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editorial

Ciprian Dumitru Muscă,
Preşedinte ASFOR

R 
ecoltarea lemnului în România se 
desfăşoară, de zeci de ani, după 
principii sănătoase, care au permis 

dezvoltarea sustenabilă a fondului forestier 
- atât economic, cât şi ecologic - făcând 
posibil ca fondul forestier naţional să asigure 
şi lemn de foc şi lemn de calitate pentru 
valorificare superioară, dar şi păduri naturale, 
cu o biodiversitate pe care alte ţări nu o mai 
au. Datorăm această stare de fapt sistemului 
de gestionare a pădurilor prin amenajamente 
silvice, sistem care, timp de 80 de ani, a 
suferit foarte puţine modificări. Nu trebuie 
să uităm niciodată fundamentul acestui 
concept - asigurarea continuităţii recoltelor şi 
a permanenţei pădurilor.

Lemnul este cea mai importantă resursă 
regenerabilă. La nivel de decizie politică şi 
economică, România trebuie să continue să 
folosească această resursă pentru dezvoltarea 
comunităţilor locale şi încurajarea afacerilor 
care creează numeroase locuri de muncă 
în zonele rurale, unde multe alternative de 
ocupare a forţei de muncă nu mai sunt. Nu 
este de neglijat contribuţia pe care operatorii 
economici din domeniul forestier o aduc la 
vitalitatea comunităţilor, prin plata taxelor 
şi impozitelor locale. Este o contribuţie 
importantă, ţinând cont că 28% din suprafaţa 
ţării şi 30% din suprafaţa ruralului este 
ocupată de pădure, iar domeniul forestier 

creează peste 100.000 de locuri de muncă, 
marea lor majoritate în mediul rural.

Ne bucură că cea mai importantă resursă 
naţională regenerabilă, lemnul, este recoltată 
de companii cu capital 100% românesc, 
iar acest fapt contribuie în mod decisiv la 
dezvoltarea zonelor rurale.

Din păcate, guvernarea societăţii nu se 
aseamănă cu gestionarea pădurilor - nu 
se bucură de aceeaşi stabilitate! Domeniul 
forestier a trebuit să se adapteze la schimbări 
legislative bruşte - de la valorificarea lemnului 
pe picior, la valorificare la drum auto şi apoi 
într-un sistem mixt -, toate acestea au generat 
bulversări şi greutăţi în întocmirea unui plan 
de afaceri şi perioade de decapitalizare.

Deciziile pripite ale politicului - cum au 
fost propunerile legislative de interzicere 
a exportului de cherestea sau celebrele 
moratorii privind interzicerea exploatării 
pădurilor - au produs reacţii puternice 
din partea mediului bancar şi financiar, 
introducând domeniul forestier într-o zonă 
de risc ridicat, ceea ce a generat o lipsă de 
finanţare acută.

Ultimii 30 de ani nu au fost, aşadar, 
blânzi cu noi. Nu am beneficiat de sprijin 
sau finanţare publică în ceea ce priveşte 
dotarea sau infrastructura, nu am beneficiat 
de contracte oneroase şi nu am beneficiat 
de nici o facilitate fiscală.  Cu toate acestea, 

Bilanţ
fără 
indicatori
Domeniul forestier din România a parcurs 30 ani 
de economie de piaţă, trecând prin numeroase 
transformări - de la marile formaţii aflate în 
proprietatea statului, la companii private de 
exploatare şi prelucrare primară a lemnului.
În toţi aceşti ani de transformare, capitalul privat 
românesc a reuşit un lucru important - a asigurat 
continuitate în recoltarea lemnului pus în piaţă şi 
transformarea acestuia în produse care au susţinut 
industria mobilei, domeniul construcţiilor, plăcilor 
şi celulozei. Trebuie ştiut şi cunoscut că exportul 
de cherestea şi al produselor din lemn, în general, 
corect valorizat, a contribuit constant la echilibrarea 
balanţei de plăţi externe a României.
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numărul operatorilor economici care practică 
această activitate rămâne constant în jurul cifrei 
de 4.000, arătând capacitatea acestui sector, în 
ciuda lipsei de implicare pozitivă a statului în 
acest domeniu.

Firmele de exploatare au crescut şi s-au 
dezvoltat numai prin forţe proprii. Au recoltat 
şi au valorificat masa lemnoasă oferită de 
administratori, finanţând direct paza şi îngrijirea 
pădurii.

Azi trecem printr-una dintre cele mai grele 
crize, care a produs scăderea preţului  lemnului 
cu 28% şi a producţiei industriale cu 22%. Mai 
grav, lemnul este taxat suplimentar cu 2% - o 
taxă de mediu pentru deşeurile din lemn, deşi 
resturile din lemn sunt folosite integral ca 

subproduse, fie ca lemn energetic, fie ca resursă 
secundară de materie primă. 

Credem, însă, că cea mai gravă criză este cea 
a forţei de muncă. Tinerii nu mai sunt dispuşi 
să lucreze în condiţiile grele din pădure şi nici 
să suporte eticheta de “hoţi”, pusă uneori de 
organizaţiile de mediu şi inoculată populaţiei 
prin campanii agresive. 

În faţa acestor aspecte, trebuie sa 
conştientizam că este momentul, în regim de 
urgenţă, să adoptăm tehnologii moderne de 
recoltare, colectare şi prelucrare a lemnului, 
care să permită randamente mai mari şi costuri 
mai mici, cu referire inclusiv la sistemele 
informaţionale.

Societatea informaţională integrează, dupa 

cum bine se ştie, obiective ale dezvoltării 
durabile, bazate pe protecţie socială şi de 
mediu, dezvoltare inovativă etc. şi  uşurează 
accesul la serviciile publice, asigurând, totodată, 
transparenţa în îndeplinirea atribuţiilor specifice.

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



Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro • 7

editorial



8 • Meridiane forestiere • www.meridianeforestiere.ro

actualitate / in the news

Rezumat
Fenomenele meteorogice 
din acest an fac posibile 

noi atacuri ale insectelor 
xilofage de diverse tipuri. 

Evacuarea rapidă a 
arborilor afectaţi va fi 

determinantă pentru a 
limita costurile ulterioare. 
Lemnul de molid (loturile 
de lemn afectat) se vinde 

în funcţie de calitatea 
fiecăruia, proporţia de 

lemn sănătos şi condiţiile 
de exploatare.

Forest
and wood market

facing an 
unprecedented 

crisis

Synopsis
The meteorological 

phenomena which took 
place this year paved the 

way for the numerous 
attacks of various 

xylophagous insects. 
A fast evacuation of 

the affected trees area 
shall be determinant for 
subsequent lower costs.

Spruce timber selling 
(the affected wood 

stocks) evolves according 
to the quality of each 

wood assortment, 
the proportion of 

healthy wood and its 
exploitations conditions.

Source: Silva Belgica,
No. 3/2019
Adapted by

Lavinia Marcu

Pădure de răşinoase
afectată de insecte
xilofage

O criză 
fără 

precedent
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Producătorii
În toată Europa de Nord, proprietarii şi administratorii 

forestieri au devenit extrem de activi în lupta cu criza 
fitosanitară, fiind preocupaţi de soarta pădurilor aflate în 
gestiune. Criza nu s-a încheiat încă, riscând să continue pe 
tot parcursul acestui an la un nivel cel puţin la fel de grav 
cu cel din anul trecut în majoritatea regiunilor. Sezonul de 
iarnă nu a adus cu sine cantitatea de apă necesară pentru 
arbori sau temperaturi suficient de scăzute pentru reducerea 
populaţiei de insecte xilofage.

În pofida faptului că valorile medii ale volumului 
precipitaţiilor şi ale temperaturilor sunt apropiate de cele 
hibernale din anii trecuţi, putem observa particularităţi cu un 
efect negativ asupra sănătăţii pădurilor. Cantităţile de ploaie 
au înregistrat valori normale, per ansamblu, însă apa nu a 
penetrat în profunzime în soluri. Acestea au rămas frecvent 
uscate la un metru în adâncime. Media relativ normală a 
temperaturilor a mascat, în fapt, un record de căldură pentru 
luna februarie. Absenţa frigului pe o perioadă lungă în 
timpul iernii nu a redus semnificativ acţiunea dăunătorilor.

În concluzie, producătorii se aşteaptă la noi atacuri ale 
insectelor xilofage de diverse tipuri în anul 2019. Evacuarea 
rapidă a arborilor afectaţi va fi determinantă pentru a limita 
costurile ulterioare.

Pentru lemnul din molid, preţurile nu mai sunt relevante, 
întrucât tariful la cherestea s-a fixat, practic, la valoarea 
lemnului parazitat. Loturile de lemn afectat se vând între 0 
şi 20 euro/mc, în funcţie de calitatea fiecăruia, proporţia de 
lemn sănătos şi condiţiile de exploatare.

Condiţiile negative pe care le suportă lemnul de molid 
sunt compensate de situaţia pinului Douglas. Preţurile se 
menţin, aici, la un nivel ridicat (deseori peste 70 euro/mc pe 
picior), iar cererea este bună.

Având în vedere blocajul de piaţa forestieră, se recomandă 
ca lemnul de molid sănătos să nu fie plasat la vânzare. 
De aceea, numeroase regiuni din Europa au prelungit 
interdicţia de tăiere a loturilor sănătoase (molid) până în luna 
septembrie.

Landul german Saxonia este extrem de afectat, întrucât 
recoltele de lemn parazitat depăşesc deja doi ani, conform 
bilanţului din 2018.

Din păcate, lemnul provenit din molid nu este singurul 
sortiment afectat de probleme sanitare. Pe lângă 
consecinţele marii secete din anul 2018, atacurile paraziţilor 
s-au intensificat de câţiva ani buni. Recent, mass-media 
din Franţa raporta acţiunea omidei păroase a buxusului 
(Cydalima perspectalis) în anumite zone ale ţării, îndeosebi 

pentru 
pădure
şi pentru
piaţa 
lemnului

Fenomenele meteorologice extreme 
- furtunile frecvente, de exemplu - nu 
au afectat bunul mers al preţurilor 
de pe piaţa europeană a lemnului 
în decursul anului trecut. În schimb, 
proprietarii forestieri se confruntă în 
prezent cu o criză a cărei amploare 
încă nu este pe deplin cunoscută. 
Pădurea este afectată şi suferă, în timp 
ce piaţa lemnului intră treptat pe o 
pantă descendentă. 
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în masivul Jura. Specie de lepidoptere 
din familia Crambidae, originară din 
Extremul-Orient, a apărut accidental în 
Europa pe parcursul anilor 2000.

Exploatările
forestiere
În cazul răşinoaselor, antreprenorii 

forestieri sunt foarte solicitaţi, din 
pricina asigurării volumului necesar de 
lemn sănătos pe piaţă. În consecinţă, 
mai multe echipamente sunt necesare 
în procesul de exploatare, iar în unele 
regiuni, cum este situaţia Belgiei, 
producătorii ezită să se angajeze 
ferm în acest proces. Pieţele de 
vânzare a cherestelei şi a buştenilor 
sunt suprasaturate. Dacă exploatarea 
forestieră nu livrează la timp, nu va 
putea factura. Administraţiile forestire 
franceze (ONF) şi germane (Forstamt) 
finanţează ele însele exploatările 

loturilor afectate de dăunători. Toate 
metodele de conservare se juxtapun 
treptat, apărând o serie de probleme 
pe ansamblu. În Germania, cojitoarele 
mobile sunt foarte frecvent folosite, dar 
nu sunt disponibile în număr suficient 
pentru întreaga ţară. 

Fabricile
de cherestea
Lemnul din răşinoase rulează 

la capacitate maximă în uzinele 
prelucrătoare de cherestea. În Germania, 
producţia a crescut cu 5% în anul 2018: 
aprovizionarea cu sortimente diverse 
nu pune probleme reale, chiar dacă 
acţiunea insectelor xilofage diminuează 
capacităţile disponibile (lemnul din pin 
Douglas).

Congresul anual al producătorilor de 
cherestea europeni a avut loc la Berlin, la 
invitaţia companiilor germane din sector, 

în data de 14 şi 15 martie 2019. Subiectul 
propus, “Pădurea şi schimbările climatice 
- Oportunităţi şi provocări”, s-a focalizat 
puternic asupra pădurii. În schimb, 
creşterea cererii pentru produsele din 
lemn este o certitudine, subliniindu-se o 
posibilă explozie a solicitărilor, dacă India 
şi China vor urma standardele noastre 
de consum. Astfel, s-ar putea ajunge 
la necesitatea producerii a peste 300 
milioane de mc suplimentari de cherestea 
din răşinoase!

Panourile din lemn
Produse sensibile în faţa unor 

conjucturi nefavorabile, panourile din 
particule de lemn se vând cu tot mai 
multă dificultate. Se preconizează un 
set de întreruperi ale producţiei în 
numeroase uzine de profil, iar în luna 
mai, au avut loc deja acţiuni în acest 
sens, în lipsa unor comenzi suficiente. 
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Pentru OSB, preţurile de vânzare s-au 
stabilizat, după o perioadă de scădere. În 
cazul MDF, piaţa şi-a pierdut dinamismul 
specific anului trecut. În prezent, este 
de observat un echilibru între ofertă şi 
cerere.

Pe plan global, procesul de 
aprovizionare a uzinelor de panouri din 
lemn a fost puternic perturbat. Criza 
provocată de acţiunea dăunătorilor 
şi producţia ridicată a fabricilor de 
cherestea alimentează stocuri deja 
foarte importante în uzinele europene, 
ca urmare a iernii blânde, care nu a 
îngreunat exploatările.

Singura regiune europeană care 
suportă un deficit de lemn este Landes, 
situată în sud-vestul Franţei. Pe plan 
intern, lipsesc 400.000 mc de lemn pe 
an (din cele 6 milioane de mc necesari 
pentru aprovizionarea prelucrătorilor 
locali). Cu toate acestea, regiunea 
menţionată îşi încheie vastul program 
de plantare decis ca urmare a pagubelor 
cauzate de furtunile din 1999 şi 2009. 

Au fost replantaţi peste 250 milioane de 
arbori în 10 ani, acţiune susţinută larg 
de autorităţile publice. În 2025, penuria 
de lemn va dispărea, regiunea putând 
da în folosinţă noi capacităţi de lucru în 
domeniu. Exemplul acestui program ar 
putea ajuta şi regiunea valonă (Belgia), 
dacă se vor aloca fondurile necesare 
susţinerii plantărilor de arbori de către 
guvernul regional.

Fabricile
de celuloză
O parte a sectorului profită în 

continuare de tariful ridicat pentru pasta 
de lemn şi de un anumit optimism care 
domină departamentul de ambalaje. 
Gestionarea aprovizionării solicită o 
atenţie specială, întrucât fluxul lemnului, 
în volum şi calitate, este dificil de 
prevăzut. Ritmul de lucru foarte susţinut 
al fabricilor de cherestea generează 

un volum suplimentar de plachete 
forestiere, care nu îşi găsesc uşor 
cumpărători.

Energia
Disponibilitatea lemnului din 

foioase s-a îmbunătăţit la sfârşitul 
iernii, preţurile sunt stabile, în timp ce 
avertizările tot mai accentuate legate 
de utilizarea lemnului destinat încălzirii 
nu îi mai motivează pe comercianţi. 
Problematica emisiilor de particule fine 
stârneşte tot mai multe preocupări în 
rândul decidenţilor din sector. Cu titlu 
de exemplu, o serie de regiuni germane 
au adoptat deja măsuri în acest sens, 
invitând consumatorii să monteze filtre 
specifice în conductele instalaţiilor de 
încălzire.

Sursa: Silva Belgica, Nr. 3/2019
Traducere şi adaptare:

Lavinia Marcu

Producătorii se aşteaptă la noi atacuri
ale insectelor xilofage de diverse tipuri
în anul 2019; evacuarea rapidă a arborilor afectaţi 
va fi determinantă pentru a limita
costurile ulterioare
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Lemnul
de foc,

în atenţia 
Consiliului 

Concurenţei

Rezumat
O cercetare de piaţă efectuată de Consiliul Concurenţei 

dezvăluie că sursa multora dintre tăierile ilegale este 
necesarul de lemn de foc, în special în mediul rural, unde 

randamentele de ardere sunt neperformante (10-15%, 
faţă de 80-85%, cât s-ar preconiza).

Firewood, brought to the attention
of the Competition Council 

Synopsis
A market research elaborated by the Competition Council 

proves the firewood necessities as the main source 
of several cases of illegal logging. This phenomenon 

is currently met mostly in rural places, where the 
combustion efficiency is classified as non-performing (10-

15%, as compared to an estimated 80-85%).

CC Brasov Inspector, Radu Cosmin Moldovan

Începând cu ultima perioadă 
a anului 2016, în privinţa 
comercializării masei lemnoase 
cu destinaţia lemn de foc, s-au 
identificat unele disfuncţionalităţi 
în aprovizionarea populaţiei cu 
lemn de foc, constatându-se, în 
unele cazuri, lipsa de pe piaţă a 
lemnului de foc comercializat 
către populaţie, precum şi 
creşteri de preţuri semnificative 
pentru lemnul de foc.
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La începutul anului 2018, Consiliul 
Concurenţei a dispus efectuarea 
unei examinări preliminare pe 

piaţa comercializării masei lemnoase cu 
destinaţia lemn de foc pentru judeţele 
Braşov, Brăila, Ialomiţa şi Hunedoara.

În România, numărul de gospodării 
în care se utilizează lemnul de foc ca 
mijloc de încălzire este de 3,415 milioane 
şi constituie 45,71% din cele 7,469 
milioane de gospodării înregistrate la 
nivel naţional, conform INS, lemnul de 
foc fiind cea mai importantă sursă de 
încălzire, la nivel naţional.

S-a constatat că media creşterii 
preţurilor pentru masa lemnoasă cu 
destinaţia lemn de foc (diverse tari), la 
întreprinderile prelucrătoare de masă 

lemnoasă din cele 4 judeţe analizate, în 
perioada august 2016 - august 2018, 
a fost de 51,8%, iar creşterea medie a 
preţurilor pentru masa lemnoasă cu 
destinaţia lemn de foc (diverse moi), la 
întreprinderile prelucrătoare  de masă 
lemnoasă, din cele 4 judeţe analizate, 
în perioada august 2016 - august 2018, 
a fost de 54,1%, creşteri mult mai mari 
decât indicele total al preţurilor de 
consum, acesta având valoarea de 6,27, 
pentru aceeaşi perioadă.

Producţia de lemn de foc din fondul 
forestier naţional a fost estimată de către 
INS la cca. 5.163 mii mc/an. 

Consumul total de lemn de foc 
(inclusiv biomasă), la nivel naţional 
(autorităţi publice, întreprinderi şi 

populaţie), era estimat de INS la 14.809 
mii tone (cca. 22.783 mii mc), pentru 
anul 2016, respectiv 14.953 mii tone (cca. 
23.004 mii mc), pentru anul 2017.

Din consumul total de lemn de foc 
(inclusiv biomasă), la nivel naţional, 
INS a estimat un consum de lemn de 
foc (inclusiv biomasă), doar pentru 
populaţie, de

12.154 mii tone, reprezentând 
aproximativ 18.698 mii mc, pentru anul 
2016; 

12.466 mii tone, reprezentând 
aproximativ 19.178 mii mc, pentru anul 
2017.

Potrivit datelor INS, producţia 
naţională totală de masă lemnoasă 
pentru anul 2016 a fost estimată la 
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Randamentul de 
transformare a energiei 
combustibilului lemn 
de foc în energie 
termică, pentru sobe 
termice uzuale, este, 
în general, cuprins 
între 20- 40%; drept 
urmare, se consideră 
oportună, în interesul 
consumatorului 
final, iniţierea 
unui plan/program 
naţional de înlocuire 
a dispozitivelor 
ineficiente şi poluante 
utilizate de populaţie 
pentru încălzire, cu 
unele mai eficiente, 
pentru economisirea 
energiei în cazul 
utilizării, pentru 
încălzire, a lemnului 
de foc, prin utilizarea 
scăderii consumului 
de lemn de foc, drept 
pârghie de corecţie 
în mecanismul de 
funcţionare a pieţei 
analizate
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17.198 mii mc, iar pentru anul 2017, la 
18.316 mii mc, valori apreciate ca fiind 
apropiate, ca şi mărime, cu cele privind 
consumul de lemn de foc (inclusiv 
biomasă), destinat populaţiei, la nivel 
naţional.

Cererea crescută, manifestată pe 
piaţa comercializării masei lemnoase cu 
destinaţia lemn de foc, a influenţat în 
mod semnificativ cererea existentă pe 
piaţa primară a lemnului şi reciproc.

Consumul de lemn de foc (inclusiv 
biomasă), la nivel naţional (autorităţi 
publice, întreprinderi şi populaţie), 
era estimat de INS la 14.953 mii tone, 
reprezentând 3.639.186 tone echivalent 
petrol, cca. 10,9% din consumul 
energetic naţional, pentru anul 2017, 
iar consumul de lemn de foc destinat 

doar populaţiei (inclusiv biomasă), la 
12.466 mii tone, reprezentând 3.050.395 
tone echivalent petrol, cca. 9,13% din 
consumul energetic naţional. 

Costul combustibilului (tabel 1) 
pentru obţinerea unei gigacalorii, 
folosind gaz metan, era de cca. 169,3-
178,7 lei, de cca. 200,5-349 lei, în 
situaţia unor randamente uzuale ale 
instalaţiilor pentru obţinerea energiei 
termice, întrebuinţate, în general, de 
către populaţie, dar în situaţia utilizării 
unor sobe cu lemne cu randamente 
performante, costul combustibilului era 
de cca. 77,55-106,93 lei, de cel puţin 
două ori mai mic decât folosind gaz 
metan.

Totodată, “conform strategiei 
energetice a României 2018-2030, cu 
perspectiva anului 2050, aproximativ 
90% dintre gospodăriile din mediul rural 
şi 15% dintre cele din mediul urban se 
încălzesc preponderent cu lemn de foc, 
în sobe ineficiente, cu ardere incompletă, 
fără filtre de particole. Încălzirea 
locuinţei este, de obicei, parţială, iar 
confortul termic este redus”.

Având în vedere randamentul de 
transformare a energiei combustibilului 
lemn de foc în energie termică, pentru 
sobe termice uzuale, este, în general, 
cuprins între 20- 40%.

în România sunt disponibile sobe cu 
randamente cuprinse între 75% şi 90%, 
la preţuri începând cu cca. 800 lei/buc.

Exemplificăm, prin trecerea de la 
un randament ipotetic al instalaţiei 
de încălzire de 25%, la un randament 
ipotetic al instalaţiei de încălzire de 75%:

• cantitatea de lemn de foc 
necesară pentru încălzire scade direct 
proporţional cu raportul randamentelor, 
fiind, în acest caz, de 3 ori mai mică;

• costul combustibilului necesar 
pentru încălzire, la utilizatorul final, fiind 
de cel puţin 3 ori mai mic.

Drept urmare, se consideră oportună, 
în interesul consumatorului final, 
iniţierea unui plan/program naţional de 
înlocuire a dispozitivelor ineficiente şi 
poluante utilizate de populaţie pentru 

încălzire, cu unele mai eficiente, pentru 
economisirea energiei în cazul utilizării, 
pentru încălzire, a lemnului de foc, 
prin utilizarea scăderii consumului de 
lemn de foc, drept pârghie de corecţie 
în mecanismul de funcţionare a pieţei 
analizate, cu scopul final de scădere a 
costurilor de încălzire şi de obţinere a 
următoarelor beneficii suplimentare:

• ajustarea cererii manifestate pe 
piaţa analizată la nevoile de consum 
raportate la un randament superior al 
dispozitivelor de încălzire;

• în contextul manifestării unei 
concurenţe cu ofertă inelastică pe piaţa 
analizată, planul/programul naţional 
propus poate constitui o pârghie de 
corecţie pentru inerţia ofertei pe această 
piaţă;

• reducerea poluării, prin arderea unor 
cantităţi de lemn de foc considerabil 
diminuate;

• reducerea necesarului de lemn de 
foc poate conduce inclusiv la diminuarea 
tăierilor ilegale.

Practic, se poate ajunge la o reducere, 
pentru populaţie, a necesarului, a 
consumului şi a costurilor pentru lemn 
de foc cu cca. două treimi faţă de cele 
actuale.

Inspector CC Braşov,
Radu Cosmin Moldovan

Costuri cu combustibilii pentru energia termică*
obţinută din surse precum energia electrică, gazul metan,
lemnul de foc, peleţii şi brichetele
în perioada august - noiembrie 2018

Tabel 1.

Energie electrică
Gaz metan
Lemn de foc
Peleţi răşinoase
Brichete (paie grâu)

Nr. Sursă Preţul energiei termice (lei/gicacalorie)

Sursa: calcule proprii realizate în cadrul examinării* Nu s-au avut în vedere pierderile de transformare
în energie calorică (în căldură) şi alte costuri legate
de funcţionare/amortizare

1.
2.
3.
4.
5.

737,77
188,13

69,80 - 80,20
316,00
311,20
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Iarna,
în exploatările 

forestiere, 

Iarna, ţinuturile, în special din zona de munte, se îmbogăţesc cu un decor feeric, care te 
îndeamnă (obligă), însă, la multe măsuri tehnico-organizatorice. Până prin, aproximativ, 
luna aprilie, când gheaţa si zăpada încep sa se topească, viaţa de forestier nu este 
nici uşoară, şi nici simplă. Ademenindu-i cu nesfârşitele sale întinderi albe doar pe 
copii, iarna incită, de multe secole, munca la pădure. Explorate cu precădere în zonele 
montane, dar nu numai, peisajele hibernale dezvăluie munţi, păduri, arbori acoperiţi de 
omăt, ape îngheţate. Definindu-se în sine sau într-o ocazională interacţiune umană cu 
mediul, iarna face un moment greu din ciclul de valorificare a lemnului din păduri, o 
luptă în care, tot de secole, omul biruieşte şi multumeşte, în final, pădurii.

condiţii 
deosebite

de muncă
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Având în vedere marea diversitate ecologică 
şi funcţională a fondului forestier, ţelurile de 
gospodărire fixate prin amenajamentele silvice, 

precum şi condiţiile tehnico-economice de gospodărire, 
în pădurile din ţara noastră se aplică regimul codrului, 
bazat, în principal, pe regenerarea din sămânţă şi 
pe conducerea arboretelor la vârste mari, şi regimul 
crângului, bazat pe regenerarea vegetativă (lăstari, 
drajoni) şi conducerea arboretelor respective la vârste 
reduse, în cazuri speciale. În relaţie directă cu aceste 
concepte, se are strict în vedere corelarea tehnologiilor 
de exploatare cu tehnica de aplicare a tratamentelor, 
în scopul realizării de regenerări viabile şi funcţionale, 
al diminuării prejudicierii seminţişurilor şi arborilor 
care rămân pe picior şi a solului. Se adoptă, aşadar, 
tehnologii de exploatare adecvate tratamentului aplicat 
şi se stabilesc corect epocile şi termenele de tăiere şi 
scoatere a materialului lemnos.

Prezentarea, dezvoltarea şi aprofundarea acestor 
corelări, precum şi cunoaşterea tehnicii de aplicare 
în mod curent în situaţiile şi contextul actual, inclusiv 
evaluarea nivelului de cunoştinţe în legătură cu 
elementele esenţiale (greşeli de evitat etc.), excluzând 
forţa majoră, constituie obiectivul analizei pentru 
specificul condiţiilor de iarnă.

Şi în domeniul exploatărilor forestiere, ca şi în alte 
sectoare economice, controlul producţiei şi al muncii 
este una dintre căile pe care se realizează măsurile 
de perfecţionare a organizării şi de modernizare a 
producţiei, având ca ţintă finală costurile. 

În industria de exploatare a lemnului, cunoaşterea 
productivităţii muncii ajută substanţial la mai buna 
organizare a muncii, la perfecţionarea şi la folosirea 
corespunzătoare a forţei de muncă, la aplicarea unor 
tehnologii optimizate caracteristice fiecărui loc de 
muncă şi la implementarea altor măsuri tehnice şi 
organizatorice, cum ar fi realizarea unei producţii 
ritmice. Trebuie adăugată şi posibilitatea stabilirii 
gradului de participare a fiecărui executant la calitatea şi 
cantitatea producţiei.

Trebuie, de asemenea, avută în vedere, în cadrul 
procesului tehnologic de exploatare a lemnului, apariţia 
unor situaţii deosebite, în funcţie de amplasarea masei 
lemnoase, de configuraţia terenului (pante mari, teren 
accidentat, doborâturi de vânt), în care operaţiile de 
adunat şi de apropiat nu se pot executa mecanizat şi în 
care e nevoie de execuţie manuală sau cu atelaje.

 
Pentru a organiza şi conduce în siguranţă, pe tot 

parcursul iernii, fără incidente neplăcute, o activitate 
complexă cum este aceea de exploatare forestieră, ar 
fi o condiţie esenţială ca pentru întreg setul de utilaje 
şi echipamente, nu neapărat doar pentru mijloacele 
de transport, să se verifice bateria de acumulatoare, 
ştergătoarele şi lichidul de spălare a parbrizului, sistemul 
de aprindere, termostatul, luminile, luminile de avarie, 
radiatorul, sistemul de evacuare, frânele şi nivelul 
uleiului. De asemenea, schimbarea anvelopelor de vară 
cu cele de iarnă este obligatorie.

Alte aspecte de care trebuie sa se mai ţină cont:
• motorul rece nu trebuie lăsat să mearga mult 

timp în staţionare, de exemplu dimineaţa; motorul se 
încălzeşte cel mai bine în mers, fără a-l suprasolicita;

• folosirea frânei cu precauţie, în funcţie de cât 
de alunecos este drumul (căile) şi de eficienţa frânei 
maşinii; viteza trebuie ajustată în conformitate cu 

Rezumat
Iarna impune factori 
de influenţă şi condiţii 
tehnico-organizatorice, 
în aplicare atât pe linie 
de protecţie a muncii, 
cât şi a productivităţii 
fizice, factori şi condiţii 
care induc, prin aspectele 
specifice, elemente de 
calitate şi cantitate în 
ansamblul activităţii de 
exploatare a lemnului.

Winter, special 
conditions of 
work in the forest 
exploitations

Synopsis
Winter imposes influence 
factors and technical and 
organizational conditions 
which induce quality 
and quantity elements 
throughout the wood 
exploitation activity, 
through their specific 
aspects, both in the line 
of labor protection and 
physical productivity.

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor
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Adunat cu troliu (montat pe tractor)
Formarea, legarea şi dezlegarea sarcinii la tractor
Adunat, apropiat cu funicular
Pregătirea materialului lemnos şi dat după vite
Adunat material lemnos cu atelaje
construcţii pasagere (funiculare)

NT=0,21/2=0,105 ore/mc NT=0,270 ore/mc

Procent maxim de majorare a normeiOperaţie

Adunat Apropiat

NT=0,375 ore/mc NT=0,412 ore/mc
Total

Aplicând procentul maxim de majorare a normei,
de 10%, pentru condiţii de iarnă “grea”

NT=0,21/2=0,105 ore/mc NT=0,100 ore/mc
Adunat cu troliu Formarea şi legarea sarcinii

NT=0,205 ore/mc NT=0,225 ore/mc
Total

Aplicând procentul maxim de majorare a normei,
de 10%, pentru condiţii de iarnă “grea”

15%
10%
15%
15%
5%

10%

Tractorist

Corhănitor

Într-un parchet de foioase cu volumul 
mediu al arborelui de 0,141-0,700 mc/fir, 
se adună cu troliul pe distanţe de până 
la 15 m, se apropie cu TAF pe distanţa 
de 820 m cantitatea de 50 mc.

Formaţia de lucru: un tractorist şi un 
corhănitor. 

Tabel 1.
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eficienţa frânei în regim de stabilitate;
• verificarea nivelului la ulei, la antigel şi 

la stropgel, la toate echipamentele utilizate, 
şi completarea, acolo unde se impune.

Ca înzestrare minimală, ar trebui sa se 
aibă în vedere următoarele dotări:

• lopată pentru nisip, îmbrăcăminte şi 
mănuşi groase, lanţuri antiderapante, trusă 
de prim ajutor etc.

În ceea ce priveşte activitatea propriu-
zisă de exploatare pe timp de iarnă, fiind 
vizată în special operaţia de colectare a 
lemnului, dificultăţile organizatorice şi 
efective de lucru devin speciale.

În aceste cazuri, principial, normele de 
muncă (înţelegerile) care au fost elaborate 
şi s-au aplicat de-a lungul timpului, sunt 
concepute pentru lucrări care se execută la 
temperaturi peste 0°C.

În situaţiile în care unele lucrări de 

exploatare forestieră se execută în condiţii 
de temperatură sub 0°C, normele de timp 
şi tarifele lucrărilor prevăzute au fost şi 
trebuie, în continuare, majorate.

Revenind la principalele activităţi, 
cuantumul de majorare a normelor de 
muncă poate ajunge şi până la 15%, 
aceasta compensând barierele fiziologice 
ale omului, pe de o parte, şi limitările 
tehnice cu care se confruntă utilajele. 

Majorarea normelor de timp sau a 
tarifelor pentru condiţii de temperatură sub 
0°C nu trebuie acordat la suprapunerea cu 
alte fenomene (lipsa de piese de schimb, 
carburanţi etc.).

Aceste condiţii fundamentate atât 
pe cerinţe de protecţie a muncii, cât şi 
pe studii ergonomice, au aplicabilitate 
în situaţii actuale, când se negociază 

(stabileşte) preţul prestaţiei pentru agenţii 
economici de exploatare a lemnului.

Cu convingerea că, în ultima 
perioadă, s-au observat eforturi pentru 
retehnologizare şi pentru promovarea 
intereselor utilizatorilor, proprietarilor 
şi administratorilor de fond forestier, 
putem afirma că am devenit mai atenţi şi 
în relaţia cu pădurea. Chiar şi la calculul 
tarifelor, productivităţii, costurilor etc., miza 
principală este tot beneficiul, analizând 
continuu raportul cost/beneficiu. Anii care 
urmează vor marca un punct de inflexiune 
în abordarea domeniului, accentuând 
progresiv rolul naturii în îmbunătăţirea 
mediului care ne înconjoară, pentru un trai 
îndestulător şi sănătos.  

Petru Boghean,
Consilier ASFOR
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Piaţa
lemnului

• bilanţ
al preţurilor

pentru lemnul
rotund
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Preţurile pentru majoritatea sortimentelor 
de molid sunt în scădere de aproximativ 
un an, unele aflându-se în cădere liberă. 

O parte din sortimente au înregistrat o creştere 
semnificativă în perioada mai-iunie, în raport cu 
bimestrul precedent. Cântărind, însă, preţurile 
în raport cu volumul reprezentat de acestea, 
constatăm că preţul mediu la lemnul din molid 
se află în puternică scădere.

Sursa: La Forêt (nr. 9/2019)
Traducere şi adaptare:

Lavinia Marcu 

Preţuri
la lemnul 
rotund

Rezumat
Cererea de lemn 
va rămâne tot mai 
susţinută, situaţie 
care ar putea crea 
preocupări reale pentru 
anumite fabrici de 
prelucrare, în special 
la lemnul de răşinoase. 
Concurenţa la nivelul 
exporturilor nu mai este, 
prin urmare, la fel de 
prezentă. Importurile 
riscă să continue în 
perioada următoare, sub 
presiunea preţurilor de la 
lemnul infestat.

Wood market, 
roundwood 
prices

Synopsis
Wood demand shall 
become more and 
more important, a fact 
which could produce 
real preoccupations 
for certain processing 
factories, in particular 
for softwood. The 
competition faced by 
exporters is therefore not 
so prominent. Imports 
will be challenged by the 
pressure of the infested 
wood for the next period.

Source: La Forêt,
No. 9/2019
Adapted by
Lavinia Marcu

Agristat, serviciul statistic 
al Uniunii Elveţiene a 
Ţăranilor, în colaborare 
cu ForêtSuisse şi Oficiul 
Federal de Statistică (OFS), 
efectuează un bilanţ al 
preţurilor pentru lemnul 
rotund la fiecare două luni, 
pe baza unui eşantion (un  
număr de 60 de grupuri 
active pe piaţa forestieră) 
de tranzacţii efective.

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

97.61
72.47
96.03
74.13

86.34
102.93
76.22

113.23
73.82

100.64
84.22
53.78

96.73
73.63
93.92
74.31
83.79
102.13
75.60

112.06
74.71
99.91
85.86
55.02

98.25
71.38
93.37
72.47

84.96
100.30

72.63
110.74
71.82

98.80
79.03
56.53

98.64
71.87
95.64
73.06
81.73

101.82
74.45
111.51
73.49
93.71
84.11
54.11

95.36
69.55
95.01
71.16

82.56
98.61
71.16

98.24
68.22
93.71
87.02
55.92

96.39
71.26
89.62
71.89
75.33

101.32
71.18

121.61
67.87
99.05
84.79
49.87

96.47
70.91
94.36
72.76
71.53

100.05
73.45
113.41
68.75

100.16
85.33
48.45

97.47
72.28
95.08
75.16
75.71
93.94
72.23

108.72
68.42
92.62
78.78
49.60

1,0%
1,9%
0,8%
3,2%
5,5%

- 6,5%
-1,7%

- 4,3,%
- 0,5%
- 8,1%
-8,3%
 2,3%

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

Tabel 1.

Sortiment

* Între ultimele două date furnizate Sursa: ForêtSuisse, Agristat

mai-iun
2017

mai-iun
2018

iul-aug
2018

sep-oct
2018

nov-dec
2018

ian-feb
2019

mar-apr
2019

mai-iun
2019 Variaţie*
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Din nou
împreună

În zi de toamnă, aşa cum au 
decis în anul 2012, absolvenţii 
promotiei 1977 a Facultăţii de 

Silvicultură şi Exploatări Forestiere 
din Braşov se întâlnesc, anual, în 
locuri diferite din România. Anul 
acesta, şi-au îndreptat paşii către 

Timişoara, la invitaţia colegului 
lor Gică Lăzărescu, patronul 

firmei “Drumeţia” SRL.

Promoţia 1977
a Facultăţii de Silvicultură 

şi Exploatări Forestiere
din Braşov

Timişoara,
13-15 septembrie 2019,
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Generozitatea şi efortul lui Gică au fost 
răsplătite de prezenţa la întâlnire, în 
perioada 13-15 septembrie 2019, a 42 

de colegi. Amabilitatea gazdelor şi frumuseţile 
locului au creat o atmosferă placută, în 
care colegii au purces la depănarea atât a 
amintirilor din viaţa de student, cât şi a celor 
adunate în postura de pensionari sau de 
bunici. Emoţia revederii nu a putut fi ascunsă. 
Prin tradiţie, prima seară a întâlnirii a început 
cu intonarea imnului silvicultorilor, “Corul 
Vânătorilor”.

De altfel, muzica a fost la ea acasa. Prin 
strădania organizatorului, în cele doua seri ni 
s-a oferit muzică de toate genurile, în special 
muzică populara, cu nelipsita melodie “Eu 
mi-s Pavel din Banat”. Formaţia prof. dr. Marius 
Cîrnu, saxofon, şi soliştii Stana Stepănescu şi 
Maria Hurduzeu, inginer silvic, au susţinut un 
adevarat recital de virtuozitate şi măiestrie. 
Muzica bună şi bucuria revederii i-au îmbiat 
pe cei care sărbătoreau 42 ani de la absolvirea 
facultăţii la dans şi cântec.  Da. O coincidenţă! 
42 de ani de la absolvire şi 42 de colegi 
prezenţi. Nimic nu este întâmplător!

Întâlnirea din acest an s-a desfăşurat ca o 
drumeţie, o drumeţie prin oraşul de pe Bega, 
in inima Banatului. Drumeţia noastră a fost şi o 
lecţie de istorie, prezentată cu profesionalism 
şi cu dragoste de profesor doctor în istorie, 
Ioan Haţegan. Acesta ne-a purtat prin trecutul 
Timişoarei, de la primele atestate, până în 
prezent. Astfel, am aflat că punctele forte ale 
oraşului au fost multiculturalitatea, influenţată 
de diversitatea comunităţilor etnice: germană, 
maghiară şi sârbă, în principal, şi bulgară, 
italiană şi greacă, în secundar. Supranumită 
“Mica Vienă” şi “Oraşul parcurilor”, Timişoara 
a devenit, în zilele noastre, al treilea pol 
cultural din ţară. De la prof. Haţegan am aflat 
că Timişoara este un oraş al premierelor, prin 
excelenţă, al premierelor tehnice. Să nu uităm 
că oraşul are primul canal navigabil din ţară, 
Canalul Bega (1728-1732), are prima fabrică 
de bere de pe teritoriul actual al României 
(1718), prima manufactură (1732), primele 
lucrări hidrotehnice (1758),  este primul oraş 
iluminat cu lămpi cu seu şi ulei (1760), apoi 
primul iluminat cu gaz (1847) şi primul oraş 
din Europa iluminat electric (1884), prima linie 
de troleibuz din România (1942) şi primul 
computer alfanumeric din România (1969). În 
domeniul medicinei, Timişoara este oraşul în 
care se naşte primul copil conceput in vitro 
(1996), are loc prima operaţie cu laser pe 
inimă (2001) şi primul transplant de celule 
stem (2003). Cum să nu preţuiesti efortul şi 
realizările oamenilor de aici?!

Captivaţi de explicaţiile domnului profesor, 
am parcurs centrul oraşului, atingând cu 
privirea, cu pasul şi cu inima o parte din istoria 
oraşului.

Piaţa Unirii, cea mai veche piaţă a oraşului, 
ridicată în stil baroc, impunătoare prin 
dimensiunile ei, vorbeşte despre trecut, dar 
este şi locul unde pulsează prezentul, prin 
evenimentele culturale pe care le găzduieşte. 

Centrul pieţei este străjuit de monumentul 
Sfintei Treimi, realizat în anul 1740, în memoria 
victimelor molimei de ciumă.

Piaţa Victoriei, numită şi Piaţa Operei 
sau Piaţa Revoluţiei, amplasată în centrul 
Timişoarei, este unul dintre locurile-simbol 
ale oraşului. Aici am admirat clădirea Operei 
şi a Teatrului Naţional, clădire care găzduieşte 
patru instituţii culturale importante: Opera 
Română, Teatrul Naţional, Teatrul German de 
Stat şi Teatrul Maghiar de Stat, Timişoara fiind 
singurul oraş european unde funcţionează trei 
teatre de stat, în limbi diferite. Piaţa Victoriei 
rămâne simbolic legată de evenimentele din 
decembrie 1989. 

În chiar ziua de 14 septembrie, Ziua Crucii, 
ne aflam pe treptele Catedralei Mitropolitane 
Ortodoxe, un edificiu construit intre 1936-
1946, într-un stil combinând elemente de 
arhitectură bizantină şi de arhitectură veche 
românească moldovenească. Clopotele 
catedralei cântăresc 8 tone, fiecare clopot este 
inscripţionat cu câte un citat din textele sfinte 
şi vibrează pe un anumit ton.  Clopotele au 
fost acordate de compozitorul Sabin Drăgoi, 
iar sfinţirea Catedralei a avut loc în anul 1946, 
în prezenţa a însuşi ctitorului, Regele Mihai I al 
României.

De peste drum, Parcul Central al Timişoarei 
ne îmbie la o plimbare printre fântânile 
arteziene.

Încărcaţi de istorie şi încălziţi de soarele 
generos al toamnei, ne-am îndreptat paşii prin 
Bastion, spre Curtea Berarilor, unde gazda ne-a 
oferit mici şi bere. S-au depănat iar poveşti şi 
amintiri, impresii şi propuneri de organizări 
viitoare, cu voie bună cât cuprinde!

Ca la fiecare întâlnire, i-am pomenit pe 
cei care nu mai sunt printre noi, dar care ne 
privesc din înalturi. Totodată, ne-am amintit cu 
drag de dascălii noştri din facultate, care, timp 
de 5 ani, ne-au fost părinţi, educatori, mentori. 
Respect pentru fiecare! 

În ultima seară petrecută împreună, am 
cântat, am dansat şi iar am povestit, dar seara 
nu se putea încheia fără recitalul colegului 
Costel Stan, care ne-a plimbat, ca de fiecare 
dată, prin toate zonele folclorice. Şi tot atunci 
am  stabilit viitoarea întâlnire, în Delta Dunării, 
la Tulcea. Propunerea a venit din partea 
colegului nostru Ion Partebună. 

Astfel, aventura continuă. Şi dacă anul 
acesta nu am navigat pe Bega, la anul, sigur 
vom naviga pe Dunăre. Sperăm sa fim mai 
mulţi prezenţi.

Încărcaţi sufleteşte şi fericiţi am spus “La 
revedere, Timişoara!” şi am plecat spre cele 
patru zări, cu gândul la următorul prilej de a fi, 
din nou, împreună.

La mulţi ani, promoţia 1977!

Lorica Filip

Rezumat
De obicei, toamna, 
promoţiile Facultăţii de 
Silvicultură din Braşov 
aniversează ani, sau 
chiar decenii, de la 
absolvire, eveniment 
pe care îl privim ca pe 
un parcurs îndelungat, 
nu lipsit de emoţii 
şi nostalgii trăite în 
note optimiste, dar 
şi cu regretul clipelor 
ireversibile.

1977 Promotion 
of Faculty of 
Silviculture 
and Forest 
Engineering from 
Brasov, together 
again

Synopsis
Promotions of the 
Faculty of Silviculture 
from Brasov have usually 
celebrated  years or even 
decades since graduation 
during autumn. This 
is an event that we 
see as a long-standing 
road, accompanied by 
emotions and nostalgia 
shrouded in optimist 
notes mirrored by the 
regret of irreversibile 
moments and past 
memories.
Lorica Filip
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Un arbore
de viitor

Genomul 
bradului, 

descifrat
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Un exemplar de brad alb din 
Ramerenwald, Municipalitatea 
Birmensdorf (cantonul elveţian 

Zurich), este inscripţionat, în albastru, 
cu „AA_WSL01”. Seminţele şi acele sale 
au furnizat ADN-ul necesar pentru 
descifrarea genomului bradului alb, 
adică a materialului său genetic complet. 
Bradul nostru indigen este doar a şasea 
specie de conifere din lume a cărui 
secvenţă genomică a devenit cunoscută. 
O provocare autentică, întrucât 
coniferele posedă un material genetic 
foarte complex, cu numeroase segmente 
de ADN similare şi repetitive. 

În urma secvenţierii ADN-ului, 
cercetătorii vor obţine o imagine 
de ansamblu, plecând de la piesele 
acestui puzzle de asamblat fără model 
(18 miliarde de perechi de baze ale 
secvenţelor, elementele constitutive 
individuale ale materialului genetic, 
descifrate, adică de şase ori mai multe 
decât cele ale genomului uman).

Efortul a adus roadele scontate: un 
genom descifrat ajută la înţelegerea 
diversităţii genetice din rândul speciei 
şi ne permite să aflăm ce tip de arbore 
se dezvoltă mai bine într-un anumit 
loc specific. În plus, descifrarea acestui 
megagenom reprezintă o investiţie 
pentru o specie forestieră de viitor 
importantă, precum şi o contribuţie 
în favoarea unei gestiuni durabile a 
pădurilor.

Sursa: La Forêt, Nr. 9/2019
Traducere şi adaptare:

Lavinia Marcu

Rezumat
Răşinoasele posedă 
un material genetic 
foarte complex, cu 
toate acestea, pentru 
bradul alb, s-a reuşit 
stabilirea elementelor 
constitutive individuale 
ale materialului genetic, 
punându-se, astfel, 
bazele pentru o specie 
forestieră de viitor.

Silver fir genome, 
decoded
A valuable 
species for the 
future

Synopsis
Softwood species have 
a very complex genetic 
material, nevertheless 
scientists decoded the 
constitutive individual 
elements of the silver fir 
genetic material, laying 
the foundations for a 
valuable tree species for 
the future.

Source: La Forêt,
No. 9/2019
Adapted by
Lavinia Marcu

În raport cu 
schimbările climatice, 
bradul alb este o 
specie de arbore 
extrem de importantă. 
Pentru a putea fi 
studiat mai bine, o 
echipă internaţională, 
cu participarea WSL 
(Institutul federal 
elveţian pentru 
cercetarea pădurii), 
a descifrat întreg 
materialul său genetic.
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În Elveţia, Asociaţia proprietarilor forestieri “ForêtSuisse” 
promovează iniţierea unei strategii comune de luptă 
împotriva speciilor invazive, prin modificarea legii 

protecţiei mediului.
Alături de lipsa unor reglementări care să stipuleze statutul 

suprafeţelor agricole, cu structurile lor proprii, interdicţia de 
a utiliza pesticide în pădure complică această campanie de 
prevenire a acţiunii speciilor neofite asupra arborilor.

Un număr mare de proprietari funciari nu deţin cunoştinţele 
necesare sau nu au posibilitatea de a recunoaşte acest tip de 
specii dăunătoare care afectează calitatea lemnului pe termen 
mediu şi lung. Prin urmare, aceştia nu se află în poziţia cea 
mai propice de a combate în mod eficient acţiunea ciupercilor 
sau a insectelor dăunătoare în cadrul legal actual. 

Biroul Federal al Mediului (OFEV) nu a reuşit încă o 
abordare favorabilă cererilor Asociaţiei de proprietari 
“ForêtSuisse” în domeniu. Un sistem de finanţare corect, bazat 

Declin, politică şi lege 
în viaţa pădurii

Rezumat
Se impune, tot mai mult, coordonarea mai eficientă a 

tuturor actorilor, de la nivel naţional, până la toţi proprietarii 
forestieri, în privinţa obiectivelor-cheie ale noii strategii în 

silvicultura europeană (dăunători, specii invazive, pesticide 
etc.).

Tree decline, politics and regulations in the 
forest life

Synopsis
A more efficient coordination of all the economic actors is 

becoming increasingly necessary, from the national level, to 
all the forest owners, in relation to the key-objectives of the 

new European strategy (pests, invasive species, pesticides etc.).

Source: La Forêt, No. 9/2019
Adapted by Lavinia Marcu

În completarea pregătirilor 
Târgului Forestier 2019, luările 
de poziţie referitoare la politica 
forestieră au subliniat lupta 
împotriva acţiunii dăunătorilor.
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Declin, politică şi lege 
în viaţa pădurii

Specii invazive
în fond forestier valoros

pe principiul poluator-plătitor, precum 
şi interzicerea în consecinţă a vânzării 
şi comercializării speciilor cu probleme 
reprezintă obiective-cheie ale noii 
strategii în silvicultura europeană.

Prevenţia pagubelor trebuie să devină 
deviza de aplicat, fiind datoria sectorului 
public de a prelua acţiunile de combatere 
a speciilor invazive. Proprietarii forestieri 
nu trebuie să aibă obligaţia de a plăti 
pentru ceva ce nu ţine de răspunderea 
lor şi unde nu pot exercita niciun tip de 
influenţă.

La nivel de consultări asupra “Politicii 
forestiere după 2020”, OFEV pune 
în discuţie, pe baza obiectivelor şi 
strategiilor “Politicii forestiere 2020” 

în vigoare, un plan de măsuri pentru 
perioada 2020-2030. Din punctul de 
vedere al proprietarilor forestieri, politica 
forestieră are o importanţă capitală, 
întrucât Asociaţia proprietarilor de păduri 
se angajează să realizeze proiecte realiste 
în domeniu.

Una dintre marile preocupări ale 
“ForêtSuisse” este coordonarea mai 
eficientă a tuturor actorilor, de la nivelul 
Confederaţiei Elveţiene, până la toţi 
proprietarii forestieri, trecând prin 
cantoane sau regiuni.

În ultimele săptămâni, Asociaţia 
“ForêtSuisse” a continuat să fie activă 
în cantonul Berna. Prin activităţile sale, 
a contribuit la menţinerea obligaţiei de 

declarare a provenienţei produselor din 
lemn (declaraţia de origine). Consiliul 
naţional a completat deja această 
reglementare, înainte de a o accepta, în 
iunie trecut, urmând, apoi, a fi votată.

Starea actuală a pădurilor şi problemele 
vizibile, cu arbori afectaţi de acţiunea 
dăunătorilor sau a ciupercilor, creează 
preocupări largi. În funcţie de tipul 
de solicitări, categoria persoanelor 
de referinţă, cunoştinţele de bază sau 
informaţiile forestiere sunt transmise în 
teritoriu de la sediul central din Soleure.

Sursa: La Forêt, nr. 9/19
Traducere şi adaptare: Lavinia Marcu
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Conf. dr. ing. 

Pintilie 
Gătej
Văzând lumina zilei în oraşul 

Câmpulung-Bucovina, într-o zi 
cu semnificaţii biblice, ziua de 26 

octombrie a anului 1929, cel aniversat a 
urmat şcoala primară şi liceul în oraşul 
natal, după care, în anul universitar 
1949-1950, hotărând să dea curs 
chemării tainice a pădurii bucovinene, 
a devenit student al Institutului 
de Silvicultură din Câmpulung 
Moldovenesc. Între anii 1950 şi 1955, ca 
bursier al statului român, a fost student 
la Facultatea de Silvicultură a Academiei 
Silvo-Tehnice din Sankt-Petersburg.

În anul 1955, a fost repartizat la 
Institutul Forestier din Braşov, fiind 
încadrat la catedra de amenajare a 
pădurilor, unde a funcţionat, până în 
anul 1959, ca asistent. 

În anul universitar 1959-1960, după ce 
a fost promovat şef de lucrări, a predat 
cursul de organizare şi conducere a 
întreprinderilor, la secţia de exploatări şi 
transporturi forestiere. Un an mai târziu, 
i s-a încredinţat cursul de amenajare a 
pădurilor, la aceeaşi secţie, curs de un 
semestru, pe care l-a predat până în anul 
1975.

Între anii 1963 şi 1967, a fost 
doctorand fără frecvenţă la Facultatea 
de Silvicultură din cadrul Institutului 
Forestier din Moscova. Aici, în anul 1967, 
sub conducerea ştiinţifică a reputatului 
profesor-academician Nicolai Anucin, 
şi-a susţinut teza de doctorat elaborată 
pe baza cercetărilor efectuate cu privire 
la utilizarea metodelor programării 
matematice în amenajarea pădurilor. 

În anul 1969, a ocupat, prin concurs, 
postul de conferenţiar. Începând 
din 1975, amenajamentul a devenit 
curs comun, pentru ambele secţii ale 
facultăţii. A predat acest curs până în 
anul 1995, când s-a pensionat. 

Timp de peste zece ani, a predat şi 
cursul de statistică matematică, pe care 
a reuşit să-l readucă în facultate de la 
catedra de matematică. În anul 1966, 
disciplina “metode de programare 
matematică în silvicultură” a fost 
introdusă în planul de învăţământ. A 
predat şi acest curs timp de 10 ani 
(1967-1977). Totodată, a scris cursul care 
a fost analizat în consiliul profesoral, 
în anul 1968, referenţi fiind profesorul 
Nicolae Rucăreanu şi un profesor de la 
catedra de matematică. 

Între anii 1973 şi 1983, a îndeplinit 
funcţia de şef al catedrei de 

Rezumat
Profesorii universitari 
Pintilie Gătej şi Marin 
Marcu au împlinit 90 
de ani. Evenimentul 

aniversar dedicat 
domnului conferenţiar 

dr. ing. Pintilie Gătej 
a avut loc la data de 

28 octombrie 2019, iar 
cel dedicat domnului 

profesor dr. ing. Marin 
Marcu a avut loc la data 

de 6 noiembrie 2019.

Assoc. Prof. PhD. 
Marin Marcu

and
Pintilie Gătej, 
on their 90th 

birthday

Synopsis
Mr. Prof. Pintilie Gătej 

and Marin Marcu 
celebrated their 90th 

anniversary. The event 
dedicated to Assoc. Prof. 
PhD. - Eng. Pintilie Gătej 

took place on 28th of 
October 2019, while Mr. 
Prof. PhD. - Eng. Marin 

Marcu’s anniversary was 
celebrated on 6th of 

November 2019.

Facultatea de Silvicultură 
şi exploatări forestiere a 
Universităţii Transilvania 
din Braşov s-a bucurat de 
invitaţi, în luna octombrie, 
la două evenimente 
aniversare dedicate 
profesorilor noştri, la 
împlinirea vârstei de 90 de 
ani. Evenimentul aniversar 
dedicat domnului 
conferenţiar dr. ing. Pintilie 
Gătej a avut loc la data de 
28 octombrie 2019, iar cel 
dedicat domnului profesor 
dr. ing. Marin Marcu a avut 
loc la data de 6 noiembrie 
2019. Cu toţii le dorim, 
sincer, să se bucure în 
continuare de multă 
sănătate, linişte sufletească 
şi clipe senine, alături de 
familie, de toţi cei pe care 
îi au sau pe care îi simt 
aproape. 

Profesorii
universitari 

Marin Marcu
şi Pintilie Gătej,

la împlinirea 
vârstei de 90

de ani
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amenajament şi topografie, în care 
activau, la vremea aceea, şase profesori 
(dintre care un membru corespondent 
al Academiei Române şi un membru 
corespondent al ASAS), trei conferenţiari, 
şapte şefi de lucrări, doi asistenţi şi un 
inginer de cercetare. 

Catedra a obţinut, în acei ani, 
succese însemnate. A fost modernizat 
planul de învăţământ, s-au realizat 
numeroase contracte pentru lucrări de 
cercetare ştiinţifică şi pentru proiectare, 
s-a îmbunătăţit substanţial dotarea 
laboratoarelor, au fost câştigate noi 
spaţii de învăţământ. În colectivul de 
catedră s-a realizat o strânsă şi eficientă 
colaborare. 

O atenţie deosebită a fost acordată 
activităţii didactice, considerându-se 
că este necesar, util şi foarte important 
ca viitorii absolvenţi să-şi asigure o 

Academiei Române, unde conducător 
ştiinţific era, atunci, profesorul Ion 
Popescu-Zeletin, membru corespondent 
al Academiei Române. 

Începând din 1969, a fost membru 
al 19 comisii pentru susţinerea tezelor 
de doctorat, conducători ştiinţifici fiind 
Victor Giurgiu, Nicolae Rucăreanu, 
Ion Popescu-Zeletin, Emil Negulescu, 
Constantin Costea, Ion Milescu, Ioan 
Lupe, Filimon Carcea. 

În aproape toţi cei 40 de ani de 
activitate universitară, a făcut parte din 
comisiile de admitere ale Institutului 
Politehnic, universităţii sau facultăţii. Ani 
la rând, a fost membru sau preşedinte în 
comisiile examenului de stat.

În anii ’60, a publicat articole 
privind aplicarea metodelor cercetării 
operaţionale în amenajament, în revista 
“Viaţa Economică” şi în “Buletinul 

măsurătorilor şi observaţiilor efectuate 
în bazele experimentale ale catedrei sau 
cu prilejul întocmirii unor proiecte, o 
parte dintre acestea fiind elaborate pe 
bază de contract. 

Până la ediţia din 1986, a fost membru 
al colectivului ministerului de resort, 
constituit pentru întocmirea normelor 
tehnice pentru amenajarea pădurilor. 

A fost membru al consiliului profesoral 
al Facultăţii de Silvicultură, al biroului 
senatului Institutului Politehnic din 
Braşov şi al senatului Universităţii din 
Braşov. 

În anul 1975, a reprezentat 
Universitatea din Braşov, la Sofia, 
cu prilejul aniversării a 50 de ani de 
învăţământ superior în Bulgaria.

La solicitarea conducerii MEFMC, a 
fost membru al delegaţiei CAER pentru 
probleme forestiere şi a participat, 
în această calitate, la consfătuirile de 
la Bucureşti (1961 şi 1963), Moscova 
(1967), Moscova şi Ialta (1976). 

Din anul 2004, a desfăşurat o bogată 
activitate de control tehnic pentru 
amenajarea pădurilor (CTAP), prin 
colaborarea cu firme care se ocupă de 
întocmirea proiectelor de amenajament. 

Timp de peste trei decenii, i-au revenit 
responsabilităţi importante şi pe tărâm 
social, obştesc. A reuşit să îndeplinească 
cu competenţă aceste responsabilităţi. 
După cum singur mărturisea la un 
moment dat, are conştiinţa împăcată: 
în tot acest interval de timp, nu şi-a 
făcut decât datoria; nu are nimic să-
şi reproşeze în legătură cu această 
activitate. Munca pe acest tărâm a 
fost recunoscută în diverse moduri, în 
repetate rânduri, ea fiind oglindită de 
soluţiile adoptate de-a lungul timpului 
în spiritul bunului mers al muncii şi vieţii 
universitare.

Remarcabil este şi faptul că profesorul 
nonagenar de astăzi s-a făcut cunoscut 
în comunitate (şi) prin largul său orizont 
în domeniul culturii umaniste, prin 
vocaţia sa oratorică, limbajul elevat, 
exprimarea logică şi clară, prin stilul său 
(cu totul personal!) în care îşi susţinea 
intervenţiile şi pledoariile. Înclinaţia sa 
predilectă pentru literatură şi pentru 
lecturi întinse, dar şi însuşirile de bun 
dascăl, erau uşor recunoscute prin 
modul de comunicare al domniei sale 
cu auditoriul ori cu interlocutorul: o 
comunicare fără încorsetări, lejeră, 
plăcută şi atractivă. Ştim că studenţii i-au 
apreciat atât calităţile de cadru didactic 
de formaţie enciclopedică, cât şi pe cele 
de om, om pur şi simplu.

prof. univ. dr. ing. Dumitru Târziu
prof. univ. dr. ing. Ioan Clinciu

Festivitatea de sărbătorire, la 90 de ani,
a conf. univ. dr. ing. Pintilie Gătej

temeinică pregătire de specialitate, dar şi 
o cuprinzătoare cultură generală, pentru 
a nu rămâne “oameni ai unei singure 
dimensiuni”, cum au fost numiţi, în 
general, inginerii. 

Pe parcursul a 37 de ani, distinsul 
sărbătorit a îndrumat, în proiecte 
de diplomă, peste 250 de studenţi, 
iar timp de 25 de ani, s-a ocupat de 
organizarea şi desfăşurarea cursurilor 
postuniversitare la specializarea 
“amenajarea pădurilor”. 

O contribuţie însemnată a adus la 
buna desfăşurare a doctoratului (în 
facultate şi nu numai), făcând parte din 
numeroase comisii constituite pentru 
colocviile de admitere, pentru multe 
examene de doctorat, inclusiv pentru 
acelea care s-au susţinut la ASAS, la 
Universitatea “Ştefan cel Mare” din 
Suceava şi la Institutul de Biologie al 

Institutului Politehnic” din Braşov. De 
asemenea, a prezentat lucrări ştiinţifice, 
elaborate singur sau în colectiv, la 
sesiunea IUFRO de la Bucureşti (din 
1969) a grupului de studii pentru 
metodele de amenajare a pădurilor 
din Europa, la sesiunea secţiei de 
silvicultură din ASAS, consacrată 
analizei posibilităţilor de utilizare a 
metodelor cercetării operaţionale şi a 
calculatoarelor electronice în silvicultură 
(din 1970) şi la o sesiune ştiinţifică 
internaţională, la Sofia (în 1975), două 
lucrări fiind publicate în franceză şi 
bulgară.

A făcut parte din colectivul 
multidisciplinar condus de profesorul 
Stelian Munteanu, precum şi din 
colectivele de lucru care au realizat, 
la dendrometrie şi amenajament, 
lucrări ştiinţifice concepute pe baza 
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P rofesorul Marin Marcu s-a 
născut în data de 2 noiembrie 
1929, în satul Dorobanţu, 

judeţul Călăraşi, sat situat în partea 
de sud-vest a Bărăganului, acolo unde 
Câmpia Vlăsiei şi Valea Mostiştei se 
întâlnesc în preajma Dunării. Domnia 
sa urmează şcoala primară în comuna 
natală, după care promovează 
examenul de admitere la cursurile 
Licelului teoretic de băieţi “Ştirbei 
Vodă” din Călăraşi, unde, se remarcă, 
pentru prima dată, prin absolvirea 
celor opt clase de liceu în şapte 
ani, clasele a II-a şi a III-a de liceu 
parcurgându-le şi absolvindu-le într-
un singur an şcolar.

După absolvirea liceului, în anul 
1950, şi a bacalaureatului, cu diplomă 
de merit, profesorul Marcu, tânăr 
candidat la acea vreme, susţine şi 
promovează concursul de admitere în 
anul I al Facultăţii de Silvicultură din 

profesională, în anul 1972, unde, prin 
concurs, ocupă postul de conferenţiar, 
iar în anul 1990, pe cel de profesor, în 
cadrul aceleiaşi discipline.

Pedagogul şi omul de ştiinţă 
prof. Marin Marcu se remarcă în 
cadrul disciplinei de meteorologie 
şi climatologie forestieră. Astfel, 
domnia sa îşi începe activitatea 
didactică la disciplină prin redactarea 
cursului, material de înaltă 
ţinută ştiinţifică şi pedagogică, şi 
contribuie, substanţial şi decisiv, la 
dezvoltarea bazei materiale necesare 
pentru pregătirea profesională a 
studenţilor şi pentru cercetarea 
ştiinţifică. În acest scop, încă din 
anul 1961, domnia sa înfiinţează 
laboratorul de meteorologie 
forestieră, pe care îl dotează cu cel 
mai modern echipament al vremii 
şi, într-o perioadă de numai doi 
ani (1962-1963), pune, mai întâi, 

Festivitate la împlinirea vârstei de 90 de ani
a profesorului Marin Marcu

Prof. univ. dr. ing.

Marin 
Marcu

Braşov, pe care o urmează cu succes 
şi o finalizează în 19 februarie 1955, 
an în care, din data de 15 martie 1955, 
este încadrat în funcţia de asistent 
la disciplina “împăduriri”, din cadrul 
facultăţii.

În luna octombrie a anului 1959, 
tânărul cadru didactic de atunci, 
profesorul Marcu, este avansat în 
funcţia de şef de lucrări la disciplina 
care, ulterior, devine disciplina sa de 
suflet, “meteorologie şi climatologie 
forestieră”, unde i se încredinţează 
sarcini de predare a cursului, a 
lucrărilor practice şi de îndrumare a 
proiectului de diplomă, pentru prima 
dată, de la încadrarea sa în facultate.

Domnia sa avansează, pe scară 

bazele, iar apoi înfiinţează reţeaua 
meteorologică forestieră din masivul 
Postăvarul, alcătuită din 43 de staţii 
meteorologice şi fenologice. După ce a 
funcţionat, în întregime, timp de 7 ani 
(între anii 1964 şi 1970) pe baza unor 
observaţii efectuate zilnic, această 
reţea, inovatoare la data respectivă, 
a trebuit să fie redusă, din motive de 
ordin financiar, la un număr de 4 staţii 
care, în ciuda unor mari dificultăţi, 
şi-au continuat activitatea până relativ 
recent.

Pe plan ştiinţific, profesorul Marcu a 
fost şi este o personalitate consacrată, 
caracterizată de o prolifică activitate 
de cercetare, activitate care s-a 
concretizat prin publicarea unui număr 
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de peste 120 de lucrări. Dintre acestea, 
9 lucrări au caracter didactico-ştiinţific, 
constând din manuale, îndrumare 
şi monografii, iar un număr de 111 
sunt articole ştiintifice. Ultimele au 
fost publicate în diferite reviste şi 
culegeri şi sunt axate, în general, pe 
probleme de climatologie montană, 
topoclimatologie, fenologie şi 
ecoclimatologie forestieră, dar şi pe 
alte domenii.

Laturile care conturează activitatea 
polivalentă a profesorului Marcu sunt 
greu de caracterizat separat. Cu toate 
acestea, vă rog să îmi permiteţi ca, 
în spiritul unei mai bune înţelegeri a 
contribuţiilor domniei sale, să separ şi 
să prezint cele trei laturi cheie în care 
dânsul s-a implicat şi a profesat cu 
devotament, dăruire, profesionalism şi 
succes.

Astfel, constat cu admiraţie, 
complexitatea şi exhaustivitatea 
operei ştiinţifice a profesorului 
Marcu, pe care, aşa cum dânsul 
preciza, a abordat-o în domenii 
strict legate de specificul silviculturii 
româneşti - o silvicultură a reliefului 
accidentat -, motiv pentru care 
domnia sa a urmărit, cu consecvenţă, 
pe durata întregii cariere academice 
şi chiar după aceasta, descifrarea 
interacţiunilor dintre relief, climă 
şi pădure. Abordarea domniei 
sale este sistematică, începând cu 
elementele componente ale reliefului 
montan, prin demersuri efectuate la 
microscară teritorial-climatică, apoi 
mutându-se      la mezoscara unui 
masiv muntos, Postăvarul, pentru ca, 
în final, să generalizeze rezultatele 
la scară mare, scară caracterizată 
de nivelul întregului relief carpatic 
şi al ţării. Printr-o astfel de viziune 
şi abordare, domnia sa clarifică, pe 
rând, probleme legate de geneza, 
structura şi particularităţile climatului 
de depresiune, tratând, pentru prima 
dată în România, prin cercetări proprii, 
aspecte legate de “efectul termic, 
pluvial şi eolian de depresiune”, 
precum şi aspecte legate de “efectul 
de golf”, probleme legate de structura 
climatului de versant, pentru care 
domnia sa abordează aspecte, cum 
ar fi “stratul de inversiune” şi “zona 
caldă de versant”, probleme privind 
particularităţile “climei de platformă 
montană şi cele ale altor forme de 
relief”, probleme privind stabilirea 
“tipurilor de variaţie altitudinală a 
parametrilor climatici” şi a “valorilor 
gradienţilor climatici altitudinali” şi, 
respectiv, probleme privind delimitarea 
şi caracterizarea exactă, parametrică, a 
etajelor fitoclimatice.

Pe baza rezultatelor acestor 
preocupări, efectuate la scara 
masivului montan şi a sectorului 
Carpaţilor de curbură, domnia sa 
generalizează cercetările la nivelul ţării 
prin elaborarea proiectului unei noi 
hărţi climatice a României.

Caracterul inovativ şi de pionierat 
al operei ştiinţifice aparţinând 
profesorului Marcu, operă construită 
pe parcursul a mai mult de patru 
decenii, este recunoscut şi apreciat de 
mari specialişti în domeniu, precum 
Ştefan Stoienescu, Vintilă Mihăilescu, 
Octavia Bogdan, Gheorghe Neamu 
şi Sterie Ciulache, iar, prin aceasta, 
ca şi prin multe alte contribuţii ale 
profesorului, facultatea noastră îşi 
dobândeşte locul onorabil pe care îl 
păstrează şi astăzi, în lumea şi ştiinţa 
topoclimatologică.

De fapt, cariera ştiinţifică vastă a 
domniei sale, de aproape 50 de ani, 
se conturează, după cum dânsul 
precizează frecvent, pe realităţile 
pasionante şi pline de necunoscut 
ale climei de munte, pentru care, 
domnia sa, alege, calea mult mai 
aridă, a cercetării ancorate în realităţi, 
care să fundamenteze teoria, şi 
care să intereseze, în egală măsură, 
atât progresul ştiinţific, cât şi pe cel 
aplicativ şi practic, în trei domenii 
cheie, inter-relaţionate: clima de 
munte, fenologia speciilor forestiere 
şi microclima pădurii, ultima strâns 
legată de silvotehnică.

Prin muncă asiduă şi dedicare, 
dânsul a sprijinit zeci de generaţii de 
studenţi în demersul lor de a-şi însuşi 
toate laturile profesiei, bazându-
şi abordarea pedagogică pe crezul 
conform căruia rolul profesorului 
este determinant, prin personalitate, 
autoritate profesională, ştiinţifică 
şi morală. Crede, cu convingere, 
faptul că prelegerea universitară, 
prin încărcătura ştiinţifică, afectivă 
şi spirituală este cea mai importantă 
componentă a procesului didactic, 
reprezentând cartea de vizită a 
profesorului, care transmite de 
la catedră nu numai cunoştinţele 
necesare, ci şi convingerile, 
entuziasmul şi pasiunea profesiei. 

Devotamentul faţă de învăţământul 
superior silvic braşovean, 
devotamentul faţă de instituţie, 
devotamentul faţă de colegi, 
dedicarea faţă de studenţi precum 
şi apartenenţa la valorile şi tradiţiile 
unei instituţii de frunte, inclusiv 
promovarea acestora, le-a dovedit cu 
prisosinţă prin implicare activă, atât 
în ipostaza de cadru didactic, cât şi în 
ipostaza de coordonator al facultăţii. 

Profesorul Marcu îndeplineşte 
funcţia de decan al facultăţii noastre 
în perioada 1976-1981. În această 
perioadă, în ciuda contextului dificil al 
vremii, domnia sa inovează procesele 
administrative şi de comunicare prin 
cultivarea, cu convingere, a unui 
climat entuziast, deschis, curajos, 
demn şi etic şi prin organizarea mai 
multor acţiuni care au fost foarte 
apreciate de studenţii vremii. A fost 
vremea în care s-a dezvoltat baza 
materială a facultăţii şi s-a modernizat 
şi eficientizat procesul de învăţământ 
şi cercetare, obţinându-se rezultate 
remarcabile, cu care ne putem mândri 
şi azi. Atunci s-au construit bazele 
didactice din teren - Valea Gârcinului, 
Noua, Valea Tigăilor - şi au fost 
dezvoltate cele deja existente: Lempeş, 
Valea Doftanei, Grădina dendrologică, 
Reţeaua meteorologică din Postăvar, 
iar Ocolul silvic Braşov a devenit ocol 
didactic.

prof. univ. dr. ing.
Alexandru Stelian Borz
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Introducere

“Economia circulară înseamnă 
reducerea deşeurilor şi protejarea 
mediului, dar şi o transformare 

profundă a modului în care funcţionează 
întreaga noastră economie. Regândind 
modul în care producem, lucrăm şi ne 
facem cumpărăturile, putem să generăm noi 
oportunităţi şi să creăm noi locuri de muncă. 
(…) Această combinaţie între reglementarea 
inteligentă şi stimulentele prevăzute la nivelul UE 
va ajuta întreprinderile şi consumatorii, precum 
şi autorităţile naţionale şi locale să producă 
această transformare”, a declarat, în 2015, 
prim vice-preşedintele CE, Frans Timmermans, 
responsabil cu dezvoltarea durabilă.

De ceva vreme, oamenii de ştiinţă au introdus 
un nou indicator, oarecum surprinzător, numit 
“Ziua în care se termină resursele generate de 
Pământ” (Earth overshoot day - EOD). Este ziua 
din an în care se calculează epuizarea resursele 
naturale pe întregul an, noi trăind pe datoria 
anilor următori. În anul 2017, aceasta a fost la 
2 august, în timp ce cu cinci ani mai devreme, 
a fost în 22 august. Am ajuns în situaţia în 
care folosim într-un an resursele a 1,7 planete. 
Şi nu este vorba numai despre energie din 
resurse fosile, apă potabilă, aer curat, ci şi de 
minereurile absolut necesare pentru a continua 
să trăim ca în prezent: arama, argintul, fierul, 
nichelul, platina, plumbul, uraniul, zincul care se 
vor epuiza până la sfârşitul acestui secol (1).

Dar aceste minerale, şi multe altele, sunt 
înglobate în produsele pe care noi le avem deja 
şi le folosim zilnic. Aşa a apărut un nou concept, 
care, pe viitor, va deveni un mod de viaţă.

Economia circulară funcţionează prin 
extinderea duratei de viaţă a unui produs 
prin design şi service îmbunătăţite şi prin 
relocarea deşeurilor de la sfârşitul lanţului de 
aprovizionare la începutul acestuia.

Practic, aceasta presupune eficientizarea 
resurselor, pentru a produce mai multă valoare 
economică, folosind aceleaşi, sau mai puţine, 
resurse. În contextul volatilităţii tot mai crescute 
a preţurilor materiilor prime de bază din ultimii 
ani, economia europeană a înregistrat una 
dintre cele mai prelungite perioade de încetinire 
a creşterii economiei, aceasta fiind dependentă 
foarte mult de resurse primare importate de pe 
alte continente. 

Modelul de creştere asumat de economiile 
europene de tipul “ia-consumă-aruncă” trebuie 
înlocuit.

Componentă a dezvoltării durabile, născută 
în urma declaraţiei de la Rio, care a definit-o ca 
fiind “dezvoltarea care îndeplineşte necesităţile 
generaţiei prezente, fără a compromite 
capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi îndeplini 
propriile necesităţi”, economia circulară propune 
un model nou de tipul: “reutilizează-repară-
reciclează”. Termenul “dezvoltare durabilă” 
a fost, în mod oficial, introdus în raportul 
“Brundtland”, “viitorul nostru comun”, lansat la 
Naţiunile Unite, în anul 1987. 

Rezumat
Materialul face o 
trecere în revistă a 
noţiunilor care definesc 
conceptul de economie 
circulară, cu referinţă 
la documentele Uniunii 
Europene şi la poziţia 
României în rândul 
celorlalte ţări membre. 
În final, se prezintă 
ţintele stabilite de 
Comisia Europeană la 
adresa ţărilor membre 
ale Uniunii Europene 
pentru trecerea la o 
economie bazată pe 
resurse regenerabile 
şi recuperabile, fără 
generarea deşeurilor.
Cuvinte cheie: economie 
circulară, dezvoltare 
durabilă, deşeuri, 
reciclare.

The main aspects 
regarding 
circular economy 
in Romania

Synopsis
An overview of the 
notions defining the 
concept of circular 
economy, referring 
to the European 
Union documents and 
Romania`s position 
among the other 
member states. Finally, 
we are presented the 
established targets of the 
European Commission 
concerning the member 
states of the European 
Union with the aim 
of a transition to an 
economy which relies 
more on renewable and 
recoverable resources, 
without generating 
forestry wastes.
Key-words: circular 
economy, sustainable 
development, forestry 
wastes, recycling.

Eng. Olivian Nuţescu,
Statistics expert NIS
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O alternativă
la economia
de consum(2)

Principiile de bază
ale economiei circulare
Deşeurile sunt materii prime
Modelul economiei circulare 

propune dispariţia totală a deşeurilor 
şi regândirea produselor, astfel încât 
acestea să poată fi dezasamblate şi 
refolosite pentru obţinerea altor produse 
într-un mod foarte uşor.

Diversitatea
înseamnă putere
Diversitatea şi gradul mare de 

adaptare a produselor sunt o prioritate 

pentru economia circulară. Acest model 
nou militează pentru produse durabile 
în timp, care pot fi transformate în alte 
produse, în mod uşor, la infinit. 

Energia,
din surse regenerabile
În 2014 România a produs şi exportat 

cea mai mare cantitate de energie 
din ultimul deceniu, conform datelor 
publicate de Reţeaua Europeană a 
Operatorilor de Sisteme de Transport de 
Energie (ENTSO-E). Energia regenerabilă 
reprezintă între 15% şi 20% din 
producţia zilnică a României, cu vârfuri 
de 30%.

Gândire sistemică
Gândirea sistemică reprezintă 

înţelegerea unui sistem prin examinarea 

legăturilor şi interacţiunilor dintre 
compartimentele care alcătuiesc acel 
sistem în ansamblul lui. 

De asemenea, gândirea sistemică 
pleacă de la convingerea că înţelegerea 
părţilor nu garantează automat 
înţelegerea întregului.

În economia circulară, producătorii 
trebuie să aibă abilitatea de a înţelege 
cum se influenţează materiile prime una 
pe cealaltă.

Pachetul privind economia circulară, 
adoptat de Comisia Europeană la 2 
decembrie 2015, este menit să sprijine 
tranziţia către o economie circulară în 
Uniunea Europeană şi include propuneri 
legislative privind deşeurile, cu obiective 
pe termen lung în materie de reducere 
a depozitării deşeurilor şi de creştere 
a gradului de reciclare şi de reutilizare. 
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Mai presupune restructurarea din 
temelii a actualei economii de consum, 
cu accent pe investiţiile în zona verde, 
prin refolosirea cât mai multor materii 
recuperate din deşeuri. 

Acest concept începe de la faza de 
proiectare a produselor, care trebuie să 
ţină cont de folosirea unei cantităţi cât 
mai reduse de materii prime din resurse 
neregenerabile. Proiectarea produselor 
trebuie realizată astfel încât să li se 
asigure atât o durată de viaţă cât mai 
mare, un grad de reparabilitate mare, 
astfel încât să fie asigurată reutilizarea 
lor, cât şi uşurinţa de a recupera şi a 
recicla materialele conţinute. 

Este cunoscut faptul că firmele din 
multe sectoare economice din unele 
state ale UE, în special în Marea Britanie, 
Olanda, Danemarca, Germania şi o parte 

a ţărilor nordice, au făcut paşi importanţi 
pe calea adoptării modelului economiei 
circulare, iar asta le-a costat. Acum 
consideră că este nedrept ca ele să facă 
eforturi financiare care le afectează 
competitivitatea, iar companiile din 
alte ţări europene să beneficieze de un 
tratament diferit (3).

De aceea, ele cer acum ca firmele din 
toate ţările Uniunii să fie tratate egal; la 
prima vedere, conceptul de economie 
circulară pare să fie motivat de raţiuni 
de mediu, totuşi majoritatea rapoartelor 
şi a documentelor care fundamentează 
pachetul legislativ aprobat în 2015 
subliniază o paletă mai largă de motivaţii 
şi cu implicaţii mult mai profunde asupra 
evoluţiei economiei europene pe termen 
mediu şi lung. 

Unde se plasează 
ţara noastră

În graficul 1, am încercat să plasez 
realizările ţării noastre între cel mai 
ridicat nivel şi media europeană, pentru 
a înţelege unde ne situăm.

După Danemarca, cele mai multe 
deşeuri per capita sunt produse de 
Norvegia, Elveţia, Islanda, Cipru şi 
Germania, iar cele mai puţine, dar 
înaintea noastră, de Serbia, Polonia, 
Cehia, Slovacia, Estonia sau Ungaria.

Dintre toate deşeurile reciclabile, 
cele mai atractive din punct de vedere 
economic sunt hârtia, plasticul, metalul 
şi sticla. 

Indicatorul măsoară deşeurile 
colectate de către sau în numele 
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autorităţilor municipale şi eliminate 
prin sistemul de gestionare a deşeurilor. 
Reprezintă, într-o mare măsură, deşeurile 
generate de gospodării, deşi pot fi 
incluse şi deşeuri similare din surse 
precum comerţul, birourile şi instituţiile 
publice. 

În graficul 2, indicatorul include 
următoarele două sectoare: sectorul 
de reciclare şi sectorul de reparaţii şi 
reutilizare.

După Letonia, o rată mare de angajaţi 
sunt în ţări precum Lituania, Croaţia, 
Polonia, Slovenia şi Italia, iar deasupra 
Belgiei, care are cea mai mică proporţie, 
sunt situate Olanda, Danemarca, Grecia, 
Germania sau Austria.

Printre cei mai importanţi indicatori 
din domeniu, se situează rata de 
reciclare din totalul deşeurilor 
municipale colectate, reflectată în 
graficul 3. Germania deţine rata cea mai 
mare de reciclare a deşeurilor, urmată 
de Austria, Slovenia, Belgia, Olanda iar 
la polul opus se află Malta, România, 
Grecia, Cipru, Croaţia, Slovacia şi Letonia.

Indicatorul măsoară ponderea 
deşeurilor municipale reciclate în 
generarea totală a deşeurilor municipale. 
Reciclarea include reciclarea materialelor, 
compostarea şi fermentaţie anaerobă. 
Raportul este exprimat în procente 
deoarece ambii termeni sunt măsuraţi în 
aceeaşi unitate şi anume în tone.

Atingerea obiectivelor din pachetul 
privind economia circulară, adoptat de 
Comisia Europeană, rămâne o provocare 
pentru România:

• minimum 50%, pregătirea pentru 
reutilizare şi reciclare a deşeurilor de 
hârtie, metal, plastic şi sticlă (provenind 
din gospodării şi eventual din alte fluxuri 
de deşeuri similare deşeurilor menajere), 
până în anul 2020;

• 70% pregătirea pentru reutilizare, 
reciclare şi alte operaţiuni de valorificare 
materială pentru deşeurile nepericuloase 
provenite din activităţi de construcţie şi 
demolări, până în anul 2020.

 

Ce şi cât utilizăm 
din ce recuperăm

Economia României se numără 
printre cele 3 economii (alături de 
Malta şi Estonia) unde nu s-a realizat 
decuplarea creşterii economice de la 
presiunea asupra mediului şi a resurselor 
naturale, iar şansele ca acest lucru să se 
producă sunt minime. În ceea ce priveşte 
consumul intern de resurse (măsurat 
în tone/capita), România a înregistrat 
o creştere de peste 3 ori a acestuia în 
perioada 2000-2014, în timp ce media 
la nivelul UE a scăzut uşor, de la 16.8, la 
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13.3 tone/capita; dacă punem alături rata 
creşterii consumului intern de resurse 
(314%) şi rata creşterii PIB (192%) pentru 
aceeaşi perioadă (2000-2014), se poate 
observa că avem de-a face cu o creştere 
economică situată departe de principiile 
economiei circulare; România foloseşte 
tot mai multe resurse naturale, dar 

produce cu acestea valoare economică 
mică (3).

Dependenţa materială (grafic 4), 
calculată ca raport între extracţia internă 
utilizată şi consumul intern de materiale, 
indică o dependenţă a economiei de 
resursele naturale interne. (Sursa: INS)
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Grafic 4.
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Grafic 5.

Întreprinderi de reparaţii şi cifrele de afaceri
pe activităţi ale economiei naţionale,
la nivel de clase CAEN Rev. 2

Sursa: Eurostat

Repararea calculatoarelor şi 
a echipamentelor periferice

9511

Clasa
CAEN
Rev. 2 Specificaţie

Număr
unităţi

2015 2016
Cifra
afaceri

Cifra
afaceri

milioane lei milioane lei

Număr
unităţi

1.994 777,20 795,002.044

Repararea echipamentelor de comunicaţii9512 345 357,50 398,8421

Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc 
şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

9522 304 78,80 73,30309

Repararea aparatelor electrocasnice, 
de uz casnic

9521 510 330,40 530,80482

Repararea încălţămintei
şi a articolelor din piele

9523 102 5,90 6,1097

Repararea mobilei şi a furniturilor casnice9524 66 14,10 14,7078
Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor9525 96 15,00 16,9097
Repararea articolelor de uz personal
şi gospodaresc n.c.a.

9529 267 44,00 40,50304

Grafic 6.

Întreprinderi de colectare/recuperare şi cifrele de afaceri
pe activităţi ale economiei naţionale,
la nivel de clase CAEN Rev. 2

Sursa: Eurostat
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Clasa
CAEN
Rev. 2 Specificaţie

Număr
unităţi

2015 2016
Cifra
afaceri

Cifra
afaceri

milioane lei milioane lei

Număr
unităţi

194 302,30 224,00192
Colectarea deşeurilor nepericuloase3811 875 2.745,50 2.834,40823
Colectarea deşeurilor periculoase3812 89 57,70 90,3095
Tratarea şi eliminarea deşeurilor 
nepericuloase

3821 67 253,10 287,2070

Tratarea şi eliminarea deşeurilor 
periculoase

3822 58 197,90 209,2052

Demontarea (dezasamblarea) maşinilor
şi echipamentelor scoase din uz
pentru recuperarea materialelor

3831 329 450,70 365,60342

Recuperarea materialelor reciclabile 
sortate

3832 1.077 4.765,40 4.558,501.028

Cine repară şi recuperează
materialele circulare?
În ţara noastră, existau, în anul 2016, 

un număr de 3.832 firme de reparaţii, în 
diverse domenii de activitate, având o 
cifră de afaceri de circa 1.876 milioane 
lei (grafic 5).

Ultimele date din anul 2016 
consemnează un număr de 2602 firme 
de recuperare şi demontare a diverselor 
obiecte pentru recuperarea materiilor 
prime aflate în acestea, numite şi 
materiale circulare. Acestea au cumulat 
o valoare a cifrei de afaceri de circa 8569 
milioane lei (grafic 6).

Rata utilizării
materialului circular
Indicatorul cu cel mai mare impact din 

domeniu este, fără îndoială, rata utilizării 
materialului circular. De departe, cea mai 
avansată ţară este Olanda, urmată de 
Italia, Franţa, Belgia, Anglia, Germania, 
iar cele mai modeste realizări sunt în 
Grecia, România, Irlanda, care utilizează 
sub 2% din materialele recuperate.

În graficul 7, indicatorul măsoară 
procentul de material recuperat 
şi alimentat înapoi în economie - 
economisind astfel extracţia materiilor 
prime primare.

Energia verde
Indiferent de discuţiile care pot avea 

loc despre rezervele de resurse, precum 
şi de modul diferit al oricărui specialist 
de a defini acest termen, un lucru este 
de netăgăduit: cantitatea acestor rezerve 
are o limită. 

Este adevărat că o lume limitată nu 
poate răspunde unei cereri infinite. 
Oricare ar fi estimările rezervelor, stresul 
creat de creşterea cererii şi de epuizarea 
rezervelor creează creşteri de preţuri şi 
conflicte geo-politice.

De aceea o soluţie a fost găsită în 
energia din surse regenerabile care, 
deşi mai scumpă în prezent, va asigura 
viitorul omenirii. Din acest punct de 
vedere, ţara noastră stă bine (grafic 8) şi 
datorită facilităţilor de tot felul acordate 
investitorilor în acest tip de energie.

Ce trebuie făcut
în viziunea UE(4)

Pentru a creşte beneficiile economice, 
sociale şi de mediu rezultate dintr-o mai 
bună gestionare a deşeurilor municipale, 
Comisia UE a propus, iar Parlamentul UE 
a aprobat, în data de 14 martie 2017, 
următoarele:

• creşterea ratei de reutilizare şi de 
reciclare a deşeurilor municipale la un 
minimum de 70%, până în 2030;
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Grafic 8.

Procentul de energie din surse regenerabile
din totalul energiei produse
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• creşterea ratei de reciclare a deşeurilor 
din ambalaje la 80%, până în 2030, având 
ca obiective intermediare, pentru anumite 
materiale, o rată de 60%, până în 2020, şi 
de 70%, până în 2025, inclusiv;

• interzicerea depozitării materialelor 
reciclabile, cum ar fi masele plastice, 
metalele, sticla, hârtia şi cartonul, precum şi 
a deşeurilor biodegradabile, până în 2025, 
concomitent cu eforturile statelor membre 
în direcţia eliminării, practic, a depozitării 
deşeurilor, până în 2030;

• promovarea, în continuare, a dezvoltării 
pieţelor de materii prime secundare de 
înaltă calitate, inclusiv prin evaluarea valorii 
adăugate aduse de criteriile de stabilire 
a încetării statutului de deşeu aplicabile 
anumitor materiale.

Ce trebuie făcut
de către autorităţile 
române?

• clarificarea metodei de calcul pentru 
materialele reciclate, pentru a asigura 
un nivel de calitate ridicat în materie de 
reciclare;

• încurajarea adoptării, încă din faza 
de proiectare a produselor, a unor soluţii 
care să reducă impactul asupra mediului 
şi generarea de deşeuri în procesul de 
fabricaţie şi pe perioada de utilizare a 
produselor;

• încurajarea producţiei şi comercializării 
de produse cu utilizări multiple, durabile 
din punct de vedere tehnic, care, după ce 
devin deşeuri, pot fi valorificate în mod 
corespunzător, iar eliminarea lor să fie 
compatibilă cu principiile de protecţie a 
mediului;

• acceptarea produselor returnate şi a 
deşeurilor rezultate după ce produsele nu 
mai sunt folosite şi asigurarea gestionării 
ulterioare a acestora fără a crea prejudicii 
asupra mediului sau sănătăţii populaţiei;

• punerea la dispoziţia publicului 
a informaţiilor disponibile cu privire 
la caracterul reutilizabil şi reciclabil al 
produselor; 

• elaborarea de programe naţionale de 
conştientizare a populaţiei cu privire la 
necesitatea reciclării;

• poluatorul plăteşte - plăteşti pentru cât 
arunci;

• finanţarea din bugetul de stat a 
producţiei de reciclare din România;

• taxarea gropilor de gunoi şi 
utilizarea banilor obţinuţi în dezvoltarea 
infrastructurii de reciclare; 

• accesarea fondurilor din platforma de 
sprijin financiar pentru economia circulară, 
lansată împreună cu Banca Europeană de 
Investiţii.

ing. Olivian Nuţescu,
Expert statistician INSS

Bibliografie:
• Platforma online a Eurostat: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-
economy/indicators/monitoring-framework
• Platforma online a Ministerului Mediului, 
Bucureşti
• “Este România pregătită pentru economia 
circulară?”, Green Report, 2016
https://www.green-report.ro/este-romania-
pregatita-pentru-economia-circulara/

Sursa datelor pentru grafice şi tabele:
Baza de date Eurostat

Note:
1) https://www.terresacree.org/plombanglais.
htm
2) https://www.prwave.ro/ce-este-economia-
circulara-si-care-este-contextul-european/
3) https://www.green-report.ro/este-romania-
pregatita-pentru-economia-circulara/
4) https://ec.europa.eu/romania/news_
progrese_domeniul_economiei_circulare_ro
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Comerţul
cu produse lemnoase
în primul semestru
al anului 2019
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1 44.01.0000-total        Lemn de foc Milioane euro 20,079 16,719 15,899 15,749 

  Diferenţa % +20,1 +1,0

2 44.02.0000-total        Cărbune de lemn Milioane euro 0,867 0,883 5,585 5,356 

  Diferenţa   % -1,9 +4,3

3 44.03.0000-total    Lemn brut cojit simplu, fasonat sau chiar cioplit Milioane euro 8,196 10,128 35,093 54,151 

 Diferenţa   % -19,1 -35,2

4 44.04.0000-total  Lemn despicat, prăjini, ţăruşi Milioane euro 3,217 3,227 0,126 0,540 

 Diferenţa   % -0,3 -76,6

5 44.05.0000-total  Lână de lemn, făină de lemn Milioane euro 0,177 0,244 0,130 0,153 

 Diferenţa   % -27,4 -14,8

6 44.06.0000-total  Traverse de cale ferată Milioane euro 3,109 1,953 0,941 0,265 

 Diferenţa   % +59,2 +254,7

7 44.07.0000-total  Cherestea (lemn tăiat longitudinal, spintecat) Milioane euro 233,877 243,583 62,516 67,084 

 Diferenţa   % -4,0 -6,8

8 44.08.0000-total  Foi placaj  - furnire Milioane euro 54,752 56,663 16,606 19,665 

 Diferenţa   % -3,4 -15,6

9 44.09.0000-total     Lemn fasonat Milioane euro 10,598 10,696 15,958 14,289 

 Diferenţa   % -0,9 +11,7

10 44.10.0000-total     Panouri din particule şi panouri similare (PAL, OSB) Milioane euro 199,494 216,320 33,892 28,016 

 Diferenţa   % -7,8 +21,0

11 44.11.0000-total   Panouri din fibre de lemn (MDF) Milioane euro 54,127 47,173 69,217 77,001 

 Diferenţa   % +14,7 -10,1

12 44.12.0000-total Placaje, lemn furniruit Milioane euro 51,364 46,107 25,241 25,930 

 Diferenţa   % +11,4 -2,7

13 44.13.0000-total Lemn densificat în blocuri Milioane euro 2,590 2,800 1,257 0,812 

 Diferenţa   % -7,5 +54,8

14 44.14.0000-total  Rame pentru tablouri Milioane euro 0,163 0,442 1,013 0,780 

 Diferenţa   % -63,2 +29,9

15 44.15.0000-total   Lăzi, lădiţe, coşuri, diverse ambalaje Milioane euro 19,383 18,822 24,864 14,773 

Diferenţa % +3,0 +68,3

16 44.16.0000-total    Butoaie Milioane euro 2,527 2,026 0,780 0,524

 Diferenţa   % +24,7 +48,9

17 44.17.0000-total   Unelte Milioane euro 1,063 1,163 1,087 0,717 

 Diferenţa   % -8,6 +51,6

18 44.18.0000-total    Binale Milioane euro 89,535 90,933 50,067 44,418 

 Diferenţa   % -1,5 +12,7

19 44.19.0000-total   Articole de masă sau de bucătărie Milioane euro 5,688 7,101 3,814 3,110 

 Diferenţa   % -19,9 +22,6

20 44.20.0000-total     Lemn marchetat, încrustat Milioane euro 5,136 5,196 2,363 2,328 

 Diferenţa   % -1,2 +1,5

21 44.21.0000-total  Alte articole din lemn Milioane euro 61,154 60,506 10,251 9,153 

 Diferenţa   % +1,1 +12,0

 Total  Prelucrarea lemnului (exclusiv mobila) Milioane euro 827,095 842,687 376,701 384,814 

Diferenţa   % -1,9 -2,1

Cod produs comercializat

Export primul semestru Import primul semestru

2019 2018 20192019
Unitate
de măsură

 Sursa: MEC
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Cum gestionăm 
dilema? 

3%
2%?
sau
3%
2%?
sau



Ordinul 258/29.08.1986, privind aprobarea “normelor tehnice 
pentru evaluarea masei lemnoase destinată exploatării”, 
a fost abrogat prin Ordinul 1651/31.10.2000, legat de 

aprobarea “normelor tehnice privind evaluarea volumului de lemn 
destinat comercializării”.

Referitor la modul de definire a normelor, constat, fără a greşi, 
că unii “specialişti” în silvicultură au modificat denumirea Ordinului 
258/29.08.1986, fiind deficitari în noţiuni care se referă la Codul 
Silvic, în special la Anexa Nr.1.

Voi prezenta explicaţiile necesare.
Prin urmare, un lucrător cu competenţe de evaluare silvică 

evaluează masa lemnoasă pe picior, care, conform punctului 20 
Anexă Cod Silvic, cităm: “masă lemnoasă - totalitatea arborilor pe 
picior şi/sau doborâţi, întregi sau părţi din aceştia, inclusiv cei aflaţi 
în diverse stadii de transformare şi mişcare în cazul procesului de 
exploatare forestieră”, şi nicidecum “volumul de lemn destinat 
comercializării”, adică “materiale lemnoase”, care, conform Cod Silvic 
Anexă pct. 21 reprezintă, cităm: “materiale lemnoase - lemn rotund 
sau despicat de lucru şi de foc, cheresteaua, flancurile, traversele, 
[...] precum şi lemnul cioplit”. Având şi argumentul, în plus, că nu 
de fiecare dată masa lemnoasă se comercializează, în sensul că 
proprietarul/administratorul o poate folosi pentru nevoi proprii, în 
baza legislaţiei în vigoare, consider că schimbarea definirii normelor 
a fost o greşeală.

Referitor la definiţia normelor, dacă nu am fost pe deplin înţeles, 
conform STAS 4579/2-90, cu completări, actul de punere în valoare, 
care reprezintă rezultatul evaluării masei lemnoase, se defineşte 
ca cităm: “document tehnico-economic care conţine rezultatele 
evaluării cantitative, calitative şi valorice a volumului de lemn 
destinat exploatării”. Mai concret, evaluăm masa lemnoasă pe picior 
şi comercializăm materiale lemnoase.

Cu referire la 3% sau 2%, vă voi prezenta, în cele ce urmează, care 
a fost metoda “ştiinţifică” care a condus la această dilemă. De fapt, 
ce înseamnă sintagma “3% sau 2%”?

La verificarea corectitudinii APV-ului, precizia la măsurarea 
diametrelor este certă atunci când diferenţa nu este mai mare 
de 3%, conform Ordinului 258/1986 şi 2%, în cazul Ordinului 
1651/2000.

Trecând la procedura de verificare a măsurării diametrelor, 
înscrisă în cele două ordine, pentru a verifica încadrarea în clasa de 
precizie de 3% sau 2%, constat că ambele ordine folosesc aceeaşi 
procedură, mai mult, aceleaşi cuvinte, în aceleaşi fraze. Adică este 
vorba de o copiere în totalitate a Ordinului 258/1986 prin Ordinul 
1651/2000.

Se pune întrebarea: printr-o simplă schimbare de număr şi act 
normativ, adică din Ordinul 256/1986 în Ordinul 1651/2000, se 
măreşte precizia unei metode de verifiare a diametrelor?

Fals!
Cei care au acceptat acest lucru, probabil că au contribuit 

la elaborarea vreunei “teze de doctorat” sau, mai rău, nu şi-au 
dat seama că reducerea preciziei de la 3% la 2% la măsurarea 
diametrelor înseamnă refacerea APV-ului şi, implicit, un efort fizic şi 
intelectual care se traduce în foarte multe zile-ore de muncă.

În speranţa că am fost citit, aştept opinii, obiecţii şi, mai mult, 
fapte!

Expert judiciar silvic
ing. Gafiţa-Chiruţă Gh.
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Rezumat
Transpunerea în practică 
a unor reglementări 
tehnice sau legislative în 
domeniul valorificării şi 
comercializării lemnului 
cere, de multe ori, mai 
ales atunci când sunt 
contradictorii, eforturi 
fizice şi intelectuale 
suplimentare, care se 
traduc în zile-ore de 
muncă şi, implicit, în 
cheltuieli financiare.

3% or 2%? 
How shall we 
deal with this 
dilemma?

Synopsis
A series of technical and 
legal regulations in the 
field of wood exploitation 
and commercialisation 
have been put into 
practice, requesting a 
supplimentary physical 
and intellectual effort, 
particullarly when it 
comes from various 
contradictions. This 
effort is translated in 
days-hours of work and 
in implicit financial 
expenses.

Eng. Court Expert 
Gafiţa-Chiruţă Gh.

La noi, ca la nimeni! Constatare din 
bătrâni, de care actualii conducători ai 
silviculturii româneşti nu se dezmint. 
Astfel, în cele ce urmează, mă voi referi 
la două ordine de ministru, unul din 29 
august 1986, adică Ordinul 258, celălalt, 
din 30.10.2000, Ordinul 1651. 
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Având în vedere pachetul legislativ 
al politicii agricole comune pentru 
perioada 2021-2027, prezentat de 

Comisia Europeană, elaborarea planului 
naţional strategic (PNS) se va realiza cu 
respectarea principiului parteneriatului.

În acest sens, Ministerul agriculturii şi 
dezvoltării rurale (MADR) a publicat anunţul 
privind lansarea procesului de selectare a 
partenerilor în vederea constituirii grupurilor 
de lucru pentru elaborarea PNS pentru 
perioada 2021-2027. Selecţia s-a realizat pe 
baza următoarelor criterii: reprezentativitatea 
organizaţiei în cadrul sectorului în care îşi 

desfăşoară activitatea, relevanţa sectorului 
în care îşi desfăşoară activitatea organizaţia 
din perspectiva PAC şi activitatea organizaţiei 
desfăsurată până în prezent, inclusiv în 
implementarea PNDR 2007-2013 şi PNDR 
2014-2020. 

În urma analizării, de către comitetul de 
selecţie, a scrisorii de intenţie transmise în 
scopul participării la procesul de programare 
pentru perioada 2021-2027, ASFOR a 
îndeplinit toate criteriile antemenţionate şi a 
fost selectată ca partener al MADR în procesul 
de consultare pentru elaborarea PNS în cadrul 
grupului de lucru pentru mediu şi silvicultură.

ASFOR, în grupurile de lucru
pentru elaborarea PNS
( 2021-2027)

DG Environment - Comisia 
Europeană, Catedra 
internaţională onorifică “Jean 

Bart” diseminează informaţia privind programul 
de tip Mini MBA “Antreprenor - expert UE în 
managementul economiei circulare şi dezvoltării 
durabile”.

Programul se doreşte a fi unul cât mai practic 
şi aplicat, deopotrivă, cu o focalizare sinergică pe 
patru componente-cheie, de care conceptul de 
sustenabilitate depinde în mod decisiv: ştiinţă, 
inovare, tehnologii şi antreprenoriat în economia 
circulară.

Practic, este un curs de tip post-universitar, care 
se încadrează şi în conceptul Uniunii Europene 
de tip “lifelong learning”, promovat prin centrul 

pentru inovare şi dezvoltare la distanţă. Cursurile 
se desfăşoară online, în perioada lunilor 
octombrie - decembrie 2019, prin intermediul 
unei platforme educaţionale, accesibilă oricărui 
cursant, în mod flexibil. 

Participanţii primesc, în urma evaluării finale, 
certificatul de absolvire cu anexa detaliată a 
modulelor şi modalitatea de evaluare, eliberat 
de Catedra internaţională onorifică “Jean Bart”, 
CIO-SUERD, proiect fondat de Fundaţia “Eurolink 
- Casa Europei”, în parteneriat cu INCE - Centrul 
de biodiversitate “acad. David Davidescu” al 
Academiei Române, instituţie de învăţământ care, 
alături de Ministerul educaţiei, este abilitată prin 
lege să organizeze cursuri de formare de tip post-
universitar şi alte studii strategice avansate. 

Antreprenor - expert UE
în managementul economiei 
circulare şi dezvoltării durabile

La data de 11 
octombrie 2019, 
directorul general al 

Regiei Naţionale a Pădurilor 
- Romsilva, domnul 
Gheorghe Mihăilescu, a 
prezentat, în cadrul unui 
eveniment public, oferta 
de masă lemnoasă care 
urmează a fi pusă în 
circuitul economic de către 
Regia Naţională a Pădurilor 
- Romsilva în anul de 
producţie 2020.

RNP - Romsilva a publicat 
decizia de stabilire a 
preţului de referinţă a masei 
lemnoase pe picior care 
se recoltează din fondul 
forestier proprietate publică 
a statului administrat de 
Regia Naţională a Pădurilor 
- Romsilva, aplicabilă pentru 
anul de producţie 2020.

Licitaţiile principale se 
vor desfăşura în perioada 
noiembrie - decembrie 
2019, urmând a fi finalizate 
până la 20 decembrie 2019.

Au fost prezentate 
criteriile de alegere a 
partizilor care urmează a 
fi exploatate de către RNP 
cu forţe proprii sau prin 
prestări servicii.

Romsilva, 
producţia 
anului
2020
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Concluziile desprinse, din punctul 
de vedere al INCDS “Marin 
Drăcea”, privind volumul de 

lemn recoltat anual din pădurile 
României, potrivit rezultatelor Ciclului II 
IFN, sunt:

 Eroarea de eşantionare a 
indicatorului volum de lemn 
recoltat la nivel naţional este de 
aproape 2,5 ori mai mare decât 
EE% (2%) utilizată la dimensionarea 
reţelei. EE% maximă de 2% TREBUIE 
îndeplinită de orice indicator rezultat 
din reţeaua IFN la nivel naţional;

 Setul de date care stă la baza 
stabilirii volumului de lemn recoltat 
este insuficient şi nu reflectă 
distribuţia reală din teren a 
volumului de lemn recoltat din 
păduri, nici la nivel naţional, şi nici 
regional;

 Aproximativ 80% din arborii 
consideraţi recoltaţi în reţeaua 
IFN sunt arbori relativ subţiri, cu 
diametre sub 30 cm, care generează 
la nivel naţional 30% din volumul 
de lemn recoltat stabilit prin IFN. 
Diferenţa de 20% (numai 1911 
arbori/an cu diametre peste 30 
cm) consideraţi recoltaţi în reţeaua 
IFN, generează, prin agregare la 
nivel naţional, 70% din volumul 
recoltat, respectiv 27,5 milioane 
mc/an, o valoare inexplicabilă!

 Membrii Comisiei de Avizare şi 
Control Ştiinţific, în cadrul analizei 
preliminare a raportului final al 
Ciclului II IFN, au recomandat 
responsabilului IFN eliminarea 
indicatorilor cu eroare de eşantionare 
mai mare de 3% la nivel naţional, 
respectiv 10% la nivel de subdiviziuni 
ale nivelului naţional, acestea 
neavând relevanţă din punct de 
vedere al asigurării statistice, fiind 
însoţite de erori foarte mari, care 
conduc la interpretări eronate.

 Autorii raportului final, în partea de 
concluzii, precizează că informaţiile 
prezentate a căror valoare a erorii de 
eşantionare reprezentativitate este 
mai mare de 3% trebuie interpretate 
şi folosite cu prudenţă.

 Avizarea şi transmiterea în mod 
oficial a unor indicatori care nu 
sunt relevanţi din punct de vedere 
statistic la nivel naţional (cu eroare 
de eşantionare mai mică/mare de 
2%) poate conduce la interpretări 
eronate, ceea ce s-a şi întâmplat.

DECI, REŢEAUA ACTUALĂ DE 
INVENTAR FORESTIER NAŢIONAL 
NU POATE OFERI VALORI 
REPREZENTATIVE CARE SĂ REFLECTE 
REALITATEA PRIVIND INDICATORUL 
VOLUMUL DE LEMN RECOLTAT 
ANUAL LA NIVEL NAŢIONAL SAU 
REGIONAL.

Dezbaterea 
ştiinţifică
privind 
fundamentarea 
statistică
a volumului
de lemn 
recoltat anual
din pădurile 
României

Bucureşti, 5.12.2019

Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor

 
Consiliul Ştiinţific

al Institutului Naţional
de Cercetare-Dezvoltare

în Silvicultură
“Marin Drăcea”

Academia de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice

“Gheorghe Ionescu Şişeşti”
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Cea de-a patra ediţie a conferinţei 
China - Europa Centrală şi de Est 
privind inovarea s-a desfăşurat la 

Belgrad, în perioada 8-9 octombrie 2019.
Conferinţa China-Europa Centrală 

şi de Est privind inovarea este co-
organizată de Ministerul dezoltării 
tehnologice din Serbia şi Ministerul 
ştiinţei şi tehnologiei din R. P. Chineză. 
Evenimentul este prevăzut în anexa la 
liniile directoare Dubrovnik, document 
adoptat de sefii de guvern din statele 
formatului de cooperare Europa Centrală 

şi de Est (17+1), care a avut loc la 
Dubrovnik, la 12 aprilie 2019.

Partea sârbă a adresat invitaţii 
oficiale, la nivel de ministru responsabil 
pentru portofoliul inovării, statelor 
participante în formatul cooperării 17+1. 
Au confirmat participarea, alături de 
Serbia, următoarele state: Muntenegru, 
Slovacia, Ungaria, Bulgaria, Macedonia 
de Nord. Evenimentul a avut în vedere, 
totodată, să atragă participarea 
unor reprezentanţi din următoarele 
parcuri industriale, parcuri ştiinţifice şi 

tehnologice, incubatoare de afaceri, 
universităţi, fonduri de capital, companii 
şi start-up-uri din domeniile: inteligenţă 
artificială, blockchain, cibernetică, soluţii 
smart cities, agritech, biotech, robotică, 
tehnologii în domeniul automotiv, căi 
ferate şi trenuri, comerţ electronic, 
tehnologii privind dronele, fintech, 
soluţii şi digitalizare industrială, internet 
of things, tehnologii spaţiale, tehnologii 
în domeniul sănătăţii.

Conferinţa
China - Europa

Belgrad,
8-9 octombrie 2019
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Silvicultura, dar mai ales exploatarea 
lemnului şi prelucrarea primară, 
prin specificul condiţiilor efective de 

muncă, al nivelului tehnologic aplicat dar 
şi al resursei umane implicate, este un 
mediu cu multe evenimente dramatice, 
nedorite şi costisitoare, atât în zona 
materială, cât şi în cea socială.

Numeroasele accidente de muncă 
înregistrate în acest domeniu se

datorează unei multitudini de cauze, 
enumerarea cărora poate debuta chiar cu 
lipsa de instruire şi de calificare.

La nivelul ţării, această activitate 
“împarte” primul locul în privinţa 
accidentelor de muncă înregistrate cu 
mineritul şi construcţiile, situaţie deloc 
onorantă.

Legat de cauzalitate, câteva dintre 
deficienţele constatate:

a) Exploatăari forestiere:
• nu se întocmesc proiecte tehnice de 

exploatare pentru lucrarile din parchetele 
forestiere şi nu se face nici autorizarea 
acestora din punct de vedere al protecţiei 
muncii, precum nici lucrările pregătitoare 
înainte de începerea exploatării propriu-
zise;

• nu sunt respectate, în general, 
elementele geometrice corecte ale tapei, 
la operaţia de doborâre a arborilor; 

• starea necorespunzătoare a 
drumurilor; 

• instructajul periodic, la locul de 
muncă, consemnat în fisele individuale, 
este, de cele mai multe, ori neconform 
cu activitatea desfăşuratp, incomplet şi 
efectuat superficial;

• recepţionarea şi prelucrarea 
materialului lemnos pe platforma 
drumului;

• din dotarea tractoarelor şi TAF-urilor 
care lucrează in exploatările forestiere, 
lispesc, în mod frecvent, unele dispozitive 
şi sisteme de protecţie.

 b) Prelucrarea primară a lemnului: 
• nefuncţionarea sistemelor de 

avertizare sonoră, înainte de pornire şi la 
apariţia avariilor tehnice; 

• lipsa apărătorilor de protecţie;
• stivele de buşteni din depozit sunt 

aranjate necorespunzător şi nu au opritori 
la bază;

• echipamente de muncă neomologate 
şi necertificate, confecţionarea artizanală 
a acestora, neutilizarea apărătorilor de 
protecţie omologate;

• neîntocmirea şi neafişarea 

Accidentele de muncă
în silvicultură
şi în exploatări forestiere

Sursa: Ministerul muncii, Inspectoratul de muncă

Tabel 1.

Accidente de muncă înregistrate în perioada 2010-2018,
în silvicultură şi exploatări forestiere

2010
Accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă
Accidente mortale
Accidente soldate cu invaliditate

62
37
13

2011
Accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă
Accidente mortale
Accidente soldate cu invaliditate

72
39
10

2012
Accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă
Accidente mortale
Accidente soldate cu invaliditate

65
34
12

2013
Accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă
Accidente mortale
Accidente soldate cu invaliditate

67
34

7

2014
Accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă
Accidente mortale
Accidente soldate cu invaliditate

65
33
14

2015
Accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă
Accidente mortale
Accidente soldate cu invaliditate

66
38
9

2016
Accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă
Accidente mortale
Accidente soldate cu invaliditate

63
38
10

2017
Accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă
Accidente mortale
Accidente soldate cu invaliditate

63
39
9

2018
Accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă
Accidente mortale
Accidente soldate cu invaliditate

75
39
10

instrucţiunilor proprii de lucru, în spaţiile 
de producţie, nedotarea muncitorilor 
cu EIP, respectiv burtieră, ochelari de 
protecţie etc. şi neverificarea calificării şi a 
cunoştiinţelor practice deţinute de către 
operatorii de maşini şi utilaje din halele 
de fabricaţie.

c) Transportul tehnologic
al lemnului:
• în platformele primare din parchetele 

forestiere, activităţi în neconcordanţă 
cu procesul tehnologic, care nu asigură 
securitatea lucrătorilor, cum ar fi 

secţionarea materialului lemons direct 
in stivă sau în sarcina transportată 
de tractor, stivuirea şi încărcarea 
necorespunzătoare a materialului lemons 
în mijloacele de transport, blocarea căilor 
de acces şi a celor de circulaţie de pe 
platformă etc.;

• parcarea la întâmplare a mijloacelor 
de transport, folosirea abuzivă şi 
neasigurarea în vederea pornirii utilajelor;

• lipsa ajutorului de fasonator şi a 
legătorului de sarcină la scos/apropiat 
lemnul.
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În primul rând, impactul este 
extrem de puternic pentru IMM-urile 
care au relaţii comerciale cu furnizori 
din spaţiul UE. Acest lucru înseamnă 
că firmele primesc încasările în lei şi 
efectuează plăţi în euro. Creşterea 
cursului de schimb valutar îi 
influenţează negativ, deoarece vor 
înregistra pierderi în contabilitate.

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

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

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

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

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

valutar şi salarii.
WizCount le oferă managerilor 

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

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

Vizitaţi www.wizrom.ro

Soft-ul de contabilitate

WizCount
Mediile economic şi 
fiscal de la începutul 
lui 2019 conţin câteva 
provocări serioase pentru 
managerii de IMM-uri.
Pentru a face faţă 
acestor noi provocări, 
pe lângă cele deja 
estimate, managerii 
trebuie să se poată 
baza pe un instrument 
de business care să îi 
ajute să evalueze poziţia 
financiară a companiei, 
să intervină pentru a 
stopa sursele de pierderi 
şi să creeze scenarii de 
investiţii adecvate. Un 
astfel de instrument este 
softul de contabilitate 
WizCount. 
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Legislaţie
Preluarea
în pază
a suprafeţelor
de fond forestier 
• (maximum 30 ha), inclusiv
a celor aparţinând persoanelor 
fizice şi juridice

Publicat în MO 289/16.04.2019

Articolul 1
Prezenta procedură reglementează 

etapele necesare preluării în pază, în 
vederea asigurării serviciilor silvice, 
a fondului forestier în suprafaţă de 
maximum 30 ha, inclusiv aparţinând 
persoanelor fizice şi juridice, pentru care 
nu există administrare sau pentru care 
nu sunt asigurate serviciile silvice, cu 
proprietari cunoscuţi sau cu proprietari 
persoane fizice neidentificate sau 
decedate, pentru care nu s-a realizat 
dezbaterea succesorală, respectiv cu 
proprietari persoane fizice sau juridice 
care nu pot face dovada proprietăţii cu 
acte, potrivit prevederilor art. 16 alin. 
(4)-(7) din Legea nr. 46/2008, Codul 
silvic, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
procedura de decontare a acestor 
servicii.

Articolul 2
(1) Ocolul silvic nominalizat prin 

decizie a conducătorului structurii 
teritoriale de specialitate a autorităţii 
publice centrale care răspunde de 
silvicultură este obligat, la solicitarea 
deţinătorului, să asigure serviciile silvice 
pentru fondul forestier în suprafaţă de 
maximum 30 ha, inclusiv aparţinând 
persoanelor fizice şi juridice, pe bază de 
contract de prestări servicii silvice sau, 
după caz, pe bază de act de constatare.

(2) În cazul în care ocolul silvic 
nominalizat nu asigură, exclusiv din vina 
sa, serviciile silvice pentru suprafeţele de 
fond forestier menţionate în notificare, 
după ce s-au făcut demersurile de 
preluare în pază, garda forestieră, în 

baza unei analize, va emite decizie 
privind sigilarea dispozitivelor speciale 
de marcat a arborilor cu amprentă 
rotundă şi pătrată. până la asigurarea 
serviciilor silvice.

Articolul 3
(1) Asigurarea serviciilor silvice 

pentru fondul forestier în suprafaţă de 
maximum 30 ha, inclusiv aparţinând 
persoanelor fizice şi juridice, pentru care 
nu există administrare sau pentru care 
nu sunt asigurate serviciile silvice, cu 
proprietar cunoscut, se face pe bază de 
contract. În situaţia în care proprietarul 
cunoscut nu încheie contract de 
administrare/servicii silvice, se vor aplica 
sancţiunile prevăzute de legislaţia în 
vigoare, până când acesta se achită 
de obligaţia încheierii contractului de 
administrare/servicii silvice.

(2) Asigurarea serviciilor silvice pentru 
fondul forestier pentru care nu există 
administrare sau pentru care nu sunt 
asigurate serviciile silvice, cu proprietari 
persoane fizice neidentificate sau 
decedate, pentru care nu s-a realizat 
dezbaterea succesorală, respectiv cu 
proprietari persoane fizice sau juridice 
care nu pot face dovada proprietăţii 
cu acte, se realizează pe bază de act 
de constatare, potrivit prevederilor 
art. 16 alin. (4)-(7) din Legea nr. 
46/2008, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

(3) Obiectul actului de constatare îl 
constituie asigurarea serviciilor silvice 
de pază şi supraveghere a stării de 
sănătate a fondului forestier de pe raza 
administrativă a unităţii administrativ-
teritoriale ai cărui proprietari nu încheie 
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contract de administrare şi/sau de 
servicii silvice, nu pot fi identificaţi/au 
decedat şi nu s-a realizat dezbaterea 
succesorală/nu pot face dovada 
dreptului de proprietate cu acte.

Articolul 4
(1) Structura teritorială de specialitate 

a autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură, notifică în 
scris unitatea administrativ-teritorială 
pe raza căreia se află terenuri forestiere 
proprietate privată a persoanelor fizice 
şi juridice, dacă suprafaţa proprietăţii 
forestiere este de maximum 30 ha 
inclusiv, aparţinând persoanelor fizice 
şi juridice, despre necesitatea de a se 
asigura serviciile silvice pentru această 
categorie de terenuri cu fonduri de la 
bugetul de stat, prin bugetul autorităţii 
publice centrale care răspunde 
de silvicultură, în conformitate cu 
prevederile art. 16 alin. (4) şi (5) şi art. 
97 alin. (1) lit. a) şi a1) din Legea nr. 
46/2008, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale 
sunt obligate, la solicitarea structurilor 
teritoriale ale autorităţii publice centrale 
care răspunde de silvicultură, să 
furnizeze date despre deţinătorii de fond 
forestier de maximum 30 ha inclusiv, 
aparţinând persoanelor fizice şi juridice, 
proprietari identificaţi şi deţinători 
neidentificaţi, precum şi informaţii cu 
privire la dezbaterea succesiunii.

(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) 
se transmite şi ocolului silvic/ocoalelor 
silvice nominalizat/nominalizate, care 
va/vor executa controalele de fond, 
evaluarea pagubelor şi va/vor asigura 
serviciile silvice.

(4) Structura teritorială de specialitate 
a autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură, în colaborare cu 
ocolul silvic/ocoalele silvice nominalizat/
nominalizate pe o unitate administrativ-
teritorială, va identifica terenurile 
forestiere fără administrare/servicii 
silvice după unitate de producţie - up, 
unitate amenajistică - ua, proprietar, 
mărimea suprafeţei, ţinând cont de:

a) informaţiile din amenajamentele 
silvice aflate în vigoare la data punerii în 
posesie;

b) titlurile de proprietate, procesele-
verbale de punere în posesie, 
protocoalele de predare-primire a 
terenurilor forestiere, potrivit legii, 
inclusiv cele predate prin protocol 
comisiilor locale şi nepuse în posesie;

c) actele administrative, în original, 
emise de unitatea administrativ-
teritorială prin care se face dovada 
înregistrării terenului forestier, în care 
este înscrisă şi suprafaţa;

d) adresele ocoalelor silvice prin care 

s-au pus la dispoziţia comisiilor locale 
de fond funciar terenurile forestiere 
validate ca drept de proprietate de către 
comisiile judeţene de fond funciar.

(5) În cazul ocoalelor silvice de regim, 
structurile teritoriale de specialitate 
ale autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură asigură sprijin 
în colaborare cu ocoalele silvice de stat, 
în vederea obţinerii datelor necesare 
identificării terenurilor forestiere care 
trebuie preluate.

Articolul 5
(1) În vederea delimitării suprafeţelor 

de fond forestier pe care urmează să 
se execute control de fond în vederea 
preluării, ocolul silvic nominalizat 
va utiliza limitele existente, conform 
amenajamentelor silvice, planurilor 
de bază, hărţilor amenajamentelor 
în vigoare la data punerii în posesie, 
schiţelor proceselor-verbale de punere 
în posesie sau oricărui alt înscris care 
poate fi utilizat pentru o delimitare cât 
mai corectă a proprietăţii sau a trupului 
de pădure.

(2) Ocolul silvic nominalizat împreună 
cu ocolul/ocoalele silvic/silvice care 
asigură servicii silvice fondului forestier 
limitrof suprafeţelor care urmează să fie 
preluate materializează în teren limitele/
bornele în urma identificării efectuate 
la birou pe bază de evidenţe, schiţe şi 
altele asemenea, de către reprezentanţii 
gărzii forestiere, ocoalelor silvice şi 
unităţii administrativ-teritoriale.

(3) Mărimea suprafeţelor terenurilor 
forestiere pe care urmează să se execute 
controlul de fond/evaluare a pagubelor 
se preia din procesele-verbale de punere 
în posesie sau din orice alt înscris.

(4) Pentru determinarea limitelor şi 
mărimii suprafeţei fondului forestier pe 
care urmează să se execute controlul de 
fond, structura teritorială de specialitate 
a autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură va asigura 
sprijinul, în limitele competenţelor şi ale 
resurselor disponibile.

(5) Ocolul silvic nominalizat va 
executa controlul de fond şi va evalua 
eventualele pagube produse în fondul 
forestier menţionat în notificare de către 
structurile teritoriale de specialitate ale 
autorităţii publice centrale care răspunde 
de silvicultură.

(6) Suprafeţele de fond forestier 
predate prin protocol comisiilor locale 
în baza Legii fondului funciar nr. 
18/1991, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi nepuse 
în posesie de către comisiile locale de 
fond funciar se preiau de către ocolul 
silvic de stat, pe bază de protocol, de la 
unitatea administrativ-teritorială. Aceste 

suprafeţe de fond forestier reintră în 
administrarea administratorilor fondului 
forestier proprietate publică a statului.

(7) În cazul în care există solicitări de 
preluare în pază, pe bază de contract, 
către un ocol silvic, altul decât cel 
nominalizat, acesta poate prelua în pază 
suprafeţele de fond forestier respective 
dacă se cumulează suprafaţă minimă 
de constituire a unui canton silvic sau 
dacă această suprafaţă se arondează 
la un canton silvic existent, situaţie în 
care acest ocol silvic va fi ocol silvic 
nominalizat.

Articolul 6
(1) Pentru terenurile forestiere preluate 

în pază, pentru care nu există elemente 
de identificare amenajistică, cu privire 
la unitate de producţie şi unitate 
amenajistică, sau pentru care elementele 
de identificare se suprapun cu cele 
existente, se stabileşte un indicativ, 
astfel:

a) indicativul judeţului;
b) numărul unităţii administrativ-

teritoriale în cadrul judeţului, atribuit 
acesteia de garda forestieră, în ordine 
alfabetică;

c) numărul atribuit terenului pentru 
care s-a făcut preluarea, de către ocolul 
silvic nominalizat, începând cu nr. 1, 
număr ce reprezintă ordinea în care au 
fost preluate aceste terenuri;

d) codul ocolului silvic care se preia 
din registrul unic (de exemplu, AG-3-1-
222).

(2) Ocolul silvic nominalizat va înainta 
la structura teritorială de specialitate a 
autorităţii publice centrale care răspunde 
de silvicultură o copie de pe actul de 
control de fond/evaluare a eventualelor 
pagube aduse fondului forestier şi 
situaţia justificativă a suprafeţelor de 
fond forestier preluate prin actul/actele 
de control de fond, potrivit modelului 
prevăzut în anexa nr. 1, şi va solicita 
întocmirea actului de constatare încheiat 
cu ocazia preluării fondului forestier în 
suprafaţă de maximum 30 ha inclusiv 
aparţinând persoanelor fizice şi juridice, 
pentru care se asigură serviciile silvice.

(3) Actul de constatare prevăzut la 
alin. (2) se întocmeşte în maximum 5 
zile lucrătoare de la data primirii actului 
de control de fond de la ocolul silvic 
nominalizat şi va conţine obligatoriu 
informaţii cu privire la starea arboretului.

(4) Modelul actului de constatare este 
prevăzut în anexa nr. 2.

(5) În baza actului de control de fond/
evaluare, ocolul silvic predă pădurarului 
titular de canton, pe bază de proces-
verbal de predare-primire, terenul 
forestier care se preia în pază.(6) Ocolul 
silvic nominalizat va aronda suprafeţele 
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e • Ministerul finanţelor publice a elaborat proiectul de hotărâre de 
guvern privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2020, 2021 şi 
2022, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru 
tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi 
contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

Prin proiectul de act normativ se propune ca limitele anuale aferente 
pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru 
tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi 
contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale să fie de 
1,2 miliarde lei/an în perioada 2020-2022.

• S-au constituit, la nivelul Ministerului agriculturii, grupurile tematice 
de lucru care vor dezvolta planurile nationale strategice. La inceputul 
anului 2020, vor fi elaborate primele drafturi ale planurilor strategice 
nationale. 

S-au alcătuit şi identificat, de către un grup consultativ, măsuri pentru 
sectorul forestier, care ar putea fi finanţate în exerciţiul financiar 2021-
2027.

Prioritati selectate:
• refacerea arboretelor afectate de calamităţi / creşterea stabilităţii 

arboretelor prin executarea lucrărilor de îngrijire în contextul 
schimbărilor climatice;

• accesibilizarea; infrastructura pentru exploatarea pădurilor (drumuri 
forestiere şi depozite); beneficiari: proprietari de păduri, administraţii 
silvice şi firme de exploatare;

• investiţii în tehnologii de exploatare prietenoase cu mediul;
• pajistile şi păşunile să beneficieze de sprijin pe suprafaţa agricolă, 

chiar dacă există un anumit procent de acoperire cu vegetatie forestieră; 
procentul de vegetaţie forestieră să fie evaluat la nivel de păşune / 
comună, şi nu pe fiecare proprietate în parte;

Similar criteriilor pentru măsura corespondentă terenurilor agricole, 
se pot defini criterii de identificare a constrângerilor pentru terenurile 
forestiere: pantă, păduri în zone de limită, deficit de apă, zone cu 
sărăturare etc.

Este important atât ca finanţarea să acopere în mod echilibrat 
funcţiile de servicii ecosistemice, climatice, biodiversităţii pădurilor, cât 
şi să existe resurse pentru investiţii în accesibilizarea pădurilor, depozite 
şi tehnologie de exploatare.

Guvernare transparentă,
deschisă şi participativă
Standardizare, armonizare,
dialog îmbunătăţit
Cod SIPOCA 35

Secretariatul general al guvernului, în calitate de beneficiar, şi 
Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de partener, implementează 
proiectul “Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - 
standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit”, cod SIPOCA 35, cu 
aplicare naţională. Scopul proiectului constă în creşterea gradului de 
transparenţă a actului de guvernare la nivel central şi local.

În vederea asigurării transparenţei la nivelul admnistraţiei publice 
centrale şi locale, Secretariatul General al Guvernului îşi propune, 
prin intermediul proiectului, intervenţia la nivelul cadrului legislativ 
în materie, prin modificarea şi completarea normelor de aplicare a 
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
şi prin elaborarea normelor de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, supuse unor sesiuni 
de preconsultare cu toţi actorii vizaţi. Sesiunea de preconsultare s-a 
desfăşurat în luna septembrie 2019, reprezentând etapa premergătoare 
procesului de lansare spre dezbatere publică, în conformitate cu Legea 
nr. 52/2003.

de teren forestier preluate în pază 
la cantoane silvice, aşa cum sunt 
înscrise în actul de control de fond 
şi în actul de constatare încheiat cu 
ocazia preluării fondului forestier 
în suprafaţă de maximum 30 ha 
inclusiv aparţinând persoanelor fizice 
şi juridice, pentru care se asigură 
serviciile silvice.

Articolul 7
Pentru fondul forestier în suprafaţă 

de maximum 30 ha inclusiv 
aparţinând persoanelor fizice şi 
juridice, fără administrare sau servicii 
silvice, cu proprietari persoane fizice 
neidentificate sau decedate şi pentru 
care nu s-a realizat dezbaterea 
succesorală, respectiv cu proprietari, 
persoane fizice sau juridice, care 
nu pot face dovada proprietăţii 
cu documente legale, ocolul silvic 
nominalizat va întocmi cererea 
de decontare, al cărei model este 
prevăzut în anexa nr. 3.

Articolul 8
(1) Asigurarea serviciilor silvice 

pentru fondul forestier în suprafaţă 
de maximum 30 ha inclusiv 
aparţinând persoanelor fizice şi 
juridice, fără administrare sau servicii 
silvice, ai cărui proprietari, persoane 
fizice sau juridice, moştenitori sau 
succesori ai acestora au făcut cerere 
pentru asigurarea serviciilor silvice 
printr-un ocol silvic autorizat, se 
realizează pe bază de contract 
de prestări servicii silvice potrivit 
prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea 
nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare.

(2) În cazul persoanelor dovada 
proprietăţii prevăzute la alin. (1) 
se face cu certificat de moştenitor, 
proces-verbal de punere în posesie, 
titlu de proprietate, contract de 
vânzare-cumpărare, schimb sau 
donaţie, hotărâre judecătorească, 
certificatul de moştenitor, act de 
partaj notarial şi extras de carte 
funciară.

Articolul 9
În situaţia decesului proprietarului 

cunoscut, fără a se realiza dezbaterea 
succesorală, asigurarea serviciilor 
silvice se face cu continuitate, în baza 
unui act de constatare, întocmit în 
condiţiile prezentei proceduri.

Articolul 10
 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă 

din prezenta procedură.
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Un nou set de standarde 
internaţionale a fost publicat pentru a 
permite tehnologiei BIM să se dezvolte 
în cadrul proiectelor şi dincolo de toate 
graniţele, aducând beneficii întregii 
industrii în ansamblu.

Anul acesta, ASRO a publicat 
versiunea română a standardelor BIM: 
SR EN ISO 19650-1:2019, “Organizarea 
informaţiilor în format digital despre 
clădiri şi lucrări de geniu civil, utilizând 
modelarea informaţiei construcţiei (BIM). 

Managementul informaţiilor utilizând 
modelarea informaţiei construcţiei. 
Partea 1: Concepte şi principii” şi SR 
EN ISO 19650-2:2019, “Organizarea 
informaţiilor în format digital despre 
clădiri şi lucrări de geniu civil, utilizând 
modelarea informaţiei construcţiei (BIM). 
Managementul informaţiilor utilizând 
modelarea informaţiei construcţiei. 
Partea 2: Etapa de livrare a activelor”.

Aceste standarde nu înseamnă doar 
o colaborare mai eficientă în proiecte, 

ci permit proiectanţilor şi contractorilor 
care lucrează pentru toate tipurile 
de lucrări de construcţii să aibă un 
management mai clar şi mai eficient al 
informaţiilor.

Standardele au fost elaborate în 
cadrul comitetului tehnic ASRO/CT 
335, BIM şi sustenabilitatea mediului 
construit, comitetul tehnic naţional - 
oglindă pentru comitetul european de 
standardizare CEN/TC 442, Building 
Information Modelling.

Ziua Mondială
a Standardizarii

În fiecare an, pe 14 octombrie, 
membrii Organizaţiei Internaţionale 
de Standardizare (ISO), ai Comisiei 
Electrotehnice Internaţionale 
(IEC) şi ai Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor (ITU) sărbătoresc Ziua 
Mondială a Standardizării.

Tema aleasă pentru acest an: 
“Standardele video creează o scenă 
globală” (“Video standards create a 
global stage”).

Avântul tehnologic din ultimii ani a 
dus la un salt imens în ceea ce priveşte 

calitatea formatelor video. Videoclipurile 
au devenit din ce în ce mai accesibile, 
iar oamenii din întreaga lume au început 
să-şi ilustreze experienţele de viaţă prin 
imagini vii, aflate în mişcare.

Cu ocazia acestui eveniment, 
Organizaţia Internaţională de 
Standardizare (ISO) a organizat un 
concurs intitulat #futurevideo. Concursul 
i-a provocat pe participanţi să-şi 
imagineze viitorul formatului video şi 
să-l înregistreze într-un film de cel mult 
20 de secunde.

Set nou de standarde internaţionale
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CEN/TC 38 2297 INFO Other committee
document

CEN-TC38_N2297_N_2297_-_TC_38_-_CEN_TC_38_WG23_Report
N 2297 - TC 38 - CEN TC 38 WG23 Report
Path: 2019-11-14 - 55th Plenary Meeting - FCBA, Bordeaux, FRANCE

TC Nr. Acţiune Tip documentTitlu

CEN/TC 38 2300 INFO Other committee
document

CEN-TC38_N2300_N_2300_-_TC_38_-_CEN_TC_38_WG26_Report
N 2300 - TC 38 - CEN TC 38 WG26 Report
Path: 2019-11-14 - 55th Plenary Meeting - FCBA, Bordeaux, FRANCE

CEN/TC 38 2301 INFO Other committee
document

CEN-TC38_N2301_N_2301_-_TC_38_-_CEN_TC_38_WG27_Report
N 2301 - TC 38 - CEN TC 38 WG27 Report
Path: 2019-11-14 - 55th Plenary Meeting - FCBA, Bordeaux, FRANCE

ISO/TC 39/SC 4 390 INFO Meeting reportISO-TC39-SC4_N0390_Draft_report_of_the_14th_plenary_meeting_(Rome
~_2019-10-10) Draft report of the 14th plenary meeting (Rome, 2019-10-10)
Path: 03. Meetings and resolutions

CEN/TC 38 2296 INFO Other committee
document

CEN-TC38_N2296_N_2296_-_TC_38_-_CEN_TC_38_WG22_Report
N 2296 - TC 38 - CEN TC 38 WG22 Report
Path: 2019-11-14 - 55th Plenary Meeting - FCBA, Bordeaux, FRANCE

CEN/TC 38 2295 INFO Other committee
document

CEN-TC38_N2295_N_2295_-_TC_38_-_CEN_TC_38_WG21_Report
N 2295 - TC 38 - CEN TC 38 WG21 Report
Path: 2019-11-14 - 55th Plenary Meeting - FCBA, Bordeaux, FRANCE

CEN/TC 38 2299 INFO Other committee
document

CEN-TC38_N2299_N_2299_-_TC_38_-_CEN_TC_38_WG25_Report
N 2299 - TC 38 - CEN TC 38 WG25 Report
Path: 2019-11-14 - 55th Plenary Meeting - FCBA, Bordeaux, FRANCE

EN/TC 38 2302 INFO Other committee
document

CEN-TC38_N2302_N_2302_-_TC_38_-_CEN_TC_38_WG28_Report
N 2302 - TC 38 - CEN TC 38 WG28 Report
Path: 2019-11-14 - 55th Plenary Meeting - FCBA, Bordeaux, FRANCE

Tabel 1.

Documente aflate pe platforma electronică europeană,
supuse analizei pentru exprimarea poziţiei naţionale prin vot şi observaţii

Din agenda de lucru pe 2019
Comitetul European de Standardizare 

(CEN) şi Comitetul European pentru 
Standardizare în Electrotehnică (CENELEC) 
evaluează principalele evoluţii din 
domeniul standardizării şi priorităţile din 
sectoarele strategice pentru anul în curs.

CEN şi CENELEC au continuat, şi în 2019, 
să furnizeze cele mai bune soluţii tehnice 
relaţionate procesului de standardizare din 
industria europeană. 

Dialogul constructiv cu membrii Comisiei 
Europene sprijină implementarea planului 
de acţiune convenit cu organizaţiile 
europene de standardizare.

CEN şi CENELEC au adoptat programul 
strategic pentru inovaţie, aprobat încă din 
2018. În anul 2019, cele două comitete 
şi-au propus atragerea comunităţii de 
specialişti în inovaţie şi cercetare din 
sectorul standardizării, oferind soluţii 
digitale rapide, care să răspundă nevoilor 
acţionarilor şi specialiştilor din domeniu. 
Implementarea programului strategic 
pentru transformare digitală, adoptat în 

2017, a continuat în 2019, prin lansarea 
unei serii de proiecte-pilot de interpretare 
a standardelor cu ajutorul calculatoarelor 
şi a programelor specializate, în colaborare 
cu partenerii ISO şi IEC. Inteligenţa 
artificială, operarea automată şi securitatea 
cibernetică sunt parte a programului 
comun CEN-CENELEC.

Obiectivul final este angajarea industriei 
europene în crearea unui forum consultativ 
(IAF). Scopul acestui forum este de a oferi 
o platformă de dialog cu reprezentanţii 
din industrie şi de a furniza informaţii 
sau recomandări asupra strategiilor 
cheie din standardizare, asigurându-se 
că standardele pot garanta un răspuns 
adecvat necesităţilor actuale ale pieţei.

Toate aceste acţiuni, incluse şi pe agenda 
de lucru anuală a Comisiei Europene 
privind standardizarea, anunţă un an 2019 
fundamental în dezvoltarea sistemului 
european de standardizare, care să sprijine 
o piaţă unică pentru servicii şi produse, 
pentru anii care vor urma.

Comitet tehnic 
pentru achiziţiile 
publice

CEN a instituit recent noul CEN/
TC 461 “Achiziţii publice”, cu 
scopul de a defini un standard 
european privind integritatea şi 
responsabilitatea în contextul 
achiziţiilor publice UE. Noua 
activitate de standardizare decurge 
din discuţiile din cadrul acţiunii JIS 
11 “Utilizarea sporită a standardelor 
în achiziţiile publice” şi nevoia 
exprimată de părţile interesate 
(întreprinderile UE şi autorităţile 
publice) de a stabili noi cerinţe 
pentru achiziţii care stau la baza 
Directivei 2014/24/UE, privind 
achiziţii publice, şi Directivei 
2014/25/UE privind achiziţiile 
publice de către entităţile care 
operează în sectoarele de apă, 
energie, transport şi servicii poştale.

Din activitatea curentă
a comitetului tehnic CT 118

Membrii comitetului au analizat şi 
şi-au exprimat votul pentru o serie 
de  documente,  aflate pe platforma 
electronică europeană, pentru 
exprimarea poziţiei naţionale, prin vot şi 
observaţii, cu termen - noiembrie 2019.
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Îmbătrânirea 
forţei de muncă

Gestionarea 
prelungirii vieţii 

profesionale 
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“Condiţiile de muncă sigure şi sănătoase pe toata durata vieţii profesionale sunt 
benefice pentru lucrători, agenţi economici şi societate în ansamblu” reprezintă 
mesajul principal în cadrul campaniei “Locuri de muncă sigure şi sănătoase 
2016-2020”. Ca obiective principale în cadrul campaniei se pot menţiona: • să 
promoveze munca durabilă şi îmbătrânirea sănătoasă încă de la începutul vieţii 
profesionale; • să prevină problemele de sănătate pe parcursul vieţii profesionale; 
• să ofere angajatorilor şi lucrătorilor modalităţi de gestionare a sănătăţii şi 
securităţii în muncă în contextul îmbătrânirii forţei de muncă; • să încurajeze 
schimbul de informaţii şi bune practici;

Pe măsură ce durata vieţii profesionale se prelungeşte, 
lucrătorii în vârstă alcătuiesc (constituie) o parte 
tot mai mare a forţei de muncă. În acest context 

(gestionarea), eforturile pentru aplicarea riguroasă a sistemului 
instituţionalizat prin legislaţia de sănătate şi securitate în 
muncă (SSM) devin o prioritate.

Creştrea nivelului de ocupare a forţei de muncă şi 
prelungirea vieţii profesionale au constituit obiective 
importante ale politicilor naţionale şi europene încă din anii 
‘90. Rata de ocupare a persoanelor cu vârsta între 55-64 de 
ani, de la nivelul UE-28, a crescut de la 39%, în 2003, până la 
50,1%, în 2013.
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Vârsta medie de risc de pe piaţa 
muncii a crescut de la 59,9 ani, în 2001, 
la 61,5 ani, în 2010, iar în prezent, în 
România, a crescut la 65 de ani, la 
bărbaţi, şi la 63 de ani, la femei.

Obiectivul strategic Europa 2020 în 
materie de ocupare a forţei de muncă, 
şi anume creşterea ratei de ocupare a 
populaţiei cu vârsta între 20 şi 64 de ani 
până la 75%, implică faptul că cetăţenii 
europeni vor fi obligaţi să lucreze o 
perioadă mai îndelungată.

Se ştie că odată cu înaintarea în vârstă, 
se produc unele schimbări fireşti, care 
pot fi atât pozitive, cât şi negative.

O parte din însuşirile pozitive ar fi 
înţelepciunea, gândirea strategică, 

perceperea, experienţa holistică şi 
capacitatea de a delibera, experienţa 
profesională, expertiza.

Însă anumite capacităţi funcţionale, 
în special cele fizice şi senzoriale, se 
diminuează (deteriorează) ca urmare a 
procesului natural de îmbătrânire. De 
aceea, la evaluarea riscurilor, potenţialele 
modificări ale capacităţilor funcţionale 
trebuie luate în calcul, iar munca şi 
mediul de lucru trebuie modificate 
pentru a face faţă acestor schimbări.

Aceste modificări de capacităţi 
funcţionale, asociate cu înaintarea în 
vârstă, nu sunt uniforme, pentru că 

există diferenţe individuale legate de 
stilul de viaţă, nutriţie, condiţie fizică, 
predispoziţie genetică la îmbolnăvire, 
nivel educaţional, mediu de lucru şi alte 
medii.

Lucrătorii înaintaţi în vârstă nu au 
statutul unui grup omogen, există 
diferenţe destul de mari între personae 
de aceeaşi vârstă.

De asemenea, multe schimbări aduse 
de înaintarea în vârstă au o relevanţă mai 
mare în anumite activităţi profesionale 
decât în altele.

De exemplu, modificarea simţului 
echilibrului are implicaţii pentru 
lucrătorii din exploatările forestiere, 
care lucrează în condiţii extreme, similar 

celor ce lucrează în minerit la suprafaţă, 
poartă echipamente grele; reducerea 
capacităţii de a aprecia distanţele şi 
viteza obiectelor în mişcare, comparativ 
cu persoanele care lucrează la birou, pe 
care nu le afectează.

Vârsta este unul dintre aspectele care 
caracterizează diversitatea forţei de 
muncă. Evaluarea riscurilor în funcţie de 
vârstă înseamnă luarea în considerare 
a caracteristicilor asociate cu vârsta 
ale diferitelor categorii de vârstă, în 
momentul evaluării riscurilor, inclusiv a 
eventualelor schimbări ale capacităţii 
funcţionale şi ale stării de sănatate.

Enumerăm câteva dintre riscurile care 
prezintă relevanţă, în special pentru cei 
în vârstă:

• volumul intens de muncă fizică;
• pericolele legate de lucrul în 

schimburi;
• mediile de lucru cu temperaturi 

ridicate sau scăzute, ori cu nivel mare 
de zgomot, ca de exemplu în exploatări 
forestiere, prelucrarea lemnului sau 
fabricarea mobilei.

Evaluarea riscurilor trebuie să ia în 
calcul cerinţele profesionale în raport 
cu capacităţile şi starea de sănătate ale 
fiecărei persoane şi trebuie să ţinem 
cont că diferenţele dintre persoane cresc 
odată cu vârsta.

De asemenea, o capacitate funcţională 
o reprezintă capacitatea de muncă, 
echilibrul dintre activitatea profesională 
şi resursele individuale. Doar atunci când 
cele două se potrivesc, capacitatea de 
muncă este bună. Sigur, sunt anumiţi 
factori care o afectează, cum ar fi 
sănătatea şi capacităţile funcţionale, 
educaţia şi competenţa, valorile, 
atitudinile şi motivaţia, mediul de lucru 
şi comunitatea profesională, conţinutul, 
cerinţele şi organizarea muncii.

De menţionat că starea de sănătate în 
etapele mai târzii ale vieţii depinde de 
grija acordată sănătăţii în etapele mai 
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timpurii, printr-un stil de viaţă sănătos, 
de exemplu prin practicarea regulată a 
exerciţiilor fizice şi printr-o alimentaţie 
sănătoasă poate fi întârziată şi diminuată 
deteriorarea capacităţii funcţionale.

Locul de muncă are un rol esenţial în 
promovarea unui stil de viaţă sănătos şi 
în sprijinirea activităţilor care împiedică 
deteriorarea fizică, contribuind, în 
acest fel, la menţinerea capacităţii de 
muncă. Promovarea sănătăţii la locul 
de muncă cuprinde o serie de aspecte, 
printre care regimul alimentar şi nutriţia, 
consumul de alcool, renunţarea la 
fumat, posibilitatea de a face exerciţii 
fizice şi de a avea perioade suficiente de 
recuperare şi de somn.

Un sondaj de opinie 
efectuat de EU-OSHA, 
în 2012, a arătat că 
majoritatea cetăţenilor 
UE consideră că bunele 
practici în materie de 
sănătate şi securitate 
sunt foarte importante 
pentru prelungirea vieţii 
profesionale.

Configuraţia adecvată a 
locului de muncă prezintă 
beneficii pentru toate 
categoriile de vârstă, 
inclusiv pentru lucrătorii 
în vârstă.

Pe măsură ce 
capacităţile lucrătorilor 
se schimbă, şi mediul de 
lucru trebuie modificat, 
pentru a compensa 
neajunsurile prin pauze 
scurte şi mai dese, 
îmbunătăţirea iluminatului 
şi a nivelului de zgomot, 
proiectarea ergonomică 
a echipamentelor, 
organizarea mai bună în 
schimburi, reconfigurarea 
sau rotaţia sarcinilor.

De amintit că bolile 
de durată pot cauza 
probleme de sănătate 
psihică, excludere socială 

şi ieşirea timpurie de pe piaţa muncii.
Facilitarea reluării lucrului după o 

perioadă de boală este esenţială pentru 
sprijinirea lucrătorilor în vârstă.

Printre exemplele de iniţiative luate 
de unele ţări europene în vederea 
promovării întoarcerii la lucru se numără 
şi introducerea adeverinţei că lucrătorul 
este apt de muncă în locul scutirii 
medicale (în Regatul Unit) şi un proiect 
de intervenţie pentru întoarcerea la lucru 
(în Danemarca).

Nu trebuie neglijate nici afecţiunile 
musculare/scheletice, care reprezintă 
cea mai frecventă problemă de sănătate 

legată de muncă în Europa.
În acest sens, se presupune 

adoptarea anumitor măsuri la locul 
de muncă, prin parcurgerea unor 
etape preventive. În cazul lucrătorilor 
care suferă de afecţiunile musculare/
scheletice, provocarea este de a păstra 
angajabilitatea acestora, de a-i menţine 
în câmpul muncii şi, dacă este nevoie, de 
a-i integra la locul de muncă.

Nu întâmplător, rezultatele raportului 
“înapoi la muncă”, al agenţiei europene 
pentru SSM, se concentrază asupra 
reţinerii, reintegrării şi reabilitării 
lucrătorilor care suferă de afecţiuni 
muscular/scheletice (AMS).

În perioade dificile din punct de 
vedere economic, este important să 
ne amintim că securitatea neadecvată 
şi sănătatea precară la locul de muncă 
presupun cheltuieli. De aceea, studiile 
de caz reflectă faptul că buna gestionare 
a SSM într-o societate comercială, 
companie, multinaţională, este corelată 
cu o îmbunătăţire a performanţei şi 
rentabilităţii.

Dacă este neglijat domeniul SSM, 
toată lumea are de pierdut, de la 
lucrătorii individuali, până la sistemele 
naţionale de sănătate, ceea ce înseamnă 
că toată lumea poate beneficia de 
îmbunătăţirea politicilor şi practicilor.

Ţările cu sisteme precare de SSM 
la locul de muncă folosesc resurse 
preţioase pentru tratarea unor accidente 
şi boli care pot fi evitate.

O strategie naţională solidă aduce 
numai beneficii, cum ar fi reducerea 
costurilor cu asistenţa medicală, 
menţinerea în activitate a lucrătorilor 
în vârstă, creştrea productivităţii prin 
reducerea absenţelor pe motiv de boală, 
stimularea unor metode şi tehnologii 
de lucru mai eficiente, micşorarea 
numărului de persoane care sunt nevoite 
să-şi reducă programul de lucru pentru a 
îngriji un membru al familiei.

Sugerăm că un sistem precar de 
securitate şi sănătate în muncă este 
costisitor pentru agenţii economici, 
companii, multinaţionale, în timp ce 
un sistem SSM corespunzător produce 
dividende. Companiile cu standarde 
mai înalte în domeniul SSM sunt mai 
durabile şi au un succes mai mare.

Avantajele economice ale unui sistem 
SSM corespunzător sunt semnificative, 
atât pentru companiile mari, cât şi 
pentru cele mici. Câteva beneficii ale 
unui sistem SSM corespunzător:

• reduce plăţile compensatorii;
• sporeşte productivitatea muncii 

lucrătorilor;
• îndeplineşte cerinţele de 

conformitate ale contractelor din 
sectorul public şi privat.

Nu trebuie neglijat faptul că tinerii 
cu vârste între 18-24 de ani sunt mai 
predispuşi, conform statisticilor, la 
accidente grave la locul de muncă decât 
adulţii mai în vârstă. Ei pot fi expuşi 
unor condiţii de muncă inadecvate, care 
conduc la apariţia unor boli profesionale, 
fie chiar din tinereţe, fie mai târziu în 
viaţă.

Fiind nou veniţi în câmpul muncii, 
este posibil ca tinerilor să le lipsească 
experienţa, adesea maturitatea fizică 
şi psihologică. Este posibil ca ei să nu 
acorde atenţia cuvenită riscurilor cu care 
se confruntă.

Există şi alţi factori care îi expun pe 
tineri unor riscuri mai mari, cum ar fi 
nivelul insuficient de competenţe şi 
de formare, necunoaşterea drepturilor 
proprii şi a obligaţiilor angajatorilor, 
insuficientă încredere pentru a semnala 
eventualele probleme, nerecunoaşterea 
de către angajatori a protecţiei 
suplimentare de care au nevoie lucrătorii 
tineri.

EU – OSHA, ca agenţie a UE, 
elaborează statistici, monitorizează 
riscurile la care sunt expuşi tinerii şi 
sprijină schimbul de bune practici, 
pentru ca aceştia să fie protejaţi la locul 
de muncă.

Directivele UE stabilesc standarde 
minime de sănătate şi securitate la 
locurile de muncă, ele sunt puse în 
aplicare prin intermediul legislaţiei 
naţionale a statelor membre.

Statele membre pot să adopte 
norme mai stricte pentru protecţia 
lucrătorilor, însă legislaţia lor trebuie 
să respecte standardele minime. Prin 
urmare, legislaţiile naţionale privind SSM 
prezintă diferenţe la nivel european.

În România, Legea 319/2006, a 
sănătăţii şi securităţii în muncă, 
stabileşte principii generale referitoare 
la prevenirea riscurilor profesionale, 
protecţia sănătăţii şi securitatea 
lucrătorilor, eliminarea factorilor 
de risc şi accidentare, informarea, 
consultarea, participarea echilibrată 
potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a 
reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile 
generale pentru implementarea acestor 
principii.

În toate aspectele legate de muncă, 
angajatorul are obligaţia de a asigura 
securitatea şi sănătatea lucrătorilor.

Sursă: Raport EU-OSHA

Dan Anghel,
Preşedinte FSLIL
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Publicaţii
şi evenimente ştiinţifice

de specialitate

Congresul
mondial
al Uniunii internaţionale a 
organizaţiilor de cercetare 
forestieră

Congresul mondial al Uniunii 
internaţionale a organizaţiilor de 

cercetare forestieră (IUFRO) a avut loc în 
perioada 29 septembrie - 5 octombrie 
2019, pentru prima dată în America de 
Sud, la Curibata, Brazilia.
IUFRO este o reţea globală de cooperare 
în domeniul silvic. Reuneşte peste 15.000 
de oameni de ştiinţă din aproape 700 de 
organizaţii membre din mai mult de 120 
de ţări. Scopul său este de a promova 
excelenţa în cercetare şi schimbul de 
cunoştinţe, de a încuraja dezvoltarea de 
soluţii ştiinţifice la problemele legate 
de pădure în beneficiul pădurilor şi al 
oamenilor din întreaga lume.

Eveniment
aniversar
Facultatea de Silvicultură şi exploatări 

forestiere a Universităţii Transilvania 
din Braşov a organizat două evenimente 
aniversare dedicate profesorilor săi, la 
împlinirea vârstei de 90 de ani.
Evenimentul aniversar dedicat domnului 
conferenţiar dr. ing. Pintilie Gătej a avut 
loc la data de 28 octombrie 2019, iar cel 
dedicat domnului profesor dr. ing. Marin 
Marcu, la data de 6 noiembrie 2019. 
 
Consiliul Ştiinţific al
INCDS
“Marin Drăcea”
Angajaţii cu studii superioare din 

cadrul INCDS “Marin Drăcea” au fost 
convocaţi pentru data de 19.11.2019, 
în aula Academiei de Ştiinte Agricole 
şi Silvice “Gheorghe Ionescu Siseşti”, 
pentru alegerea membrilor consiliului 
ştiinţific al INCDS “Marin Drăcea”.
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Până la data de 4.11.2019, candidaţii 
eligibili interesaţi să devină membri 
au depus, la biroul de resurse umane 
al Centralei INCDS “Marin Drăcea”, în 
format letric sau electronic, documentele 
specificate în regulamentul de 
organizare şi funcţionare a consiliului 
ştiinţific.
 
Operaţionalizarea
conceptelor de capital natural
şi servicii ecosistemice
OpenNESS
Proiectul OpenNESS are ca scop 

integrarea conceptelor de “capital 
natural” (CN) şi de “servicii ecosistemice” 
(SE) în cadre operaţionale care oferă 
soluţii testate, practice şi ajustate 
pentru includerea SE în managementul 
terenurilor, apelor şi deşeurilor, cât şi 
pentru procesul de luare de decizii. 
Acesta examinează modul în care aceste 
concept se leagă şi sprijină iniţiativele şi 
politicile economice, sociale şi de mediu 
ale Uniunii Europene şi cercetează 
potenţialul şi limitările conceptelor de 
SE şi CN.
Contribuţia Institutului de cercetări şi 
amenajări silvice în proiectul OpenNESS 
este axat, în principal, pe implementarea 
unui studiu de caz în cadrul pachetului 
de lucru 5 (WP5), intitulat “Integrarea 
conceptelor de servicii ecosistemice 
şi capital natural în planul de 
management”.

24.10.2019,
Bucureşti
Conferinţă
IT şi inovaţie în gestionarea 
durabilă a pădurilor şi 
prelucrarea eficientă a lemnului

Pădurile reprezintă, peste tot, o sursă 
de recreere pentru om, un habitat 

pentru o varietate de animale şi plante 
şi un ecosistem care protejează mediul 
înconjurător. În România, şi oriunde în 
lume, o bună gestionare a pădurilor 
înseamnă bunăstare. Măsuri inovatoare 
ar putea ajuta la evoluţia pozitivă şi 
durabilă în domeniu. În cooperare cu 
partenerii Romsilva, Universitatea “Ştefan 
cel Mare” din Suceava, Universitatea 
“Transilvania” din Braşov, Centrul austriac 
de cercetare forestieră (BFW) şi Asociaţia 
Forestierilor din România - ASFOR, 
dezbaterea a generat idei şi abordări 
menite să impulsioneze cunoaşterea 
publică din România.
Participanţii la conferinţa din data de 
24 octombrie s-au întrunit la Impact 
Hub, în Bucureşti. Au fost aduşi laolaltă 
ingineri silvici, decidenţi, oameni de 
ştiinţă, companii (româneşti şi austriece) 

şi reprezentanţi ai societăţii civile, 
pentru o reprezentare cât mai largă a 
celor interesaţi de evoluţiile şi de bunul 
mers în domeniul forestier. Conferinţa 
s-a concentrat pe schimbul de idei, 
experienţe şi bune practici, scopul fiind 
contribuţia la realizarea de parteneriate 
solide, care să asigure durabilitate în 
domeniul silviculturii şi al industriei 
lemnului. Programul s-a structurat pe 4 
paneluri de dezbateri, în cadrul primului 
(“make Romania proud”), domnul 
Ciprian Muscă, preşedintele ASFOR, a 
avut un discurs-sinteza şi mai multe 
intervenţii pe parcursul interpelărilor.

Sesiune
omagială
În 5 noiembrie 2019, s-a desfăşurat 

sesiunea omagială dedicată împlinirii 
a 90 ani de la naşterea lui Victor 
Stănescu şi a doctorului Valeriu 
Enescu, personalităţi de marcă ale 
învăţământului silvic superior şi cercetării 
ştiinţifice forestiere. Au luat cuvîntul prof. 
Dumitru Târziu, prof. Nicolaie Şofletea, 
prof. Lucian Curtu, dr. Flaviu Popescu şi 
dr. Georgeta Mihai.
 

Educaţia forestieră,
necesră în toate şcolile
din lume

Forumul Organizaţiei Naţiunilor Unite 
privind pădurile (UNFF), care a avut 

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

25.07.2019, Bucureşti
Carta albă
a IMM-urilor din România

S-a lansat, în limba română, a ediţiei 
a-XVII-a, editată de Consiliul Naţional 

al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii 

din România - CNIPMMR, în parteneriat 
cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, 
Comerţ şi Antreprenoriat, Fondul 
Naţional de Garantare a Creditelor 
pentru IMM-uri (FNGCIMM), Banca 
Comercială Română (BCR), Alpha Bank, 
Banca de Export-Import a României 
(Eximbank), Sodexo România şi 
Groupama Asigurări, partener exclusiv 
pe domeniul asigurărilor.
Lucrarea a fost realizată de un colectiv 
de specialişti şi este cel de-al XVII-lea 
raport decercetare privind situaţia 
IMM-urilor din România, fenomenul 
antreprenorial, performanţele şi 
problematica IMM-urilor, fiind un titlu 
de referinţă în literatura de specialitate, 
atât în România cât şi la nivelul Uniunii 
Europene.
În realizarea “Cartei albe a IMM-urilor 
din România”, ediţia 2019, s-a avut în 
vedere, pe lângă problematica specifică 
IMM-urilor şi contextul economico-
social naţional, şi prevederile strategiei 
UE 2020, programul UE de finanţare 
2014-2020 şi a small business act, 
principalele documente strategice 
ale UE care marchează major evoluţia 
IMM-urilor din Europa şi, implicit, din 
România.

Franţa
Rezultate statistice 
forestiere
Inventarul forestier naţional 2018, 

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

Philippe Blerot
şi Christophe Heyninck

Cartea mare
a pădurii
2017, carte, 496 pagini

Îţi place pădurea şi vrei să o înţelegi mai 
bine, să-i percepi evoluţia de-a lungul 

secolelor, dar şi în ultimii treizeci de ani, 
punctele ei forte şi slăbiciunile ei? Această 
carte oferă răspunsuri.
Cunoştinţele ştiinţifice au progresat 
semnificativ şi acum ne permit o viziune 
mult mai obiectivă asupra a ceea ce este 
un ecosistem forestier, a relaţiilor care 
leagă solul, arborii, flora, fauna, pădurea şi 
omul.

Trecând prin pădurea de ieri şi astăzi, 
această carte vă va conduce, prin 
intermediul a 97 de articole scrise de 128 
de autori, spre o înţelegere mai bună a 
ceea ce trebuie îmbunătăţit, astfel încât 
pădurea noastră de mâine să ne uimească 
şi mai mult. De la mituri şi legende, la 
tehnologia lemnului, de la sămânţă până 
la stejarul de mai multe secole, de la kite 
lucane la cerb, de la ranger până la casa 
contemporană.
În câţiva ani, mizele au fost profund 
schimbate. Axată anterior doar pe funcţia 
economică, societatea noastră acordă 
acum o importanţă mai mare rolurilor 
societale şi ecologice.
Membrii eminenţi ai universităţilor, 
colegiilor, administraţiilor, asociaţiilor, 
fotografilor sau entuziaştilor simpli, cei mai 
buni specialişti din domeniu au contribuit 

la oferirea unei cărţi excepţionale.

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

Pădurea nu va fi în măsură să menţină 
prin ea însăşi serviciile sale, cum ar fi 

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

Pascal Charoy
Creatorii pădurilor,
aspecte privind pădurea privată 
franceză
carte • 160 pagini

Lucrarea prezintă într-un mod savuros 
portretele unor proprietari pasionaţi 

de pădure, care administrează de la 8 
la 1.000 ha, descriind astfel pluralitatea 
suprafeţelor forestiere din Franţa. 
Activităţile diverşilor proprietari forestieri 
din Masivul Jura sau din Hexagon sunt 
enumerate în contrast, atât ca mod 
de lucru, cât şi ca tip de gestiune a 
pădurilor, nelipsind nici aici accentul pe 

creativitatea unor idei aplicate pe scară 
largă. Spaţii forestiere puse la dispoziţia 
publicului sau a culegătorilor de ciuperci, 
zone transformate în “păşuni” pentru 
vite, sunt tot atâtea anecdote prezentate 
cititorului în paginile cărţii.

Ewald Weber & al.
Plantele invazive
în Elveţia.
Cum luptăm împotriva lor şi 
cum le recunoaştem?
carte • 224 pagini.

Un ghid clar de protecţie împotriva 
speciilor invazive din pădure, 

destinat oricărei persoane cu un 
minimum de cunoştinţe botanice. 
Este necesară exterminarea tuturor 
acestor specii? Iată o întrebare la care 
sunt propuse răspunsuri interesante în 
materialul-dezbatere menţionat mai 
sus, alături de indicaţii eficiente de luptă 
contra acestor “duşmani” ai arborilor.
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10-16.11.2019
Hanovra, Germania

Agritehnica
• maşini agricole şi 
forestiere

14.11.2019
Chaux-de-Fonds, Elveţia

Produse şi 
derivate din lemn
14.11.2019
Zurich, Elveţia
Curs de formare 
continuă

Gestiunea 
pădurilor, 
pe înţelesul 
publicului
15.11.2019
Lyss, Elveţia

Reuniunea 
foştilor studenţi 
de la Cefor
22-23.11.2019
Lyss, Elveţia

A doua reuniune 
a foştilor studenţi 
de la Cefor
1-2.11.2019
Conferinta internaţională

Integrated 
Management
of Environmental 
Resources
ediţia a V-a

Agendă
forestieră

În data de 17 septembrie 2019, în 
Bucureşti, la CCIR Business Center, a avut 
loc evenimentul intitulat “Oportunităţi 
aduse de acordurile de comerţ liber ale 
UE şi provocări întâmpinate de oamenii 
de afaceri. Cum putem valorifica politica 
comerciala a UE ?”

Conferinţa a fost organizată de CCIR, cu 
sprijinul Comisiei Europene, în parteneriat 
cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, 
Comerţ şi Antreprenoriat şi Ambasada 
Canadei în România, Bulgaria şi Republica 
Moldova. 

Scopul evenimentului a fost de a 
îmbunătăţi înţelegerea cu privire la 
politica comercială a Uniunii Europene, cu 
accent pe importanţa ultimelor acorduri 
de comerţ liber încheiate de UE cu state 

terţe, precum şi pe beneficiile/provocările 
pentru oamenii de afaceri.

Ultima parte a evenimentului  a fost 
dedicată antreprenorilor români care 
au beneficiat de pe urma acordurilor de 
comerţ liber cu Canada şi Japonia sau 
care fac deja afaceri cu Vietnam şi ţările 
din Mercosur. Scopul final este acela de 
a împărtăşi experienţele lor şi, eventual, 
de a prezenta câteva concluzii, lecţii 
învăţate care ar putea ajuta sau motiva 
antreprenorii români care doresc să-şi 
internaţionalizeze afacerile dincolo de UE.

Publicul ţintă al evenimentului a fost  
reprezentat de companiile exportatoare 
şi importatoare din România în ţările 
menţionate, cu care Uniunea Europeană a 
semnat acorduri comerciale.

Invitaţia în vederea participării 
ţării noastre în calitatea mai 
sus menţionată a fost propusă 
de partea vietnameză şi 
agreată de partea română, 
cu prilejul întrunirii comisiei 
mixte interguvernamentale 
de cooperare economică 
România-Vietnam, desfăşurată 
la Bucureşti, în perioada 3-4 
octombrie 2019.
Reprezentând un punct distinct 
în cadrul protocolului încheiat 
cu acest prilej, acţiunea va 
avea un rol  deosebit de 
important în consolidarea şi 
dezvoltarea pe viitor a relaţiilor 
comerciale dintre  cele două 
ţări, cu accent pe creşterea 
exporturilor româneşti.   
De asemenea, contextul 
favorabil ţării noastre, creat 
prin semnarea EVFTA şi IPA, la 
Hanoi, pe perioada deţinerii 

preşedinţiei Consiliului UE 
de către România şi care va 
continua prin celebrarea a 70 
de ani de relaţii diplomatice 
Romania-Vietnam, în 2020, 
este imperios necesar a fi 
folosit în vederea consolidării 
relaţiilor economice şi 
comerciale ale României cu 
unul dintre cei mai importanti 
parteneri ai ţării noastre, din 
Asia de Sud-Est.
În contextul celor de mai sus, 
apreciem că oportunitatea 
şi vizibilitatea oferită ţării 
noastre şi implicit companiilor 
româneşti, prin participarea la 
Vietnam Expo 2020, trebuie 
atent analizată cu asociaţiile 
de profil şi fructificată, fiind 
un eveniment economic, cu 
impact asupra exporturilor 
româneşti, fără precedent pe 
această relaţie.

Oportunităţi aduse
de acordurile de comerţ liber ale UE
şi provocări întâmpinate
de oamenii de afaceri

Invitaţie
adresată de Ministrul vietnamez al Industriei 
şi Comerţului, omologului român, în vederea 
participării României cu Pavilion Naţional, în 
calitate de “Guest of Honor”, la târgul internaţional 
VIETNAM EXPO 2020, ce va avea loc la Hanoi, în 
perioada 15-18 aprilie 2020.
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Krasnoyarsk, Rusia
ExpoDrev
Regiunea Krasnoyarsk este una dintre cele mai înfloritoare din 
Rusia. Există unsprezece proiecte de investiţii prioritare care au fost 
implementate cu succes pe teritoriul regiunii, printre care Kraslesinvest, 
Priangarsky LPK, Proiectul Sibles, Xylotech-Siberia, Mekran Managing 
Company, ForTrade, LesService,  Sibirsky Les, fabrica integrată pentru 
prelucrarea lemnului Yenisey, centrul de construcţii din Krasnoyarsk şi 
Koshurnikovo.
Toate acestea demonstrează că ExpoDrev este o platformă eficientă 
pentru demonstrarea capabilităţilor maşinilor şi echipamentelor destinate 
industriei forestiere, prelucrării lemnului şi industriei mobilei. Aici sunt 
toate condiţiile pentru promovarea tehnologiilor, echipamentelor şi 
instrumentelor de ultimă oră pentru domeniul forestier.

februarie 2020, Germania
ZOW Bad Salzuflen
Târg de furnizori, organizat în Ost-Westfalen, destinat industriei mobilei 
şi designului interior, reuneşte peste 180 de expozanţi care oferă soluţii 
dedicate producţiei de mobilier şi design interior  vizitatorilor din toate 
ramurile relevante ale industriei. Factorii de decizie din industria mobilei 
şi a mobilierului se vor întâlni la lansările, în premieră, de noi produse şi 
soluţii de design, toate situate în tendinţe. Conceptul, unic, de atelier, care 
se concentrează pe oameni, produse şi comunicare, este plin de viaţă, 
amplasarea - într-o zonă deosebită, iar evenimentele şi conferinţele se 
bucură de prezenţa unor experţi de top din industrie. Pentru producătorii 
de mobilă, furnizorii de mobilier, designerii şi designerii de interior, ZOW  
Bad Salzuflen reprezintă un eveniment de afaceri eficient. Vizitatorii din 
regiune şi din ţările vecine îşi pot îmbogăţi cunoştinţele şi pot discuta în 
amănunt despre evoluţiile din industrie.

Dubai Expo 2020
World Expo 2020 va fi găzduit de Dubai, după 20 octombrie 2020, pentru 
prima dată într-o ţară din zona Orientul Mijlociu - Asia de Sud-Est - 
Africa. În acest sens, oficialii din Dubai au început deja pregătirile. 
Pe 27 noiembrie 2013, la Paris, Adunarea Generală a Biroului Internaţional 
pentru Expoziţii (BIE) a anunţat că World Expo 2020 se va desfăşura 
în Dubai, tema aleasă pentru această ediţie fiind “Connecting Minds, 
Creating the Future”. Astfel, evenimentul îşi va îndrepta atenţia către 
protecţia mediului, dezvoltarea economică, turism şi toleranţă.
Dubai doreşte ca odată cu deschiderea oficială a Dubai Expo 2020, în 
data de 20 octombrie 2020, să atingă fabulosul număr de 25 de milioane 
de vizitatori, în primele şase luni, doar în Dubai - cel mai mare oraş din 
Emirate.
Astfel, organizatorii au creat un plan de promovare a Expo 2020, care va 
avea start-ul 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 acordăa 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, precum şi 
ample acţiuni de promovare internaţională a evenimentului, preconizând 
că peste 70% dintre vizitatori vor proveni din afara spaţiului Emiratelor 
Arabe Unite. De asemenea, trebuie menţionat că Expo Dubai 2020 este 
prima expoziţie universală care se desfăşoara în zona MENASA (Middle 
East, North Africa, South Asia)
Orasul 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.
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Vă aducem la cunoştinţă că Ambasada 
României a primit o informare din partea 
secretarului general al International 
Association “Trans-Caspian International 
Route (TITR)”, dl. R. Kudaibergenov, cu privire 
la deschiderea de către acest consorţiu a unei 
noi rute de transport feroviar şi naval între 
porturile Constanţa şi Batumi/Poti.

Din acest consorţiu fac parte Grupul 
Grampet - Grup Feroviar Român (GFR), GR 
Logistics and Terminals LLC (Georgia) şi ASCO 
Logistic CJSC (Azerbaidjan), care vor opera 
transporturile navale periodice între porturile 
Constanţa şi Batumi/Poti, conform unui 
acord semnat la Tbilisi, în capitala Georgiei. 
Acest acord reprezintă un element în plus 
prin care companiile membre ale Asociaţiei 
Middle Corridor – TITR (Ruta de Transport 
Internaţional Trans-Caspică) vor colabora 
pentru a intensifica fluxul de mărfuri de-a 
lungul acestei rute.

După aderarea Grupului Grampet, în 
septembrie 2018, la Asociaţia Middle Corridor, 

s-a reuşit activarea rutei navale Batumi/Poti 
- Constanţa, care are un rol foarte important 
pentru tranzitul de mărfuri Asia-Europa. Este, 
practic, ultima verigă care lipsea din lanţul 
Middle Corridor.

Totodată, acordul de la Tbilisi va duce 
mai aproape obiectivul promovat de partea 
română de realizare a transporturilor feroviare 
de marfă dintre China, Asia Centrală şi Europa 
de Vest, cu tranzit prin România, ceea ce, 
până în prezent, în lipsa unei conexiuni navale 
directe între porturile georgiene Batumi/Poti 
şi Constanţa, a constituit un obstacol major în 
atragerea de transporturi pentru Europa pe 
această rută.

Conform estimărilor reprezentanţilor 
Grampet Group, rutele alternative, care trec 
prin Istanbul sau Pireu, sunt necompetitive, 
pentru că timpul de tranzit este de 12 - 24 
de zile. Odată lansată o legătură permanentă 
şi periodică între porturile din Georgia şi 
România, va putea fi redus acest timp de 
tranzit cu 5 zile dus/5 zile întors, astfel încât 

31.10-02.11.2019
Toronto, Canada
WMS
• produse din lemn • maşini şi 
utilaje de prelucrare

01-03.10.2019
Canberra, Australia
Canberra Timber, Tools
& Artisan Show
• produse din lemn • maşini şi 
utilaje de prelucraree

10-16.11.2019
Hanovra, Germania
Agritechnica
10-16 noiembrie2019
• silvicultură • maşini şi utilaje de 
prelucrare

12-13.11.2019
Köln, Germania
Branchentag Holz
• produse din lemn • maşini şi 
utilaje de prelucraree

13-15.11.2019
Varşovia, Polonia
Warsaw Industry Week
• maşini şi utilaje de prelucraree

19-21.11.2019
Tel Aviv, Israel
Timber Israel
• produse din lemn • maşini şi 
utilaje de prelucrare • mobilă

19-21.11.2019
Kuala Lumpur, Malayezia
Malaysian Wood Expo 2019
• produse din lemn • silvicultură 
• maşini şi utilaje de prelucrare • 
mobilă • materiale pentru industria 
mobilei • materiale de construcţii

28-29.11.2019
St. Petersburg, Rusia
Lesopilenie
• combustibili din lemn • 
silvicultură • maşini şi utilaje de 
prelucrare

03-06.12.2019
Moscova, Rusia
WoodEx
• maşini şi utilaje de prelucrare • 
transport/logistică

12-13.11.2019
Köln, Germania
Branchentag Holz
• produse din lemn • maşini şi 
utilaje de prelucrare

27.02-02.03.2020
Bangalore, India
Indiawood
• produse din lemn • maşini şi 
utilaje de prelucrare • materiale 
pentru industria mobilei

10-13.03.2020
Valencia, Spania
Fimma Maderalia
• maşini şi utilaje de prelucrare • 
materiale pentru industria mobilei

Deschiderea
noii rute de transport
feroviar şi naval
între porturile Constanţa
şi Batumi/Poti



Prezentarea unor 
priorităţi naţionale, 
cum ar fi tehnologia 
informaţiei, energiile 
regenerabile, bio-
tehnologiile, polii 
de excelenţă, 
competitivitatea şi 
inovarea, agricultura 
sustenabilă, cultura, 
turismul, sportul şi arta, 
priorităţi care contribuie 
la promovarea unei 
atitudini favorabile faţă 
de români şi România 
în rândurile unui 
public internaţional 
cât mai vast, urmărind 
să neutralizeze 
stereotipurile izvorâte 
din necunoaştere sau 
din supra-expunere la 
informaţie negativă. 
 *
Creşterea vizibilităţii 
publice a demersurilor 
care încorporează o 
voinţă şi un interes 
politic, prin mobilizarea 
resurselor aflate la 
diferite niveluri ale 
societăţii şi prin co-
interesarea unor actori 
sociali dinamici (larga 
comunitate românească 
din străinătate, ONG-
uri, universităţi, instituţii 
culturale publice şi/
sau private etc.) într-un 
parteneriat amplu şi 
diversificat.

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

Obiective 
generale
ale participării 
României
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timpul de tranzit între porturile georgiene 
Batumi/Poti şi Constanţa, va fi de 2 zile.

Conform Acordului, consorţiul va opera cu 
o navă cu o capacitate de 144 TEU (Twenty-
foot Equivalent Unit) sau 72 FEU (Forty-foot 
Equivalent Unit), care va efectua transporturi 
de trei ori pe lună.

Echipa de management a consorţiului 
naval va fi formată din Gruia Stoica - 
preşedintele Grampet Group, Lasha 
Akhalbedashvili - director GR Logistics & 
Terminals LLC şi Azer Mammedov - director 
general ASCO Logistic CJSC.

În luna iunie a acestui an, Grupul Grampet 
- Grup Feroviar Român (GFR) şi NMSC 
Kazmortransflot LLP, operatorul naval de 
stat al Republicii Kazahstan, au semnat 
un memorandum de colaborare în cadrul 
aceluiaşi proiect.

GR Logistics & Terminals, o filială a 
companiei JSC Georgian Railway fondată 
în anul 2009, oferă servicii de transport 
internaţional de marfă pe cale feroviară 

şi maritimă - transport de containere şi 
vagoane, servicii de manevră, servicii vamale, 
stocare etc. Compania operează două 
terminale de containere în porturile Poti şi 
Tbilisi.

ASCO Logistic CJSC (the Azerbaijan 
Caspian Shipping Closed Joint-Stock 
Company) a fost înfiinţată prin fuziunea 
celor mai mari două flote din Republica 
Azerbaidjan: cea operată de compania 
naţională de transport maritim şi de 
producătorul naţional de petrol. Compania 
operează două şantiere navale, flote 
comerciale şi facilităţi de suport offshore.

Grupul Grampet - Grupul Feroviar 
Român este cel mai mare operator privat 
de transport feroviar de marfă şi logistică 
din România şi Europa Centrală şi de Sud-
Est şi prima companie europeană care s-a 
alăturat Asociaţiei Middle Corridor - Ruta de 
Transport.
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DE PRODUSE ŞI SERVICII
oferte
Products and Services Offerings

DE PRODUSE ŞI SERVICII
cereri
Products and Services Requests

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

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

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

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

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

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

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

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

STV Group, Republica Cehă
• piese mici din lemn
• semifabricate din lemn de fag
• după primirea ofertelor
Hvezdova, 1716/2b 140 78 Praga 4,
Republica Cehă, tel.: +42.027.401.2201
jiri.brynych@stvgroup.cz

Artil Technical Works, Emiratele Arabe Unite
• cherestea de răşinoase
• dimensiuni şi calităţi, după contractare
Haian Hussain, ShZayed, Al Moosa Tower 1
Office no. 703 Dubai, tel.: +97.154.327.7111
binhaiangroup@gmail.com

Stadt Wels, Austria
• mobilier de birou (dulapuri, mese etc.)
• participări la licitaţie
Georg Gruber, Wels, Stadtplatz 1
tel.: +431514447511, ze@wels.gv.at

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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






