 
Gheorghe Varodi, inginer silvic, 
specialist în exploatări şi transporturi 
forestiere. Locul de veci, ales de 
familie, este în Reghin, judeţul Mureş.

S-a născut în comuna Cosma, 
judeţul Mureş, fiind primul copil al 
unei familii numeroase. Ca urmare, a 
fost mereu alături de părinţi, pentru 
a-i ajuta la creşterea celorlalţi fraţi.

A urmat şcoala primară în comuna 
natală, dar ulterior, pentru a-şi 
continua studiile, a urmat două 
şcoli profesionale (metalurgică şi de 
energie electrică), precum şi Liceul 
“Petru Maior” din Reghin, cursuri 
serale.

După bacalaureat, Întreprinderea 
IRUM Reghin l-a trimis la studii la 
Facultatea de Silvicultură din Braşov, 
ca “student-salariat cu bursă de 
întreprindere”, urmând să revină la ei, 
după absolvire, conform contractului, 
pentru cel puţin 5 ani.

După absolvire, Sică a revenit 
la IRUM Reghin şi s-a integrat 
în activitatea de producţie cu 
conştiinciozitate. Printr-un 
comportment modest şi o implicare 
competentă, a fost remarcat şi, 
parcurgând treaptă cu treaptă 
în ierarhie, a ajuns în staff-ul 
conducerii IRUM, în funcţiile de înaltă 
responsabilitate de inginer şef şi 
director tehnic. În continuare, factorii 
de decizie, analizându-i rezultatele, 
l-au transferat pe funcţiile de director 
tehnic şi de director general la IFET 
Reghin, unde a şi activat până la 
pensionare.

În întreaga perioadă de producţie, 
a păstrat o permanentă legătură cu 
facultatea din Braşov, colaborând la 
studii, teme de cercetare, publicaţii în 
reviste de specialitate, fiind inclusiv 
titular al unor brevete de invenţie.

În plus, s-a implicat în viaţa 
socială a municipiului Reghin şi, 
pentru activitatea depusă în slujba 
comunităţii, în calitate de consilier 
municipal pe timpul a trei legislaturi 

succesive, i s-a oferit titlul de 
“Cetăţean de Onoare al Municipiului 
Reghin”.

În particular, pe bază de examen, a 
fost autorizat ca expert tehnic judiciar 
în silvicultură, expert tehnic evaluator 
de întreprinderi, bunuri mobile şi 
imobile, precum şi ca persoană fizică 
autorizată în evaluări, expertize 
judiciare silvice etc.

Fiind credincios şi participând 
riguros la slujbe, a fost membru în 
Consiliul Parohial al Bisericii Ortodoxe 
Reghin, oferind sfaturi şi sprijinind 
cu soluţii de construcţie, renovarea 
şi conservarea monumentelor 
religioase.

S-a stins din viaăţ lucid, cu 
demnitate, plecând spre stele, suflet 
blând, modest şi cinstit, care şi-a 
condus destinul vieţii convins că 
“adevăratele valori sunt familia şi 
prietenia”. 

In memoriam
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DE PRODUSE ŞI SERVICII
oferte
Products and Services Offerings

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

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

MJM Group, Irlanda
• lucrători pentru montaj mobilier
• negociere cu partenerul
Emma Keenan, HR legal executive
Carnbane Business Park, Newry
Co Down Northern, tel.: +442830258450
e.keenan@mjm-group.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

buletin informativ / info bulletin

OK SERVICE CORPORATION SRL,
furnizor acreditat de programe de formare profesională continuă a adulților din 
România, oferă din 1991 servicii de instruire și perfecționare profesională împreună cu 
prestigioase organizații din străinătate, servicii adresate managementului mediu și de 
top din România și implementează până la  16 mai 2019, proiectul Formare, Adaptare, 
Inovare pentru Resurse Umane Competitive – cod Smis 118040, cofinanţat din Fondul 
Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020. 
Proiectul – derulat prin participarea unei echipe de specialitate a ANEIR - oferă 
GRATUIT formare, business coaching și asistență pentru planificare strategică, pentru 
502 persoane participante la proiect (350 de manageri/antreprenori și 152 de persoane 
din departamente de resurse umane) și 46 de IMM-uri din regiunile Sud-Vest Oltenia, 
Sud-Muntenia, Centru și Sud-Est. Printre cursurile oferite menționăm pe cele de 
competențe antreprenoriale, manager inovare, management strategic și financiar, 
fiscalitate, eficiență economică și controlul de gestiune, reorganizarea pe centre de 
performanță, managementul performanței, analiza performanței, management și 
leadership, comunicare și negociere, mini MBA, precum și manager resurse umane, 
planuri de învățare și dezvoltare în carieră, politici și legislație resurse umane, politici de 
recrutare, retenție și motivare a angajaților.

Urmare a adresei primite din partea Ambasadei României in Estonia,
se dispune de un material informativ al reprezentanților companiei estone

Group Intelligent Timber Solutions (www.group-its.com), interesați de 
colaborare cu firme românești, din domeniul ambalajelor lemnoase de esență tare.






