
Revistă a Asociaţiei Forestierilor din România - ASFOR
ISSN: 1582-1692  | Martie 2020  |  Nr. 1

Noi dăm viaţă lemnului!

Editorial • pag. 5

The forest needs stability,
including from a political
and administrative
point of view

Certificate EFESC pentru fasonatorii mecanici • EFESC 
certificates for wood processing plant operators    Structură 
funcţională nouă la ASFOR. Măsuri organizatorice • New 

functional structure for ASFOR. Organizational measures    Pădurile din judeţul Harghita • Harghita county forests    
Consiliul Naţional pentru Silvicultură - şansa de a reveni la normalitate • Forestry National Council - the opportunity 
to revert to normality    Consensualizare în statistica şi aritmetica volumului de lemn • Consensualization in the 
statistics and the arithmetics of the volume of wood    Piaţa europeană a lemnului. Lemnul rotund • European timber 
market. Round timber    Preţuri şi tendinţe. Lemnul de foc şi peleţii • Prices and trends. Firewood and pellets    
Portretul firmei şi al întreprinzătorului din exploatările forestiere • Profiling the company and the forest exploitation 
entrepreneur    Divizarea proprietăţilor forestiere mici • The division of small forest properties    Comerţul cu produse 
lemnoase în primele trei trimestre ale anului 2019 • Wood products trade for the first three quarters of 2019

Pădurea are nevoie

de stabilitate,
inclusiv politico-
administrativă

Pădurea are nevoie

de stabilitate,
inclusiv politico-
administrativă



Editorial   
Pădurea are nevoie de stabilitate,
inclusiv politico-administrativă
The forest needs stability, including from
a political and administrative point of view ...5

Actualitate / In the news
Certificate EFESC
pentru fasonatorii mecanici
EFESC certificates for wood processing
plant operators ...8

Structură funcţională nouă la ASFOR.
Măsuri organizatorice
New functional structure for ASFOR.
Organizational measures ...12

Pădurile din judeţul Harghita
Harghita county forests ...14

Consiliul Naţional pentru Silvicultură -
şansa de a reveni la normalitate
Forestry National Council - the opportunity
to revert to normality ...18

Consensualizare în statistica
şi aritmetica volumului de lemn
Consensualization in the statistics
and the arithmetics of the volume of wood ...20

Piaţa europeană a lemnului.
Lemnul rotund
European timber market. Round timber ...24

Preţuri şi tendinţe.
Lemnul de foc şi peleţii
Prices and trends. Firewood and pellets ...26

Portretul firmei şi al întreprinzătorului
din exploatările forestiere
Profiling the company
and the forest exploitation entrepreneur ...28

Divizarea proprietăţilor forestiere mici
The division of small forest properties ...30

Comerţul cu produse lemnoase
în primele trei trimestre ale anului 2019
Wood products trade for the first
three quarters of 2019 ...32

Repere si documente noi /
New landmarks and documents:
A fost lansat proiectul
„România durabilă”
The “Romania’s durable development”
project has been launched ...34

Uniunea energetică europeană
Europe’s energy union ...35

Noutăţi în privinţa reţelei rutiere
a Federaţiei Ruse
News regarding the road network
of the Russian Federation ...36

Cea de-a treia ediţie a Forumului Pădurilor
„Starea de urgenţă climatică”
The third edition of the Forest Forum
“Climate emergency status” ...37

In Memoriam ...38

Buletin informativ /
Info Bulletin

Legislaţie şi reglementări /
Legislation and regulations
Ordonanţa de Urgenţă nr. 68-2019
The Emergency Ordinance no. 68-2019  ...42

HG 1004/2016 în vigoare!
government decision 1004/2016 in force! ...43

Licitarea certficatelelor de emisie
de gaze cu efect de seră
Auctioning greenhouse gas
emission certificates ...43

Legea 129 /2019
privind spălarea banilor
Law 129 /2019 on money laundering ...43

Standardizare / Standardization
Standarde generale, în top 2019,
utile domeniului forestier
2019 top general standards,
useful in the forest field ...46

SR ISO 45001:2018. Îmbunătăţirea
sănătăţii şi securităţii în muncă
SR ISO 45001:2018. Improving
occupational health and safety ...48

Din  activitatea curentă
a Comitetului naţional CT 118
From the current activity of the
CT 118 National Committee ...49           

Din activitatea sindicala /
Union activity
Oprirea exodului dinspre est spre vest
Stopping the exodus from east to west ...50

Publicaţii şi evenimente
ştiintifice de specialitate /
Specialized scientific publications
and events ...56

Târguri şi expoziţii /
Fairs and exhibitions ...60

Cereri şi oferte
de produse şi servicii /
Demands and offers
of products and services ...66

Cuprins /
Contents

Meridiane forestiere • www.asfor.ro • 3

Revistă de specialitate
pentru domeniul
exploatării şi prelucrării
primare a lemnului

Editată sub egida
Asociaţiei Forestierilor
din România - ASFOR

apare trimestrial 
ISSN 1582-1692
prezentată inclusiv
pe site-ul asociaţiei
tiraj / ediţie:
1.200-1.500 exemplare

Senior editor:
Ciprian Dumitru Muscă

Redactor:
Petru Boghean

Membru:
Lavinia Marcu

Colaboratori:
Ministerul Apelor
şi Pădurilor • Institutul
Naţional de Statistică •
Membri ASFOR •
Federaţia Sindicatelor
din Industria Lemnului •
Ministerul Economiei •
ICECON • APMR
şi experţi teritoriali

Secretariat:
Financiar:
Cristian Bădăluţă
Distribuţie:
Adrian Borza
Liviu Goga

Prepress/Tipar:
S.C. Ecran Magazin SRL
Braşov

Concepţie grafică
şi machetare:

� 0725.933.785 
fax: 0371.602.845 
contact@asfor.ro
www.asfor.ro

ASOCIAŢ IA
FORESTIERILOR

DIN ROMÂNIA
ASFOR



www.asfor.ro • Meridiane forestiere • 54 • Meridiane forestiere • www.asfor.ro 

editorial

Ciprian Dumitru Muscă,
Preşedinte ASFOR

Gestionarea pădurilor rămâne 
o competenţă naţională. Cu 
toate acestea, există un proces 

european în curs care vizează stabilirea 
anumitor criterii şi orientări cu privire 
la modul optim de îngrijire a pădurilor 
în Europa. Deşi nu există o politică 
forestieră a UE, Uniunea doreşte să 
sprijine şi să realizeze o gestionare 
durabilă a pădurilor în Europa, 
precum şi să protejeze şi să conserve 
numeroasele funcţii ale pădurilor.

Datorită experienţei noastre inclusiv 
în materie de mediu şi mulţumită 
partenerilor noştri, suntem în măsură 
să stabilim o legătură între păduri şi 
alte domenii conexe mediului, cum ar 
fi clima, agricultura, transporturile şi 
biodiversitatea, şi, astfel, să asigurăm 
o înţelegere corectă şi cuprinzătoare 
a presiunilor exercitate asupra 
ecosistemelor forestiere.

Indiferent care este abordarea 
asupra sustenabilităţii pădurii, noi, 
domeniile conexe (exploatarea şi 
prelucrarea lemnului), trebuie să 
respectăm principiile care sprijină 
înţelegerea, dezvoltarea şi realizarea 
corectă a acesteia ca parte integrantă 
a strategiei generale.

Este primul principiu care trebuie 
respectat, deoarece el presupune 
relaţii strânse şi permanente între 
componentele sustenabilităţii. 
Provocările sustenabilităţii sunt 
cea ecologică, cea socială şi cea 
economică, iar ignorarea acestora 
are consecinţe asupra funcţionării 
sustenabilităţii ca sistem. 

Azi trecem prin una dintre cele mai 
grele crize, care a produs scăderea 
preţului lemnului (28%) şi a producţiei 
industriale (22%). Mai grav, lemnul 

Pădurea
are nevoie
de stabilitate, 
inclusiv politico-
administrativă
În ultimii ani, a existat o creştere a gradului de 
conştientizare a importanţei pădurilor în diferite 
dezbateri în materie de politici, şi mai ales acum, 
în contextul încheierii, la Paris, a acordului COP 
21, în cadrul căruia pădurile au constituit o parte 
integrantă a discuţiilor privind clima. Ştim că 
pădurile vor fi afectate, dar nu ştim cu exactitate 
în ce mod şi în ce măsură. Schimbările climatice 
pot avea atât efecte pozitive, cât şi negative. În 
condiţiile unei clime mai calde, se preconizează 
că ritmul de creştere a arborilor va fi mai mare, 
generând un impact pozitiv asupra producţiei 
de lemn. Schimbările climatice pot produce 
efecte şi asupra răspândirii geografice a pădurilor, 
acestea avansând spre altitudini mai înalte şi spre 
latitudini mai nordice. În acelaşi timp însă, pădurile 
se pot confrunta cu un număr mai mare de 
ameninţări din partea agenţilor patogeni, a bolilor, a 
dăunătorilor şi a speciilor cu caracter invaziv.
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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. 

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.

Nu am beneficiat de sprijin sau 
finanţare publică în ceea ce priveşte 
dotarea sau infrastructura, nu am 
beneficiat de nicio facilitate fiscală. Cu 
toate acestea, 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.

Sectorul forestier rămâne, totuşi, 
suprareglementat. Se consideră că nu 
este lipsit de interes ca în strategia 
dezvoltării sectorului forestier să se 
prevadă cu prioritate o simplificare a 
legislaţiei din domeniu, păstrând nivelul 
de exigenţă faţă de ilegalităţi. Multe 
prevederi se suprapun sau se contrazic. 
Este nevoie de o perioadă de stabilitate 
legislativă.

Sunt necesare intervenţii hotărâte 
în media - atât din partea autorităţii 
naţionale care răspunde de silvicultură, 
cât şi din partea organizaţiilor implicate 
în activităţile domeniului forestier - 

legate de rolul şi importanţa exploatării 
lemnului şi a combaterii conceptelor 
tendenţioase; dacă nu se valorifică 
resursa de masă lemnoasă, cum se vor 
realiza fondurile necesare întreţinerii, 
dezvoltării şi protejării pădurii, şi, astfel, 
satisfacerea cerinţelor de mediu?

Mai buna accesibilizare a fondului 
naţional forestier, prin întreţinerea 
drumurilor forestiere, pe de o parte, 
şi construirea de drumuri noi, pe de 
altă parte, cu respectarea prevederilor 
legale din Codul Silvic şi utilizarea 
corespunzătoare a sumelor colectate 
pentru acest scop, este încă o mare 
neîmplinire a momentului.

De asemenea, există opinia 
cum că certificarea pădurilor şi a 
lanţului custodic poate creşte nivelul 

de încredere a beneficiarilor şi a 
populaţiei în activităţile de exploatare 
şi industrializare a lemnului. De ce nu 
stabilim priorităţi în acest proces?

Lipsa unui raport privind starea 
pădurilor, cu evaluarea la zi a 
fenomenului tăierilor ilegale, permite 
punerea pe piaţă a unor cifre şi afirmaţii 
eronate.

Este, de asemenea, util să pornim 
un program de comunicare; poate, un 
program de educaţie chiar prin şcoală. 
Este necesar ca ministerul să integreze/
armonizeze punctele de vedere 
divergente, înainte de promovarea 
proiectelor.

S-a parcurs o perioadă grea, scump 
plătită de către sector, care a debutat, 
cum bine se ştie, printr-o criză a 

preţurilor şi o suprareglementare, dar 
există o conştientizare clară a necesităţii 
de restructurare, de eficientizare a 
activităţii, care să elibereze resurse 
pentru deblocare şi bunul mers al 
lucrurilor.

În privinţa schimbărilor climatice, a 
conceptului de sustenabilitate, pădurile 
sunt, probabil, singurul instrument 
natural pe care îl putem încă gestiona. 
Stă în puterea noastră să cultivăm, 
dar şi să tăiem păduri, protejându-le 
şi asigurând gestionarea durabilă a 
ecosistemelor forestiere, nu numai în 
ceea ce priveşte producţia de lemn, 
ci şi pentru alte servicii, vitale pentru 
bunăstarea noastră.

Ciprian Dumitru Muscă,
Preşedinte ASFOR

Stă în puterea noastră să cultivăm, dar şi să tăiem păduri, 
protejându-le şi asigurând gestionarea durabilă a ecosistemelor 
forestiere, nu numai în ceea ce priveşte producţia de lemn,
ci şi pentru alte servicii, vitale pentru bunăstarea noastră
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Dezbaterile, care au antrenat 
participanţi din 16 ţări membre 
UE, au vizat găsirea unor căi 

prin care să se asigure reducerea, dacă 
nu este posibilă eradicarea, numărului 
accidentelor de muncă, precum şi 
introducerea unor tehnici şi metode de 
lucru care să elimine declasarea masei 
lemnoase prin crăpare longitudinală a 
trunchiurilor, care se produce în procesul 
de doborâre a arborilor, ca urmare 
a nedepistării tensiunilor existente în 
arborele destinat extragerii din pădure.

Asociaţia Forestierilor din România 
- ASFOR a îmbrăţişat ideea respectivă 
şi a propus o participare activă şi 
susţinută, în dorinţa de a se realiza 
un cadru instituţional viabil, menit 
să protejeze forţa de muncă, în mod 
special pe operatorii de la recoltarea 
masei lemnoase (fasonatori mecanici), 
categorie profesională în care se 
înregistrează şi în momentul de faţă 
cel mai ridicat număr de accidente de 
muncă (potrivit statisticilor, calificarea 
respectivă se află pe locul 2, după 
accidentele miniere, iar în prezent, după 
cele rutiere).

Rezumat
La adunarea generală 
EFESC, care a avut loc în 
17-21 noiembrie 2019, 
în Germania (Frankfurt - 
Groß-Umstadt), pe baza 
datelor statistice, s-a 
constatat că introducerea 
certificatelor EFESC a 
contribuit, în perioada 
2013-2019, la o 
reducere substanţială a 
accidentelor de muncă. 
Introducerea acestui 
sistem obligatoriu 
în România se lasă 
aşteptată. De ce ?

EFESC certificates 
for wood 
processing plant 
operators

Synopsis
At the EFESC’s general 
meeting, on November 
17-21, 2019, in 
Germany (Frankfurt - 
Groß-Umstadt), based 
on statistical data, it 
was found that the 
introduction of EFESC 
certificates contributed, 
during 2013-2019, to 
a substantial reduction 
of accidents at work. 
The introduction of 
this compulsory system 
in Romania is long in 
coming. Why?

Eng. Moţaş Dănuţ,
Manager
CPPP Roznov

Certificate 
EFESC
pentru

fasonatorii 
mecanici

În urmă cu doisprezece 
ani, la iniţiativa şi 
îndemnul Asociaţiei 
Forestierilor din 
România, preşedintele 
ASFOR, împreună 
cu directorul CPPP 
Roznov, a participat 
la prima întrunire de 
constituire a Consiliului 
European pentru 
Activitatea Forestieră 
şi de Mediu -  EFESC, 
adică „European Forestry 
and Enviromental Skills 
Council”. Evenimentul 
a avut loc la Bruxelles, 
în perioada 18-22 iunie 
2008. Au participat 
preşedinţi de patronate 
forestiere, universitari din 
învăţământul superior 
forestier, precum şi din 
învăţământul mediu de 
specialitate.
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La adunarea generală EFESC, care a 
avut loc în 17-21 noiembrie 2019, în 
Germania (Frankfurt - Groß-Umstadt), 
pe baza datelor statistice, s-a constatat 
că introducerea certificatelor EFESC a 
contribuit, în perioada 2013-2019, la 
o reducere substanţială a accidentelor 
de muncă, diminuându-se cu 60-
65% faţă de perioada precedentă. 
Totodată, în paralel cu acest lucru, s-au 
redus substanţial declasările de masă 
lemnoasă.

Toţi participanţii s-au arătat optimişti în 
privinţa obţinerii rezultatelor prognozate 
şi realizate după introducerea obligatorie 
a certificării calităţii calificării forţei de 
muncă obţinută prin examinarea EFESC, 
care are la bază standardul european 
elaborat în perioada 18 iunie 2008 - 5 
septembrie 2012.

Mai trebuie menţionat că evaluatorii 
europeni au fost atestaţi în urma 
susţinerii unui examen teoretic, dar şi 
practic, stabilit prin manualul EFESC. 
România are, în prezent, şase evaluatori 
europeni autorizaţi.

Introducerea acestui standard s-a 
făcut gradual în Germania, Austria, 
Belgia, Olanda, Franţa, Italia şi Spania, 
astfel încât forţa de muncă supusă 
examinării a fost testată funcţie de 
capacităţile centrelor de evaluare 
aprobate de agenţiile naţionale EFESC. 
Astfel, în Germania, în momentul de 
faţă, mai sunt câteva landuri care şi-au 
propus să finalizeze, până la sfârşitul 
acestui an, 2020, obligativitatea 
acceptării la lucru doar a persoanelor 
care au dobândit certificat EFESC.

Prin urmare, în privinţa Germaniei, de 
abia la sfârşitul anului 2021 vor putea 
fi furnizate informaţii complete privind 
eficienţa introducerii obligativităţii ca 
muncitorii care lucrează la recoltarea 
masei lemnoase să deţină certificate 
EFESC.

S-a apreciat că rezultatele pozitive au 
fost obţinute datorită măsurii de limitare 
a atribuţiilor de serviciu ale muncitorului 
numai pentru lucrările EFESC dobândite 
în urma promovării prin examinarea 
nivelului de competenţă stabilit prin 
standardul european.

Fondul acestei măsuri constă în:

• cunoştinţele teoretice şi practice 
specifice calificării pe care le deţine 
candidatul;

• executarea cu acurateţe a 
operaţiunilor şi fazelor de lucru, care, 
în mare măsură, depind de calităţile 
NATIVE (talentul personal);

Dănuţ Moţaş, prezent
la Adunarea generală EFESC
din 17-21 noiembrie 2019, în Germania,
Frankfurt - Groß-Umstadt

arborilor subţiri, cu diametre sub limita 
de 28 cm;

• ECC3 - competenţe în întreaga 
gamă de lucrări specifice lucrărilor de 
exploatare forestieră.

• ECC4 - competenţe aparţinând 
lucrului în zone calamitate (doborâturi 
de vânt în masă).

Examinarea atentă are la bază 
evaluarea cunoştinţelor teoretice şi 
practice clădite pe îndemânarea şi 
talentul candidatului, în funcţie de 
calităţile native. Îi este atestat nivelul 
de practici pe care le poate executa cu 
riscuri minime şi calitate maximă.

Aşadar, din noţiunile şi practicile 
dobândite în procesul de calificare, 
certificatul EFESC, prin examenul 
susţinut, selectează şi-i recunoaşte 
persoanei respective competenţele pe 
care le deţine.

Prin acest procedeu, se încearcă 
eliminarea riscului ca acele lucrări, 
care sunt executate incorect, 
timorat sau la întâmplare, să nu fie 
atribuite persoanei care, deşi deţine 
calificarea corespunzătoare, nu deţine 
competenţele prevăzute de standardul 
european.

Altfel spus, obligaţiile de muncă oferite 
potrivit atestării EFESC conferă persoanei 
respective un nivel ridicat de siguranţă 
privind protecţia muncii. Chiar dacă nu se 
elimină complet riscul de accidentare, în 
mod sigur, acesta se reduce substanţial 
datorită atribuirii de lucrări care pot 

fi executate în condiţii maxime de 
siguranţă.

Prin urmare, la întrebarea: „de ce 
certificate  EFESC?”, răspunsul este: 
„pentru protecţia persoanei respective 
prin reducerea substanţială a 
accidentelor de muncă!”

În ţara noastră au fost emise peste 
1.000 de certificate  EFESC. Posesorii 
acestora lucrează, în proporţie de 
98%, în afara ţării. Activitatea  Agenţiei 
Naţionale EFESC - România, la Adunarea 
Generală de la Frankfurt din 17-21 
noiembrie 2019, a fost apreciată ca 
fiind de calitate, la bază stând efectele 
pozitive înregistrate de concetăţenii 
noştri care-şi desfăşoară activitatea în 
exploatările forestiere (în special) din 
zonele calamitate de vânt, unde se cere 
nivelul de competenţă cel mai ridicat, 
ECC4.

Introducerea obligativităţii acestui 
sistem în România se lasă aşteptată.
Consider că ar fi ofensator pentru toţi 
specialiştii noştri, dar şi pentru autorităţi, 
ca această cerinţă să fie introdusă prin 
măsuri dispuse de Bruxelles, lucru care, 
în mod sigur, se va întâmpla în mai puţin 
de doi ani.

Difuzarea programului EFESC s-a 
realizat constant de la iniţierea lui şi 
până în prezent, astfel încât, în linii mari, 
este cunoscut de majoritatea agenţilor 
economici cu obiect de activitate 
„exploatări forestiere”. În paralel cu 
această acţiune, au fost informaţi o bună 
parte a specialiştilor şi organelor de 

decizie şi control din Ministerul Muncii, 
ITM, ANC şi Ministerul Învăţământului.

În linii mari, problema este cunoscută. 
De ce nu se acţionează pentru 
introducerea ei obligatorie şi în ţara 
noastră? Răspunsul se lasă aşteptat şi 
cred că are la bază atitudinea „dacă şefii 
nu mi-o cer, atunci de ce să-mi creez, din 
proprie iniţiativă, probleme?”. Atitudinea 
respectivă este certificată prin poziţia 
MMFPS, ca răspuns la propunerea 
făcută de un practician apreciat la 
nivel naţional, privind introducerea 
certificatelor  EFESC. Este vorba de 
răspunsul negativ la scrisoarea 28983/
RG/2019 şi 45425/RG/2019.

Analizându-se această problemă 
în profunzime şi comparând situaţia 
noastră cu rezultatele obţinute de 
ţările care au aplicat certificarea EFESC, 
vom constata, cu certitudine, că am 
înregistrat deja pierderi însemnate prin 
neimplementarea la timp a măsurii 
de introducere a acestui sistem care 
exprimă calitatea calificării persoanei 
care lucrează deja în exploatările 
forestiere. 

Optimismul ne face să credem că, din 
proprie iniţiativă, organele abilitate vor 
decide introducerea examenului EFESC 
înainte de a primi recomandări din 
partea Uniunii  Europene, când acţiunea 
va fi obligatorie.

Vom vedea…

Ing. Moţaş Dănuţ,
Director CPPP Roznov                                           

• adaptabilitatea conduitei la condiţiile 
reale de lucru şi capacitatea de evaluare 
a riscurilor, care să permită anticiparea, 
depistarea şi înlăturarea cauzelor care 
produc accidente.

Aceste trei măsuri sunt fundamentale 
şi au stat la baza structurării calificării 
de „operator la recoltarea şi toaletarea 
arborilor forestieri” pe patru niveluri de 
activitate, ceea ce reprezintă însuşirea 
de către candidat a competenţelor 
profesionale, pornind de la cele mai 
simple, până la cele mai complexe 

activităţi din cadrul procesului 
tehnologic de recoltare a arborilor 
forestieri (doborârea arborilor).

Pe baza acestui concept, nivelurile 
EFESC constituite sunt:

• ECC1 - candidatul trebuie să facă 
dovada însuşirii competenţelor privind 
mentenanţa ferăstraielor şi lucrul în 
depozite sau platforme finale; nu are 
voie să doboare arbori;

• ECC2 - însuşirea competenţelor de 
la ECC1 şi a celor care permit doborârea 

Anticiparea. depistarea şi înlăturarea
cauzelor care produc accidente,
măsură fundamentală care stă la baza
structurării calificării de “operator
la recoltarea  şi toaletarea
arborilor forestieri”
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Consiliul director al asociaţiei, 
desfăşurat în 20 decembrie 
2019, prin cadrul constituit de 

reuniunea membrilor, a permis, pe baza 
dezbaterilor punctuale, să prefigureze o 
serie de soluţii şi măsuri îndreptate spre 
mai buna funcţionare organizatorică şi 
operaţională a asociaţiei şi a legăturilor 
sale cu instituţiile colaboratoare, pe tot 
parcursul anului 2020.

Cu accent pe identificarea 
paşilor necesari pentru apărarea 
continuă a intereselor agenţilor 
economici de specialitate în faţa 
consecinţelor reglementărilor 
legislative sau de altă natură, 
discuţiile şi concluziile parţiale 
au avut drept ţintă predilectă 
preţul resursei şi componenta 
reglementativă a activităţii.

Apelul făcut şi acceptat în unanimitate 
de către cei prezenţi, reluat şi în 
prezenţa consilierilor întruniţi ulterior, 
pe 22 ianuarie 2020, a vizat ca prezenţa 
societăţilor comerciale membre ASFOR 
la acţiunile proprii să beneficieze de 
multă atenţie şi responsabilitate, cu grijă 
deosebită pentru aspectele legate de 
imagine şi de legalitate. 

Structură 
funcţională 

nouă
la ASFOR

Măsuri 
organizatorice

Rezumat
În şedinţa de Consiliu 
director de la sfârşitul 
anului trecut, asociaţia şi-a 
făcut bilanţ, dar, în acelaşi 
timp, a decis căi şi mijloace 
prin care să acţioneze în 
interacţiune cu politicile care 
se prefigurează ca urmare, 
în special, a noului cadru de 
reglementare din domeniu.

New functional 
structure for ASFOR. 
Organizational 
measures 

Synopsis
During the Board of directors 
meeting, at the end of 
last year, the association 
reviewed and, at the same 
time, decided ways and 
means to act, in interaction 
with the policies that 
are foreseen as a result, 
in particular, of the new 
regulatory framework in the 
field. 

Editorial office

În urma analizei de ansamblu a punctelor 
de pe ordinea de zi şi a propunerilor făcute 
cu ocazia discuţiilor, s-a decis redactarea 
unei hotărâri a cărei esenţă conţine, printre 
altele, şi măsuri organizatorice.

Concret, în urma dezbaterii problemelor 
aflate pe ordinea de zi, precum şi a unor 
propuneri formulate în acest cadru, s-au 
hotărât o serie de acţiuni, printre care:

• aprobarea iniţiativei ASFOR de 
promovare a denumirii comerciale „Lemn 
Românesc” şi a condiţiilor de utilizare 
a acesteia, precum şi a paşilor necesari 
protejării juridice a acesteia ca marcă 
înregistrată şi marcă de certificare.

• aprobarea organigramei ASFOR şi a 
fişelor de post aferente.

• aprobarea regulamentului intern al 
ASFOR şi de evaluare a personalului angajat.

• aprobarea contractării de servicii de 
specialitate de către preşedintele ASFOR 
pentru întocmirea procedurilor interne 
privind:

• protejarea datelor de interes personal;

• prevenirea şi combaterea spălării banilor 
şi finanţării terorismului.

De asemenea, s-au stabilit cuantumul 
cotizaţiei de membru ASFOR pentru anul 
2020, demersurile necesare în vederea 
acreditării cursurilor de formare profesională 
în cadrul ASFOR, a unor măsuri cu privire la 
obligaţiile dispuse de Consiliul Concurenţei, 
a negocierii cotizaţiei anuale la EOS etc. 

S-a aprobat lista cu firmele care au depus 

ASFOR, 
reprezentând, 
susţinând şi 
apărând interesele 
economice, tehnice 
şi comerciale 
ale membrilor 
săi, îşi exercită 
prerogativele 
statutare, 
funcţionează 
şi întreprinde 
constant acţiuni 
orientate spre
cât mai eficienta şi 
buna poziţionare 
faţă de un context 
dat.

adeziuni pentru a deveni membri ASFOR şi 
a firmelor care îşi pierd această calitate.

Organigrama (schema organizatorică) 
vine cu o serie de îmbunătăţiri, în sensul că 
ilustrează mai bine relaţiile dintre oameni în 
cadrul asociaţiei.

Modelul de organigramă (s-a preferat 
modelul matriceal, un hibrid între cel pe 
verticală şi cel pe orizontală) pune accent 
pe ierarhia autorităţii, dar şi pe comunicare 
şi pe relaţiile dintre angajaţii (executivul) din 
toate departamentele. Grafica detaliată a 
modului de funcţionare, bazată pe resursele 
de care dispune asociaţia şi pe relaţiile de 
subordonare pe verticală sau orizontală 
între diferitele entităţi care o compun (atât 
departamente şi birouri teritoriale, cât şi 
posturi individuale), va conţine o fişă a 
postului. Noutăţi se mai înregistrează şi 
în modul în care sunt gândite birourile 
teritoriale (de reprezentare şi îndrumare), 
în sensul distribuţiei acestora pe 8 regiuni 
geografice de dezvoltare.

Toate măsurile adoptate la acest început 
de an ţin cont de strategia, capitalul uman 
şi viziunea preluate de la ultima adunare 
generală.

Redacţia



www.asfor.ro • Meridiane forestiere • 1514 • Meridiane forestiere • www.asfor.ro 

actualitate • in the newsactualitate • in the news

Din teritoriul judeţului Harghita, 
pădurile reprezintă 35,6%, o 
valoare mai mare decât media 

naţională, de 29,56%, şi puţin sub 
valoarea medie europeană, de 37,6%2). În 
schimb, dacă se iau în considerare datele 
climatice şi hidrogeografice ale judeţului, 
această valoare poate fi considerată 
redusă, pădurile putând ocupa până la 
45-50% din teritoriul judeţului.

Direcţia silvică Harghita3) administrează 
91.169 de hectare de pădure, dintre care 
23.755 de hectare de păduri proprietate 
publică a statului şi 67.414 hectare - 
păduri proprietate publică a autorităţilor 

administrative locale şi păduri private, 
composesorate pe bază de contract de 
administrare şi servicii silvice4). Restul de 
172.944 de hectare, echivalent a 65,485% 
din fondul forestier judeţean, este 
administrat parţial de composesorate şi 
de ocoalele silvice de regim.

Specia care ocupă cea mai mare 
pondere în fondul forestier al judeţului 
Harghita este molidul (Picea abies [L.] 
Karst.), cu 65% din suprafaţa totală a 
fondului forestier, adică 89% din pădurile 
de răşinoase (Barbu & Barbu 1993), 
fiind, totodată, şi cea mai productivă 
specie lemnoasă din judeţ, atât datorită 

condiţiilor climatice favorabile, cât şi 
altitudinilor mici. 

În judeţul Harghita se poate vorbi 
de circa 0.7 ha de pădure pe locuitor, 
suprafaţă care este de două ori mai mare 
decât media pe ţară (0.29 ha/locuitor) şi 
cea de la nivelul Uniunii Europene (0.3 
ha/locuitor 5)).

În graficul 1, sunt prezentate tipurile de 
proprietari de fond forestier şi procentul 
pe care îl deţin din fondul forestier 
judeţean.

Rezumat
În judeţul Harghita, pădurile sunt 
gospodărite prin trei forme de organizare, 
respectiv prin ocoalele silvice de stat, 
prin ocoalele silvice de regim sau prin 
composesorate, aspect care include 
particularităţi în gospodărirea fondurilor 
de vănâtoare şi de pescuit, precum şi 
în recoltarea şi valorificarea produselor 
specifice fondului forestier.

Harghita county forests
˝
Synopsis
In Harghita County, forests are managed 
by three forms of organization, namely by 
state-owned forest divisions, by regime forest 
divisions or by compossessorates, which 
include particularities in the management 
of hunting and fishing funds, as well as 
in collecting and exploiting the specific 
products of the forest fund.

Molnar Gabor

din judeţul
Pădurile

Fondul forestier din judeţul Harghita,
potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS) 1), 

în anul 2018, totaliza 264.113 hectare,
dintre care 189.000 de hectare cu păduri

de răşinoase.

Harghita
Lacul Roşu, Gheorgheni,
Harghita



Ponderea
proprietarilor de păduri
din judeţul Harghita

Grafic 1.
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Tăieri ilegale
Din activitatea Greenpeace România, 

de monitorizare a tăierilor ilegale în 
intervalul 2009-2018, se poate observa 
că, în judeţul Harghita, există o tendinţă 
de scădere a numărului tăierilor ilegale 
depistate (graficul 2) şi a volumului de 
masă lemnoasă extras ilegal, exprimat 
în metri cubi (din evidenţe oficiale), fiind 
redat în graficul 3.

Aceste tăieri ilegale produc pagube 
fondului forestier naţional şi, în speţa de 
mai sus, fondului forestier judeţean. Spre 
exemplu, la nivelul judeţului Harghita, 
în anul 2012, s-a depistat ca fiind extras 
ilegal un volum de 3.103 mc de lemn. 
Totodată, tăierile ilegale sunt tăieri care 
nu respectă cerinţele tehnologice şi de 
protecţia muncii, fiind o acţiune care 
este nelegală, contracronometru şi, deci, 
pasibilă de sancţionare conform legilor 
penale din România. 

Forme
de organizare
pentru gospodărirea 
pădurilor din judeţul 
Harghita
În judeţul Harghita, pădurile sunt 

gospodărite prin trei forme de 
organizare, respectiv prin ocoalele silvice 
de stat (RNP Romsilva - Direcţia Silvică 
Harghita), prin ocolalele silvice de regim 
sau prin composesorate.

Gospodărirea pădurilor 
prin ocoalele silvice   
de stat
Direcţia Silvică Harghita este 

unitatea teritorial-administrativă, fără 
personalitate juridică, din cadrul Regiei 
Naţionale a Pădurilor - Romsilva, care 
are ca scop gospodărirea durabilă a 
fondului forestier proprietate publică 
a statului, gospodărirea fondurilor 
de vănâtoare şi de pescuit atribuite 
potrivit legii, recoltarea şi valorificarea 
produselor specifice fondului forestier, 
potrivit prevederilor legale, în condiţii 
de eficienţă economică. Administrează, 
pe bază de contract, păduri ale unităţilor 
administrative locale şi păduri private.

La nivelul judeţului Harghita, direcţia 
silvică, prin ocoalele silvice de stat, 
administrează 91.169 ha de pădure, dintre 
care 23.755 ha - păduri proprietate publică 
a statului şi 67.414 ha - păduri proprietate 
publică ale autorităţilor administrative 
locale şi păduri private, composesorate, 
administrate pe bază de contract.

Gospodărirea pădurilor 
prin ocoalele silvice   
de regim
Ocoalele silvice de regim administrează 

atât proprietăţi private, cât şi domeniul 
public. Sunt înfiinţate ca structuri private, 
dar, în acelaşi timp, de interes public, 
şi desfăşoară activităţi economice, 
exercitând totodată autoritatea statului. 
Sunt subiecte complexe, astfel încât 

niciuna dintre formele de personalitate 
juridică existente în legislaţia românească 
nu reuşeşte să le îmbrace fără să le 
ştirbească din substanţă (Bouriaud 2008). 
În judeţ sunt şapte astfel de ocoale silvice 
de regim, situate în localităţile: Miercurea 
Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Frumoasa, 
Zetea, Praid şi Gheorgheni 6).

Gospodărirea pădurilor
prin composesorate
Composesoratul (Molnár 2013) este o 

formă de asociere, în care proprietăţile 
sunt administrate împreună de persoane 
desemnate cu votul majorităţii membrilor, 
fiecare membru păstrându-şi dreptul de 
proprietate asupra terenurilor.

Astăzi, în judeţul Harghita, proprietatea 
privată asupra pădurilor este distribuită 
între peste 172 de asociaţii de proprietari 
(Molnár 2013). Aceste asociaţii, inclusiv 
composesoratele, au un număr mare 
de membri, un coproprietar având în 
proprietate, în medie, 4-5 ha. Bisericile şi 
şcolile au, în medie, fiecare 12.10 hectare 
de pădure, cea mai mare suprafaţă 
forestieră fiind de 30 de hectare.

Numărul de composesorate din 
judeţul Harghita este de 150 7), care 
administrează 98.438 de hectare de 
pădure composesorală, deci o medie de 
656.25 hectare pe composesorat. 

Composesoratele nu au un statut 
juridic propriu. Forma juridică cea 
mai întâlnită este asociaţia pentru 
administrarea, conservarea şi 
exploatarea terenurilor comune şi a 
proprietăţii forestiere dintr-un anumit sat sau oraş, pentru nevoia locuitorilor, 

inclusiv valorificarea produselor 
pădurii. Proprietatea comună este 
compusă din terenuri forestiere şi 
agricole şi beneficiază de fonduri, cum 
ar fi contribuţiile membrilor, donaţii, 
subvenţii etc.

Molnar Gabor

Note:
1) http://statistici.insse.ro/shop/
2) http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-
rurala/2016/PNDR-2014-2020-versiunea-
aprobata-25-octombrie-2016.pdf
3) http://www.rosilva.ro/unitati_silvice/
harghita__l_19.htm
4) http://mciuc.rosilva.ro/articole/prezentare_
generala__p_1459.htm
5) http://elemzo.hargitamegye.ro/
wp-content/uploads/2015/01/Strategia_
de_dezvoltare_agrara_2010_2020_ RO_ 
317_17122010.pdf, p. 39
6) https://drive.google.com/file/d/1hOiKLLOs
cGQa5wyskNs0iCZHaTsDSJhO/view
7) http://romaniacommons.wixsite.com/
project/statistics
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La ora actuală, România este singura 
ţară din Europa care nu are o 
strategie forestieră aprobată. De 

ce? Pentru că, pe de o parte, nu avem 
abilitatea de a pune la aceeaşi masă 
specialiştii din domeniu, iar pe de altă 
parte, nu suntem în stare să ducem la 
bun sfârşit o procedură birocratică de 
evaluare de mediu a Strategiei Forestiere 
2018 - 2027. 

Cum se poate ieşi din acest cerc 
vicios? Simplu: prin eliberarea acestui 
sector de activitate din captivitatea celor 
care, timp de 25 de ani, nu au promovat 
politici publice, ci doar au pierdut timpul 
alergând între comisii şi comitete, 
neglijând studiul şi elaborarea de politici 
pentru dezvoltarea acestui sector al 
economiei forestiere.  

Cum se poate ajunge la această 
eliberare? Prin înfiinţarea unui Consiliu 
Naţional al Pădurilor, organism 

Consiliul Naţional
pentru Silvicultură,
şansa de a reveni
la normalitate
România are păduri, 
dar nu are politici 
publice pe domeniul 
pădurilor. România are 
o resursă regenerabilă 
inestimabilă, dar 
este mereu codaşa 
Europei în ceea ce 
priveşte dezvoltarea şi 
promovarea utilizării 
superioare a lemnului. 

Pădurea este un organism viu. 
Intervenţiile pe un organism viu sunt 
complexe şi nu sunt la îndemâna oricui, 
iar intervenţiile greşite asupra pădurii se 
repară într-un interval cuprins între 50 şi 
100 de ani. 

De aceea, se impune reintroducerea 
stabilităţii şi a profesionalismului în 
această activitate. 

Dacă avem un Cod Silvic - poate că ar 
fi bine să avem şi o Cartă a pădurilor în 
care să se găsească acele principii din 
care să izvorască toate normele şi de la 
care nimeni să nu poată să se abată. 

Dar de ce mai are nevoie 
silvicultura?!!! - de recredibilizare în faţa 
cetăţenilor. Cum poate fi recăpătată 
încrederea populaţiei în administraţia 
silvică? - doar printr-o instituţie care 
garantează promovarea unor oameni 
care, prin independenţa şi valoarea lor, 

au puterea să transmită pe de o parte 
semnalul corect care trebuie urmat şi 
respectat de către sector, dar şi mesajul 
corect prin care să poată fi combătute 
atacurile deşănţate ale diverselor 
organisme, mai puţin informate sau 
binevoitoare, cu privire la modul de 
administrare al pădurilor şi de recoltare 
a lemnului. 

Însă şi în acest consiliu al pădurilor vor 
activa oameni şi se pune întrebarea cum 
pot fi selectaţi? - foarte simplu, cum şi-i 
selectează orice breaslă profesională, 
prin Colegiul Naţional al Silvicultorilor - 
un organism profesional cu o organizare 
similară celorlalte colegii profesionale, 
care are rolul de a acorda drept de 
practica persoanelor care lucrează în 
silvicultură, dar, în acelaşi timp, are şi 
rolul de a lua acest drept de practică.  

Tot acest colegiu va acredita, va 
realiza criteriile şi curricula obţinerii 

independent şi apolitic, pentru 
stimularea competenţei şi integrităţii 
personalului silvic.

Rolul acestui consiliu este în primul 
rând garantarea continuităţii politicilor 
publice în silvicultură şi asigurarea 
expertizei de specialitate în ceea ce 
priveşte domeniul pădurilor. 

Se evită astfel bâlciul politic de a trece 
acest sector de activitate de la o extremă 
la alta, cu grave pierderi economice şi 
imposibilitatea de a exista o minimă 
predictibilitate în dezvoltarea activităţilor 
economice. 

Se evită asumarea de către politicieni 
a unor soluţii aiuristice care provoacă 
doar haos, instabilitate şi pierderi 
economice. Se poate monitoriza, 
îndruma şi coordona activitatea corpului 
de funcţionari care s-au obişnuit cu 
ideea că veşnicia s-a născut la stat. 

atestatelor profesionale. Va monitoriza 
şi evalua continuu formatorii acreditaţi 
să elibereze atestate profesionale şi 
va urmări ca eliberarea atestatului 
profesional să nu fie doar un set 
de documente într-un dosar, ci o 
procedură bine elaborată, prin care se 
vor realiza transferul de cunoştinţe şi 
formarea profesională continuă sub 
forma unei şcoli de atestare. Doar prin 
formare profesională şi prin educaţie 
continuă, acest domeniu de activitate 
are posibilitatea de a se îndrepta, de 
a evolua şi de a face faţă provocărilor 
continue ale economiei de piaţă. 

Trebuie să avem curajul de a ne 
schimba. Dacă nu o vom face la timp, ne 
va schimba ineficienţa noastră, fără nicio 
şansă de redresare.  
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Prin evalurea masei lemnoase 
destinate exploatării, se înţelege 
acţiunea tehnico-economică de 

determinare cantitativă, calitativă şi 
valorică a tuturor produselor principale, 
secundare (rărituri, curăţiri), accidentale, 
de igienă etc. prevăzute a se exploata. 
Se execută anticipat exploatării, iar 
rezultatele se înscriu în actul de punere 
în valoare a masei lemnoase.

Optimizarea intereselor silviculturale 
şi economice, însă, se realizează 
prin proiectarea şi organizarea 
corespunzătoare a lucrărilor de 
exploatare, în vederea asigurării 
condiţiilor optime de dezvoltare şi 
regenerare a arboretelor şi a punerii în 
valoare, în condiţii economice rentabile, 
a masei lemnoase rezultate. Activitatea 
de exploatare a lemnului, în strânsă 
legătură cu activitatea de gospodărire 
a pădurilor, trebuie să satisfacă anumite 
deziderate, cele mai importante fiind:

• introducerea integrală în circuitul 
economic a masei lemnoase puse 
în valoare şi valorificarea superioară 
a acesteia în condiţii de maximă 
rentabilitate,

• crearea condiţiilor favorabile 
pentru instalarea unei noi păduri prin 
reducerea la minimum a vătămărilor şi a 
dereglărilor ecologice,

• extragerea arborilor cu creşteri 
reduse, rău conformaţi, vătămaţi, uscaţi, 
rupţi sau doborâţi accidental, în vederea 
prevenirii unor calamităţi naturale 
provocate de factori biotici sau abiotici,

• asigurarea posibilităţii de a introduce 
noi specii cu valoare economică ridicată 
prin extragerea arborilor din specii 
nedorite,

• obţinerea unei structuri mai eficiente 
a pădurii, în scopul îndeplinirii funcţiilor 
sale recreative, sanitare etc.

A lucra, însă, corect cu aceste 
elemente, similar matematicii, presupune 
o inecuaţie, însemnând o relaţie între 
elemente cunoscute şi necunoscute, 
adevărată doar pentru anumite valori ale 
elementelor necunoscute.

În conceptul general interacţional, 
de transformare, transport (deplasare - 
mişcare) etc., care funcţionează în lumea 
tehnologică, exploatarea lemnului cu 
aceste două procese se regăseşte bine 
reprezentată, produsele acestui act 
complex, anevoios şi costisitor aduce 
reale modificări cantitative (volumetrice) 
şi calitative (forme şi dimensiuni ale 
sortimentelor) asupra lemnului.

Terminologic (STAS 4964 - 81), masa 
lemnoasă brută reprezintă totalitatea 
arborilor, pe picior sau doborâţi, al căror 
volum a fost determinat în conformitate 

Rezumat
În reglementarile 
legislative, şi nu numai, 
se încearcă, formal sau 
justificat, să se obţină 
un control riguros al 
cantităţilor de lemn, 
de la faza pe picior şi, 
dacă e posibil, până în 
produsul final. Totul este 
raţional şi necesar, doar 
că în ecuaţiile acestea 
complicate se porneşte, 
încă de la resursă, cu 
o mare neînţelegere 
tehnologică, urmată de o 
alta, de natură aritmetică.

Consensualization
in the statistics
and the 
arithmetics
of the volume
of wood

Synopsis
In the legislative 
regulations, and not 
only, it is formally or 
justifiably tried to obtain 
a rigorous control of the 
quantities of wood, from 
the processing stage, 
until the final product, 
if possible. Everything is 
rational and necessary; 
it is just that in these 
complicated equations, 
one starts, beginning 
from the resource, with 
a great technological 
misconstruction, followed 
by another one, of 
arithmetical nature.
 
Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

Consensualizare 
în statistica 

şi aritmetica 
volumului

de lemn

Evaluarea sub raport 
cantitativ, calitativ 
şi valoric a masei 
lemnoase care se 
recoltează anual 
din pădure necesită 
un volum mare de 
lucrări şi constituie o 
activitate permanentă 
a proprietarilor şi 
administratorilor 
de fond forestier. 
Calitatea lucrărilor 
depinde, în 
mare măsură, de 
metodele şi de 
procedeele folosite 
la inventarierea, la 
cubarea şi, ulterior, 
la sortarea arborilor. 
Această activitate se 
realizează, de regulă, 
în baza amplasării 
masei lemnoase 
pentru productia 
prevazută a se recolta.
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Gestiunea pentru un volum brut de 12.000.000 mc
Tabel 2.

Volum brut fasonat la cioată
FoioaseRăşinoase

mii metri cubi
Total

7.975,5
5.054,0
2.921,5
5.667,8
2.307,7
606,5

7.370,0
130,5

7.239,5
5.665,4
1.574,1

4.024,5
2.848,4

1.176,1
3.156,6

867,9
379,0

3.645,5
71,6

3.573.9
3.156,6

417,3

12.000,0
7.902,4
4.097,6
8.824,4
3.175,6
984,5

11.015,5
202,1

10.813,4
8.822,0
1.991,4

Volum brut
Produse principale
Produse secundare
Lemn gros
Lemn subţire
Coajă
Volum net
Pierderi tehnologice
Volum comerciabil
Lemn de lucru
Lemn de foc

Balanţa materiei prime la punere în valoare
• procente volum brut • fag • produse principale

Tabel 1.

Volum utilizabil pe picior
Coajă nevalorificabilă
Lemn rămas în cioată
Lemn putregăios
Volum brut total, pe picior, predat spre exploatare

95,0%
3,0%

-
0,5%

100,0%

Balanţa materiei prime la exploatare
• procente volum utilizabil pe picior • produse principale

Lemn rotund pentru industrializare
Lemn rotund pentru construcţii
Lemn de steri pentru industrie
Lemn de steri pentru combustibil
Deşeuri (consum în rumeguş, rupturi etc.)
Deşeuri (pierderi la colectare)
Supradimensionări
Volum utilizabil pe picior, angajat în exploatare

Volum brut fasonat la cioată Fag Răşinoase

82,0%
6,0%
6,0%
3,4%
0,4%
1,5%
0,7%

100,0%

50,0%
4,0%

15,0%
27,5%
0,8%
2,0%
0,7%

100,0%

cu metodele de estimare în vigoare 
şi care constituie obiectul muncii în 
procesul de producţie al exploatării 
lemnului şi se deosebeşte de masa 
lemnoasă în faze prin faptul că aceasta, 
aflată în diferite stadii de transformare şi 
mişcare, nu a ajuns produs finit.

Produsul finit, în exploatările 
forestiere, înseamnă sortiment de lemn 
rezultat din procesul de producţie, 
care întruneşte condiţiile prevăzute 
de documentele tehnice normative 
de calitate şi se află în locul stabilit de 
normele metodologice de raportare în 
vigoare.

Indiferent dacă procesul de producţie 
de bază al exploatării lemnului se 
consideră împărţit sau nu în procese 
parţiale, structura lui cuprinde categorii 
de operaţii tehnologice:

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

Faza tehnologică
de sortare a lemnului,
asociată cu lucrări de evaluare
cantitativă şi calitativă
a lemnului

• operaţii de deplasare sau transport 
tehnologic: colectarea, încărcarea, 
transportul propriu-zis (auto, pe căi 
ferate, pe apă sau pe calea aerului), 
descărcarea, deplasarea pe distanţe 
scurte (transportul interior) etc.,
• operaţii de depozitare, control şi 
livrare: stivuirea sau pachetizarea, 
sortarea, măsurarea etc.
Suprafaţa delimitată, în interiorul unui 

arboret, pe care este amplasată biomasa 
lemnoasă destinată exploatării sau 
unde se desfăşoară, deja, o activitate de 
exploatare a lemnului are înţelesul de 
parchet.

Categoriile de lemn care se cuantifică 
în aproape toate fazele, volumetric, se 
definesc după criterii diferite, şi anume:

• după speciile de arbori din care se 
fasonează: lemn de răşinoase, lemn de 
foioase,
• după partea de arbore din care 
provine: lemn de rădăcină, lemn de 
trunchi, lemn de crăci etc.
Exprimarea cantitativă într-o manieră 

sintetică s-a regăsit în aşa-zisa balanţă a 
masei lemnoase, document care a servit 
multe decenii la analiza, gestionarea şi 
valorificarea acestei resurse tradiţionale.

Spre exemplificare, în tabelul 1, 
redăm o formă uzuală a acestui tip de 
document.

Faţă de aceste corelări, sunt de 
menţionat, în mod special, pierderile de 
volum.

Volumul deşeurilor, în balanţa materiei 
prime lemnoase, în legătură cu categoria 
pierderilor de volum:

• deşeuri la punerea în valoare, 
formate din cioate, crăci, coajă şi 
lemn putregăios, materiale care 
rămân nevalorificate în pădure, 
neîncadrându-se în nici un sortiment 
de lemn rotund sau de lemn fasonat;
• deşeuri la exploatare, formate din 
aşchii, sfărâmături, scurtături, coajă, 
fibră, rumeguş etc., materiale rezultate 
fie la recoltarea şi prelucrarea unor 
produse la pădure, justificând, în parte, 
şi constituind consumurile tehnologice 

eficienţei controlului ca parte a politicilor 
publice de reducere a infracţionalităţii 
în domeniul forestier, prevenirea şi 
combaterea activităţilor ilegale, controlul 
provenienţei lemnului şi trasabilitatea 
acestuia prin:

• obţinerea de informaţii statistice la 
nivel naţional privind volumul de lemn 
exploatat şi al materialelor lemnoase 
rezultate;

• utilizarea unor practici unitare în 
evidenţa şi gestionarea pe întreg lanţul 
de valorificare.

Înregistrarea sau generarea actelor 
de punere în valoare şi autorizaţiilor 

de exploatare, elaborarea avizelor 
de însoţire a materialelor lemnoase, 
efectuarea recepţiilor în depozitele finale 
şi a situaţiilor gestionare obligatorii 
sunt absolut necesare, ca, de altfel, 
şi urmărirea şi controlul, în timp real, 
ale provenienţei şi ale modului de 
asigurare a trasabilităţii materialelor 
lemnoase, acestea trebuind să aibă la 
bază cifre (volume) meticulos şi corect 
determinate, chiar din starea iniţială a 
lemnului, pe picior.

Petru Boghean,
Consilier ASFOR

elementare (în tăieturi, aşchii, 
supralungimi etc.), fie la colectare/
depozitare, când se suprapun 
pierderilor tehnologice generale. 
Mai mult, a existat uzanţa ca masa 

lemnoasă atrasă anual în circuitul 
economic (prezentată sub formă de 
balanţă) să se exprime pe specificaţii 
precise, începând cu specia şi închein-
du-se cu sortimentele de lemn brut 
(buşteni, lemn pentru plăci, lemn pentru 
foc etc.). Astfel, exemplificând pentru un 
volum brut de 12.000 mii mc, gestiunea 
se prezintă conform tabelului 2.

Volumul masei lemnoase care se 
exploatează trebuie structurat, aşadar, 
pe specii, grupe de specii, sortimente 
dimensionale (lemn gros, lemn mijlociu 
şi lemn subţire) şi primare (lemn lucru şi 
lemn foc). 

Principalele obiective ale unei 
gestionări corecte, precise şi 
neinterpretabile (formulate direct 
şi în reglementările actuale, inclusiv 
programul SUMAL) sunt de creştere a 
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Preţurile pentru 
majoritatea 
sortimentelor de molid 

sunt afectate de evoluţia pieţei 
lemnului. Analizând, însă, 
preţurile raportate la volumul 
reprezentat de acestea, 
constatăm că preţul mediu la 
lemnul de molid se află, totuşi, 
în scădere.

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

Sursa: La Forêt, nr. 1/2020
Traducere şi adaptare:

Lavinia Marcu

Piaţa europeană
a lemnului

Rezumat
Cererea de lemn 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 la fel 

de prezentă. Importurile riscă să continue în perioada 
următoare, sub presiunea preţurilor de la lemnul 

infestat.

European timber market.
Round timber

Synopsis
The demand for wood remains more and more 

sustained, a situation that could create real concerns 
for some processing plants, especially for softwood. 

Export competition is no longer as present as it used 
to be. Imports are likely to continue in the upcoming 

period, under the pressure of prices for infested wood.

Source:
La Forêt, no. 1/2020

Adaptation by
Lavinia Marcu

Lemnul 
rotund

Lemnul rotund de molid, preţuri de piaţă
• CHF/mc • la drum auto • lemn cojit • fără TVA

Tabel 1.

Sortiment Variaţie *
2017 2018 2019

sept-oct sept-oct nov-dec ian-feb mar-apr mai-iun iul-aug sept-oct

Sursa: ForêtSuisse, Agristat *  între ultimele două date furnizate

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

0,7%
-4,6%
-0,2%
-2,5%

-11,2%
- 5,8%

0,8%
0,2,%

- 8,8%
7,1%
4,4%

-16,0%

97,33
66,38
93,41
71,85
67,61
96,97
74,64

108,75
65,82
90,71
77,86
39,88

96,69
69,43
93,56
73,66
75,19

102,58
74,06

108,49
71,58
84,23
74,40
46,25

97,47
72,28
95,08
75,16
75,71
93,94
72,23

108,72
68,42
92,62
78,78
49,60

96,47
70,91
94,36
72,76
71,53

100,05
73,45

113,41
68,75

100,16
85,33
48,45

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

101,32
71,18

121,61
67,87
99,05
84,79
49,87

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

82,56
98,61
71,16

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

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

101,82
74,45
111,51
73,49
93,71
84,11
54,11

97,37
75,15

94,85
77,80
86,12

100,44
78,79

116,76
76,31

102,26
86,35
54,22
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Oferte de lemn de foc (lemn uscat)
• CHF/mc • la ieşirea din depozit • TVA inclus

Tabel 1.

2018/20192018/2019
1 m 1 m 1 m 50 cm 33 cm 25 cm

2017/2018

Fag
Amestec de foioase
Răşinoase

122,00

109,00

98,00

118,00

110,00

101,00

118,00

116,00

102,00

153,00

144,00

133,00

168,00

165,00

150,00

175,00

175,00

159,00

Granule din lemn (peleţi)
Preţuri recomandate • CHF/tonă • vrac • franco siloz / casă • TVA inclus

Tabel 2.

nov 2019 Interval 1)nov 2017 nov 2018oct 2016

3 tone
5 tone
8 tone
17 tone

337,63

363,69

354,25

338,82

380,00

365,52

356,03

338,23

380,54

366,44

355,78

- 2)

384,79

365,67

355,48

340,19

+1,1%
+0,3%
=0,0%

1) între ultimele două preţuri
2) date indisponibile

Sursa: www.pelletpreis.ch, platforma principalilor furnizori elveţieni
de granule lemn. Date periodic actualizate, dar care reflectă şi variaţiile

sezoniere (scăderea de primăvară şi estivală, creşterea de toamnă şi iarnă).

Lemn de foc verde, 2 m şi mai mult
Preţuri oferite • CHF/mc • la drum auto • TVA inclus

Tabel 3.

2018/2019 2019/20202016/2017 2017/2018

Amestec de foioase
Răşinoase

62,00

50,00

66,00

50,00

67,00

51,00

65,00

51,00

Sursa: Raport ForêtSuisse, departamentul economic, toamna 2018

Ancheta efectuată în toamna trecută arată o 
uşoară creştere a preţurilor pentru lemnul de 
foc.

Datele menţionate mai jos provin dintr-un raport 
realizat în toamna anului trecut de către Wald şi 
Holz, conform informaţiilor furnizate de către 15 
producători din întreaga Elveţie.

Intervaluri-diferenţă semnificative pot exista, mai 
ales în funcţie de condiţii (vrac, saci, cutii etc.). Nu 
s-a ţinut cont de valorile extreme (cea mai crescută 
şi cea mai scăzută) pentru calculul mediilor.

Se constată, îndeosebi în mediul rural, unde 
diferiţi actori sunt în concurenţă (servicii forestiere, 
producători ocazionali, agricultori, furnizori străini), 
importante variaţii ale preţurilor.

Redacţia

Lemnul de foc
şi peleţii

Preţuri
şi tendinţe

Preţul
lemnului de foc
pentru perioada
2019/2020

Rezumat
Preţurile pentru lemn de 
foc provin dintr-un raport 
realizat, în toamna 
lui 2019, de către 
Wald şi Holz, conform 
informaţiilor furnizate de 
către 15 producători.

Firewood and 
pellets. Prices 
and trends                                                          

Synopsis
Firewood prices emerge 
from a report released in 
the fall of 2019, by Wald 
and Holz, according to 
the data provided by 15 
manufacturers.

Editorial office
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Pornind de la premisa că oamenii se diferenţiază prin 
atitudinile înnăscute sau dobândite, pozitive sau 
negative, prin educaţie morală, prin puterea voinţei, 

prin puterea de stopare a acţiunilor pripite şi instinctuale, de 
calmare a nervozităţii, a lăcomiei, de promovare a iniţiativei, 
prin cultivarea cinstei şi vredniciei, prin curaj, abilitate şi 
măiestrie, am realizat o trecere în revistă a elementelor 
specifice şi definitorii ale personalităţii ocupate cu această 
activitate, precum şi a tipologiei acesteia.

Trăsături de bază: optimism, inventivitate, tonus, influenţă şi 
vigoare.

În urma analizei agenţilor economici care solicită atestare 
pentru activitatea de exploatare a lemnului şi interpretând 
datele de identificare şi raportare, se pot descrie portretul 
firmei şi al întreprinzătorului de profil:

• obiectul principal de activitate este exploatarea forestieră, 

şi al întreprinzătorului 
din exploatările
forestiere

Rezumat
Atât profilul firmei, cât şi al întreprinzătorului, reprezintă 

componente reglatoare. Acestea descriu aşteptările exprimate 
prin raportare la cerinţele domeniului, la documente şi 

reglementări, la studii de specialitate, finalităţi ale unor afaceri 
similare etc.

Profiling the company
and the forest exploitation entrepreneur

Synopsis
The profile of the company and the entrepreneur is a 

regulatory component. It describes the expectations expressed 
by referencing to the requirements of the field, documents and 
regulations, specialized studies, goals of similar businesses, etc.

eng. Larisa Nunvailer

Activitatea de exploatare a lemnului 
reprezintă un proces tehnico-economic 
complex structurat şi dificil de condus, 
pentru a rezolva un obiectiv industrial 
economic de importanţă naţională, 
asociat cu unul de natură personală.

dar, frecvent, se adaugă prelucrarea şi comerţul cu lemn;
• vechimea firmei este, în medie, de 12 ani;
• are o evoluţie inconstantă;
• de la demararea afacerii, până în prezent, a suferit modificări 

importante, cum ar fi schimbarea personalului, dotărilor sau 
chiar a profilului;

• mari dificultăţi au fost: problema accesului la resursă, lipsa 
de predictibilitate sau lipsa forţei de muncă;

• în prezent, firma are o situaţie relativ stabilă, predominant cu 
câte un acţionar (70%);

• acţionarii sunt şi administratorii firmei (90%);
• la înfiinţarea firmei, fie aveau experienţă în domeniu, fie au 

fost ajutaţi de rude sau prieteni care aveau anumite abilităţi în 
domeniu;

• întreprinzătorul nu a avut intenţii anteprenoriale anterioare;
• motivele principale pentru demararea afacerii au fost un bun 

acces la resursă, studiile în domeniu şi pasiunea;
• principalele provocări au fost găsirea unor clienţi - 

cumpărători, achiziţia graduală a unor utilaje performante 
pentru a uşura munca angajaţilor, competiţia, dar şi birocraţia şi 
reglementarea din domeniu;

• antreprenorul nu a avut întocmit în prealabil un plan de 
afaceri;

• punctele tari ale întreprinzătorului sunt viziunea pe termen 
lung a afacerii, o strategie generală şi capacitatea de a-şi asuma 
riscuri;

• în privinţa capitalului pentru demararea afacerii, 
întreprinzătorul a avut fondurile necesare în prealabil;

• întreprinzătorul este concentrat asupra resursei de materie 
primă, asupra preţurilor şi, nu în ultimul rând, asupra pieţei de 
desfacere.

Ing. Larisa Nunvailer

Portretul 
firmei

Punctele tari ale întreprinzătorului
sunt viziunea pe termen lung a afacerii,
o strategie generală şi capacitatea
de a-şi asuma riscuri
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Au fost situaţii când 
numărul mare de succesori 
(moştenitori) m-a obligat 

la o divizare a unei suprafeţe de 
5.000 mp (0.5ha) de pădure în zece 
suprafeţe a câte  500 mp.

Mulţi necunoscători se vor întrba: 
„dar ce înseamnă o suprafaţă de 
500 mp de pădure, de ce este o 
problemă?!”

Ca răspuns, pot face următoarele 
afirmaţii:

1. În zonele de deal şi de munte, 
suprafeţele private ocupate de 
păduri se desfăşoară drept formă 
geometrică ca un patrulater cu 
dimensiunea minimă la baza 
versantului.

Exemplificând, o suprafaţă de 
5.000 mp, care se desfăşoară, ca 
lungime, pe versant de 100 m, are o 
lăţime la bază de 50 m;

2. Accesul pe fiecare suprafaţă de 
500 mp se face, în aproape toate 
cazurile, pe la baza parcelelor, adică 
pe o lăţime de 5 m (5 m lăţime x 
100 m lungime = 500 mp).

3. Având în vedere consistenţa 
arboretelui, este posibil, lucru 
pe care l-am constatat cu ocazia 
lucrărilor de expertiză efectuate, 
ca aproape 90% dintre arborii în 
această situaţie să fie arbori de 
limită, care, de fapt, aparţin la doi 
moştenitori.

4. Succesiunea având ca obiect 
suprafaţa (mp, ha), şi nicidecum 
volumul, atât expertul, cât şi, 
implicit, instanţa se găsesc puşi 
în imposibilitatea de a face o 
împărţire dreaptă.

5. Mai mult, organul silvic nu 
poate pune în valoare aceşti arbori 
de limită, deoarece nu poate stabili 
în sarcina cui trebuie înscrişi.

Legislaţia silvică actuală este total 
neputincioasă în rezolvarea acestei 
situaţii prezentate mai sus. Aspectul 
menţionat este nerezolvabil pentru 
suprafeţele micilor proprietari care 
refuză să se asocieze.

Pentru obştile de moşneni în 
devălmăşie, obştile de moşneni 

în indiviziune, obştile răzeşeşti 
nedivizate, composesoratele, 
pădurile grănicereşti, pădurile 
urbariale, comunele politice, alte 
comunităţi şi forme asociative cu 
diferite denumiri existente anterior 
anului 1948 şi care fac parte 
din tezaurul istoric al României, 
proprietatea este garantată, 
indivizibilă şi inalienabilă, conform 
art. 95 al. 1 şi al. 3 din actualul Cod 
Silvic.

Totuşi, iniţial, în România a existat 
legislaţia care interzicea divizarea 
proprietăţilor  forestiere mici. Astfel, 
Legea 46/19.03.2008 la art. 34 al (2) 
şi al (3) prevedea, cităm:

(2) Proprietatea forestieră nu 
poate fi divizată sub limita de 1 ha;

(3) În cazul în care, prin 
deschiderea unei succesiuni, 
din cauza numărului mare de 
moştenitori, se creează posibilitatea 
nerespectării prevederilor al (2), se 
constituie moştenirea în favoarea 
unui moştenitor la nivelul minim 
prevăzut în prezentul Cod, cu plata 
de sultă către cei în favoarea cărora 
s-a constituit moştenirea.

Dar, prin Legea 54/2010, art. 3 al 
(2), al (3) au fost abrogate.

Ca aspect, consider că s-a 
făcut o mare greşeală. Mai mult, 
analizând definiţia pădurii care 
se regăseşte în Codul Silvic art. 2 
actualizat, constatăm că divizarea 
proprietăţilor sub 0,25 ha, noţiunea 
de pădure din punctul de vedere al 
proprietăţii nu mai există!?

Notă: Codul Silvic, art. 2, al. 1, 
limitează suprafaţa de pădure la cel 
puţin 0,25 ha.

În încheiere, consider, ca aspect 
judiciar silvic, introducerea în 
Codul Silvic, de urgenţă, a unui 
articol de lege care să interzică fără 
niciun fel de posibilitate divizarea 
proprietăţilor forestiere sub limita 
de 0,25 ha.

Expert judiciar silvic
dipl. ing. Gheorghe C. Gafiţa

Divizarea 
proprietăţilor 

forestiere
mici

Rezumat
Autorul pledează, cu 
argumente, pentru 
interzicerea divizării 
proprietăţilor forestiere 
sub limita de 0,25 ha.

The division 
of small forest 
properties

Synopsis 
The author pleads, 
with arguments, for 
prohibiting the division of 
forest properties, below 
the limit of 0.25 ha.

Legal forest expert,
dipl. eng. Gheorghe 

C. Gafiţa

În ultima perioadă, mai exact în ultimii 
8-9 ani, ca expert judiciar silvic, am 
participat, prin lucrările de specialitate 
ordonate de instanţele judiciare, la 
divizarea proprietăţii forestiere mici, prin 
deschiderea de numeroase procese civile 
de succesiune.

Aspectul general
al unei suprafeţe de pădure 
excesiv divizate
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1 44.01.0000-total        Lemn de foc Milioane euro 31,311 25,424 23,202 23,675

  Diferenţa % +23,2 -2,0

2 44.02.0000-total        Cărbune de lemn Milioane euro 1,218 1,158 8,419 8,172

  Diferenţa   % +5,2 +3,0

3 44.03.0000-total    Lemn brut cojit simplu, fasonat sau chiar cioplit Milioane euro 10,396 11,898 49,923 69,485

 Diferenţa   % -12,6 -28,2

4 44.04.0000-total  Lemn despicat, prăjini, ţăruşi Milioane euro 4,101 4,045 0,328 0,681

 Diferenţa   % +1,4 -51,8

5 44.05.0000-total  Lână de lemn, făină de lemn Milioane euro 0,232 0,325 0,192 0,209

 Diferenţa   % -28,6 -8,1

6 44.06.0000-total  Traverse de cale ferată Milioane euro 4,282 3,371 0,941 0,265

 Diferenţa   % +27,0 +255,1

7 44.07.0000-total  Cherestea (lemn tăiat longitudinal, spintecat) Milioane euro 332,470 353,982 83,743 95,454

 Diferenţa   % -6,1 -12,3

8 44.08.0000-total  Foi placaj  - furnire Milioane euro 78,733 84,053 24,652 27,091

 Diferenţa   % -6,3 -9,0

9 44.09.0000-total     Lemn fasonat Milioane euro 16,112 15,455 26,935 22,618

 Diferenţa   % +4,3 +19,1

10 44.10.0000-total     Panouri din particule şi panouri similare (PAL, OSB) Milioane euro 296,578 321,796 56,782 47,679

 Diferenţa   % -7,8 +19,1

11 44.11.0000-total   Panouri din fibre de lemn (MDF) Milioane euro 87,602 71,378 107,590 115,092

 Diferenţa   % +22,7 -6,5

Cod produs comercializat

Export primele trei trimestre Import primele trei trimestre

2019 2018 20182019
Unitate
de măsură

12 44.12.0000-total Placaje, lemn furniruit Milioane euro 76,721 71,889 37,868 40,087

 Diferenţa   % +6,7 -5,5

13 44.13.0000-total Lemn densificat în blocuri Milioane euro 3,812 4,120 1,717 0,985

 Diferenţa   % -7,5 +74,3

14 44.14.0000-total  Rame pentru tablouri Milioane euro 0293 0,567 1,518 1,225

 Diferenţa   % -48,3 +23,9

15 44.15.0000-total   Lăzi, lădiţe, coşuri, diverse ambalaje Milioane euro 28,282 28,348 38,010 24,158

Diferenţa % -0,2 +57,3

16 44.16.0000-total    Butoaie Milioane euro 4,141 3,253 1,195 0,802

 Diferenţa   % +27,3 +49,0

17 44.17.0000-total   Unelte Milioane euro 1,487 1,700 1,607 1,135

 Diferenţa   % -12,5 +41,6

18 44.18.0000-total    Binale Milioane euro 135,478 136,641 83,811 73,582

 Diferenţa   % -0,9 +13,9

19 44.19.0000-total   Articole de masă sau de bucătărie Milioane euro 8,218 10,734 5,924 4,920

 Diferenţa   % -23,4 +20,4

20 44.20.0000-total     Lemn marchetat, încrustat Milioane euro 7,563 8,130 3,532 3,368

 Diferenţa   % -7,0 +4,9

21 44.21.0000-total  Alte articole din lemn Milioane euro 87,012 83,995 15,698 13,359

 Diferenţa   % +3.6% +17.5%

 Total  Prelucrarea lemnului (exclusiv mobila) Milioane euro 1216,042 1242,262 573,592 574,042

Diferenţa   % -2,1 -0,1

 Sursa: MEC

Cod produs comercializat

Export primele trei trimestre Import primele trei trimestre

2019 2018 20182019
Unitate
de măsură

Realizările comerţului cu produse lemnoase
în primele trei semestre ale anului 2019
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„În urmă cu un, lansam noua 
strategie pentru dezvoltarea 
durabilă a României 2030. 

Astăzi marcăm începutul unei noi 
etape, pe care am proiectat-o încă 
de la începutul activităţii noastre. 
Am reuşit să obţinem finanţare 
europeană pentru proiectul acesta 
deosebit de important, care ne va 
asigura o parte dintre elementele 
necesare implementării strategiei. 
Suntem un centru regional recunoscut 
în ceea ce priveşte promovarea 
agendei 2030 şi avem determinarea 
să păstrăm ritmul activ în perioada 
următoare, care va fi dedicată punerii 
în practică a acesteia. Sunt convins 
că alături de reţeaua formată din 
oameni dedicaţi dezvoltării durabile 
vom duce la bun sfârşit mişcarea pe 
care am pornit-o”, a declarat László 
Borbély.

În cadrul evenimentului, au 
luat cuvântul Ionel Dancă, şeful 
Cancelariei primului ministru, Tudorel 
Andrei, preşedinte al Institutului 
Naţional de Statistică, Carmen-Elena 
Dobrotă, director general AMPOCA, 
în cadrul Ministerului Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, 
reprezentanţii echipei de management. 
Experţii europeni care activează în 
domeniul implementării agendei 2030 
au împărtăşit participanţilor exemple 
de bună practică privind dezvoltarea 
durabilă din Spania, Olanda şi Germania.

„Asigurarea unei dezvoltări durabile 
reprezintă una dintre componentele 
esenţiale ale viziunii guvernului. România 
a demonstrat că poate fi un partener 
important în implementarea Agendei 
2030 pentru dezvoltare durabilă. Prin 
activitatea departamentului pentru 
dezvoltare durabilă, suntem printre 
primele ţări care a făcut paşi concreţi în 

această direcţie. Avem o strategie care 
trebuie pusă în practică, iar proiectul 
lansat astăzi oferă o parte dintre 
elementele necesare acestui demers”, a 
declarat Ionel Dancă.

Conferinţa şi-a propus să-i informeze 
pe reprezentanţii din administraţia 
publică, sectorul privat, societatea civilă, 
mediul academic şi universitar în privinţa 
progreselor în implementarea strategiei 
naţionale pentru dezvoltarea durabilă 
a României 2030, care sunt preconizate 
prin derularea acestui proiect.

Proiectul este cofinanţat din Fondul 
Social European, prin Programul 
Operaţional Capacitate Administrativă 
2014-2020. Scopul proiectului este 
implementarea strategiei naţionale 
pentru dezvoltarea durabilă a 
României 2030 (SNDDR 2030) prin 
asigurarea cadrului adecvat de 
implementare, creşterea capacităţii 
instituţionale a autorităţilor centrale, 
eficientizarea comunicării şi colaborării 
interinstituţionale, asigurarea 
consistenţei implementării prin 
monitorizarea progresului şi prezentarea 
tendinţelor de dezvoltare ale României, 

A fost lansat proiectul

Pe 3 decembrie 2019, Secretariatul General al Guvernului, prin 
Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă şi Direcţia de Strategii 
Guvernamentale, a organizat conferinţa de lansare a proiectului „România 
durabilă: dezvoltarea cadrului strategic şi instituţional pentru implementarea 
strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă a României 2030” (SIPOCA 
613). Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu Institutul Naţional de Statistică 
şi Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.

permiţând decizii publice bazate pe 
dovezi în manieră proiectivă, anticipând 
evoluţii şi riscuri sistematice. În acest 
sens obiectivele specifice ale proiectului 
sunt:

• operaţionalizarea cadrului strategic 
existent în domeniul dezvoltării durabile 
prin elaborarea planului de acţiune 
pentru implementarea SNDDR 2030, de 
către Departamentul pentru Dezvoltare 
Durabilă;

• realizarea unui mecanism de 
monitorizare şi raportare a implementării 
SNDDR 2030, prin extinderea şi 
valorificarea rezultatelor, experienţei 
şi funcţionalităţii sistemului informatic 
agregator de date statistice elaborat 
în cadrul proiectului „Starea naţiunii 
-construirea unui instrument inovator 
pentru fundamentarea politicilor publice” 
(SIPOCA 11), gestionat de către Direcţia 
pentru strategii guvernamentale, şi 
realizarea corespondenţei cu indicatorii 
pe care Institutul Naţional de Statistică 
şi alte instituţii publice relevante îi 
colectează, centralizează şi agregă;

• crearea cadrului instituţional adecvat 
pentru implementarea şi monitorizarea 
SNDDR 2030 prin înfiinţarea de nuclee 

de dezvoltare durabilă în cadrul 
autorităţilor publice centrale şi locale, 
formarea profesională în domeniul 
dezvoltării durabile a personalului din 
cadrul acestora, şi dezvoltarea capacităţii 
instituţionale a Departamentului 
pentru Dezvoltare Durabilă, în vederea 
îndeplinirii funcţiilor de planificare 
strategică în domeniul dezvoltării 
durabile, de coordonare a activităţilor 
de implementare rezultate din setul de 
17 obiective de dezvoltare durabilă ale 
agendei 2030 a O.N.U. şi de monitorizare 
a progresului implementării SNDDR 
2030 pe baza indicatorilor de dezvoltare 
durabilă, funcţii stabilite prin HG nr. 
313/2017 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Departamentului pentru 
dezvoltare durabilă, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă 
de 36 de luni, începând cu luna 
august 2019. Bugetul alocat este de 
24.999.991,85 lei, din care 22.056.895,87 
lei reprezintă fonduri europene 
nerambursabile şi 2.943.095,98 lei 
fonduri din bugetul entităţilor implicate 
în proiect.

Acest raport de informare va 
evalua dimensiunea socială 
şi societală a tranziţiei 

energetice, în special în legătură cu 
sărăcia energetică, impactul tranziţiei 
energetice asupra ocupării forţei de 
muncă şi dezvoltarea comunităţilor 
energetice.

O delegaţie formată din trei 
membri ai CESE, reprezentând 
angajatorii, lucrătorii şi asociaţiile 
de mediu, va vizita România, pentru 
a colecta punctele de vedere ale 
societăţii civile organizate. Concluziile 
acestei evaluări vor fi incluse într-un 
raport de informare al CESE care va fi 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

De asemenea, există pregătit şi 
un chestionar pentru organizaţiile 
societăţii civile din ţara noastră, 
constituindu-se într-un supliment al 
discuţiilor care vor avea loc în timpul 
reuniunilor din statele membre.

Uniunea 
energetică 
europeană
Comitetul Economic 
şi Social European 
(CESE) pregăteşte 
un raport de 
informare privind 
uniunea energetică 
europeană, pentru a 
prezenta instituţiilor 
europene punctele 
de vedere ale 
organizaţiilor 
societăţii civile pe 
această temă.

România 
durabilă
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La Camera de Comerţ şi Industrie 
a Federaţiei Ruse s-a desfăşurat, 
în acest sens, o reuniune extinsă 

a Consiliului Ştiinţific şi Tehnic al RF 
CCI (NTS), dedicată implementării 
şi funcţionării proiectului-pilot al 
sistemelor automate de control al 
greutăţii şi gabaritului (APVGK) pe 
reţeaua rutieră a Rusiei. Şedinţa a fost 
moderată de vicepreşedintele consiliului, 
adjunct al Serviciului federal de 
supraveghere a transporturilor Aslanbek.

În cuvântul său, el a menţionat că 
problemele legate de controlul greutăţii 
şi al mărimii vehiculelor sunt discutate 
periodic pe site-ul NTS, iar subiectul 
în sine este una dintre priorităţile 
consiliului. În opinia sa, organizarea 
unei întâlniri extinse cu participarea 
unei game largi de experţi din industrie 
va contribui la rezumarea rezultatelor 

preliminare ale tranziţiei la controlul 
automat al greutăţii şi al mărimii 
sarcinilor (în Federaţia Rusă), va permite 
discutarea problemelor actuale ale 
introducerii şi funcţionării APVGK în 
entităţile constitutive ale Federaţiei Ruse, 
în contextul participanţilor principali 
în acest domeniu, necesitatea ajustării 
tehnice a parametrilor la administrarea 
greutăţii şi a mărimii sarcinilor în 
procesul de mişcare dinamică a 
vehiculelor.

Reprezentanţii organizaţiilor regionale 
- integratori de sisteme de proiecte 
pentru dezvoltarea şi implementarea 
sistemelor inteligente de transport au 
împărtăşit experienţa lor practică în 
implementarea APVGK.

Tema sprijinului metrologic şi a 
respectării cerinţelor tehnice necesare 

echipamentelor APVGK a fost continuată 
de directorul general al companiei de 
măsurare a greutăţii, Tenzo-M. Fiind 
un expert în domeniul controlului 
greutăţii vehiculelor, el a informat 
participanţii despre cercetările efectuate 
de companie în acest domeniu şi 
a prezentat un set de probleme 
metrologice prioritare, a căror soluţie ar 
trebui să fie implementată pe termen 
scurt.

Cele mai urgente şi „dureroase” 
întrebări pentru transportatori cu privire 
la domeniul administrativ şi la practicile 
de aplicare a legii în organizarea şi 
desfăşurarea controlului greutăţii 
şi mărimii, în special ale vehiculelor 
de marfă, au fost adresate de Olga 
Fedotkina, director executiv al Uniunii 
Naţionale a Experţilor în Transporturi 
şi Logistică (SEL). În discursul său, ea a 

Noutăţi
în privinţa
reţelei rutiere
a Federaţiei
Ruse

Experţi ştiinţifici şi tehnici ai CCI
ai Federaţiei Ruse au discutat, recent, 
despre implementarea şi funcţionarea 
proiectului-pilot al APVGK
pe reţeaua rutieră.

Considerat evenimentul anului 
pentru acest sector, aici şi-au 
dat întâlnire proprietarii 

şi administratorii de păduri din 
toată ţara, producătorii de mobilă, 
organizaţiile de mediu, asociaţiile 
patronale şi reprezentanţii instituţiilor 
statului.

Principalele teme dezbătute din 
cadrul acestei întâlniri au fost:

• starea pădurilor, conform 
inventarului forestier naţional, cu 
explicitarea cifrei de 38,6 milioane 
mc „lemn dispărut” anual din păduri;
• o nouă viziune de politică 
forestieră, cu accent pe un nou 
sistem de valorificare, pază, 
trasabilitate şi control a provenienţei 
legale a masei lemnoase - 
dezvoltarea sistemului SUMAL;
• finanţarea sectorului forestier prin 
planurile naţionale strategice ale 
politicii agricole comune 2021-2027 
a Uniunii Europene;
• prezentarea concluziilor grupului 
consultativ de lucru - organizaţii 
reprezentative ale proprietarilor 
şi administratorilor de păduri, 
sectorului de exploatare şi prelucrare 
primară a lemnului şi mediului 
universitar;
• priorităţi de finanţare 2021-2027.
 S-a vorbit şi despre rezoluţia 

adoptată în plenul Parlamentului 
European de la Strasbourg, prin care 
a fost decretată „starea de urgenţă 
climatică”. Prin programul politic al 
noii Comisii Europene, se propune ca 
obiectiv principal un nou „Green Deal”: 
atingerea neutralităţii climatice până 
în 2050 - zero emisii de carbon, emisii 
reduse cu 50% până în 2030. 

Pădurile gestionate durabil, cu 
o dezvoltare către combaterea 
schimbărilor climatice şi protecţia 
biodiversităţii - conceptul Smart 
Climate Forestry - furnizează o 
resursă naturală sustenabilă ca bază a 
bioeconomiei.

În contextul general al politicilor şi 
orientărilor la nivelul UE, specialiştii 
(împreună cu autorităţile) din 
domeniu, trebuie să ofere răspuns la 
chestiuni generale care privesc viitorul 
silviculturii româneşti:

• unde ne situăm, domeniul 
pădurilor şi al industriilor bazate pe 
lemn, în contextul acestor politici şi 
dezvoltări europene; 
• care este starea pădurilor, conform 
datelor inventarului forestier 
naţional?
• volumul de lemn exploatat din 
pădurile României este sustenabil?
• fondul forestier naţional satisface 
necesarul de lemn concomitent 
cu protejarea elementelor de 
patrimoniu natural şi asigurarea 
funcţiilor ecosistemice ale pădurii?
• măsuri de combatere a tăierilor 
ilegale - costuri, eficienţă;
• raportat la starea pădurilor şi 
a economiei bazate pe lemn, în 
contextul politicilor europene, 
care ar trebui să fie priorităţile de 
finanţare pentru domeniul pădurilor, 
în noul exerciţiu financiar al UE, 
dedicat politicii agricole comune, 
exerciţiu în care România şi-a propus 
să aloce 35% din sumele disponibile 
măsurilor de mediu şi climă?

Starea
de urgenţă 
climatică

Cea de-a treia ediţie
a Forumului Pădurilor

Reprezentanţii sectorului forestier şi ai industriei 
lemnului din toată ţara şi-au dat întâlnire, pe 
5 decembrie 2019, la Bucureşti, în cadrul celei 
de-a treia ediţii a Forumului Pădurilor, Industriei 
Lemnului şi Economiei Verzi. 

exprimat o propunere a comunităţii de 
transportatori din industrie cu privire 
la ajustarea anumitor criterii pentru 
controlul greutăţii şi al mărimii, vizând 
creşterea transparenţei şi îmbunătăţirea 
sistemului APVGK în ansamblul său. 
Serghei Sobolev, membru al Consiliului 
Ştiinţific şi Tehnic, vicepreşedinte 
al consiliului de coordonare pentru 
organizarea traficului rutier, o 
organizaţie publică interregională, şi-a 
dedicat discursul problemelor generale 
de organizare şi infrastructură ale 
APVGK, principalul fiind, în opinia sa, 
construirea relaţiilor între structurile de 
reglementare, control şi operaţii (publice 
şi private) necesare pentru a asigura 
funcţionarea eficientă a sistemelor 
APVGK , siguranţa drumurilor şi a reduce 
costurile reparaţiei şi restaurării acestora. 
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În 16 ianuarie 2020, s-a stins 
din viaţă inginerul silvic Aurel 
Ungur.

Născut în satul Stoiana (azi 
comuna Corneşti, Cluj), judeţul 
Someş, cel mai mare judeţ de 
atunci, de unde provine şi primul 
prefect român de la 1918. Din 
Cluj, s-a refugiat, în 1940, în 
Bucureşti. În Bucureşti a petrecut 
studenţia, pe care a terminat-o 
cu rezultate remarcabile, a fost 
prieten bun cu Radu Câmpeanu, 
cu cei din generaţia care s-au 
lansat şi ca oameni politici. 

Aurel Ungur, un nonagenar 
(câteva luni l-au despărţit de 
împlinirea a 100 de ani) care a 
deţinut funcţia de ministru al 
pădurilor în guvernul Petru Groza, 
a fost, de departe, decanul de 
vârstă al celor care au participat 
în calitate de expozanţi la târgul 
internaţional „Gaudeamus”, ediţia 
2018.

Prezent în fiecare zi a târgului, 
de la începutul şi până la sfârşitul 
programului, inginerul a stat cu 
răbdare până şi-a epuizat toate 
exemplarele din ultima sa carte, 
„Centenarul României 1918-
2018. Democraţii şi dictaturi. 
Evenimente trăite şi comentate”.

Elev fiind încă, a fost angajat 
la notariatul Băiţa. Notariatul se 
întindea pe Valea Lujerdiului, 
până la localitatea Bobâlna, a 
unde a avut loc revolta populaţiei 
româneşti şi maghiare împotriva 
feudalismului. După refugiul 
în Ardealul de Nord, a urmat 
studiile la Facultatea de Drept şi, 
în timpul vacanţelor, a lucrat ca 
angajat al institutelor de statistică 
din judeţele Braşov şi Vaslui.

În 1945, ca doctorand al 
Universităţii „Regele Ferdinand” 
din Cluj, este angajat la 
judeşeana PMR Someş - Dej şi 
participă la campania electorală a 
lui Petru Groza, devenind secretar 
general PMR al acestui judeţ.

În anul 1948, revine în Bucureşti 
şi este numit inspector general 
tehnic în Ministerul Silviculturii şi, 
în acelaşi timp, secretar general al 
Asociaţiei Generale a Vânatorilor 
şi Pescarilor din România, pâna 
în anul 1952, când este numit, 
prin transfer, director tehnic în 
Ministerul Gospodariei Silvice, 
apoi ministru adjunct în acelaşi 
minister.

La reorganizarea Ministerului 
Agriculturii şi Silviculturii, este 
numit director general, iar în 
1956, locţiitor al ministrului 
silviculturii, apoi secretar general, 
până în anul 1962, când se 
desfiinţeaza acest minister şi 
se înfiinţează Consiliul Superior 
al Agriculturii, unde este numit 
tot în funcţia de secretar 
general. Refuză această numire 
şi i se oferă funcţia de secretar 
general la Ministerul Economiei 
Forestiere, până în anul 1969. 
A mai lucrat la Grupul de 
Întreprinderi pentru Construcţii 
Forestiere la Braşov, în Africa 
Centrală şi la ICPIL Bucureşti, 
până la pensionare, în anul 1989.

După pensionare, a activat ca 
proprietar de pădure, secretar 
general al APPR şi vicepreşedinte 

al Federaţiei pentru Apărarea 
Pădurilor.

După atâţia ani, Dumnezeu a 
hotărât să ne despartă şi să pună 
capăt unui drum presărat cu 
realizări şi unei cariere de invidiat. 
Sincere condoleanţe familiei. 

Dumnezeu să-l odihnească!

Redacţia

În 7 noiembrie 2019, s-a stins din viaţă, 
la vârsta de 78 de ani, după o lungă şi 
grea suferinţă, purtată cu discreţie de circa 
15 ani, colegul şi colaboratorul nostru, 
profesorul universitar dr. ing. Ilie Oprea.

Născut la 10 septembrie 1941, în judeţul 
Olt, comuna Pleşoiu, paşii destinului l-au 
purtat spre Braşov, unde, în anul 1964, 
a absolvit Facultatea de Silvicultură şi 
Exploatări Forestiere.

Rezultatele bune profesionale din 
perioada studenţiei au pledat pentru 
menţinerea sa în facultate, în calitate 
de cadru didactic. În timp, domnia sa a 
parcurs toate treptele ierarhiei universitare, 
de la preparator, la profesor şi chiar 
la profesor conducător de doctorat în 
specializarea „exploatări forestiere”.

Pe parcursul celor 52 de ani de activitate 
(în anul 2000 a ieşit la pensie), domnul 
profesor Ilie Oprea s-a dovedit a fi un 
cadru didactic valoros şi competent, cu 
reale aptitudini de predare, dar şi de 
colaborare cu studenţii, în pregătirea 
profesională a acestora.

Exigent cu sine, dar şi cu studenţii, a 
militat mereu pentru perfecţionare şi 
calitate, împletind armonios activitatea de 
catedră cu aceea de cercetare ştiinţifică.

A parcurs toate treptele didactice, până 
la funcţia de profesor universitar, pe care 
a ocupat-o din anul 1996. Pasiunea pentru 
găsirea de soluţii eficiente în activitatea 
de exploatare a lemnului şi-a dezvoltat-o 
treptat, consacrându-se aceatei laturi 
ştiinţifice în anul 1984, în urma susţinerii 
tezei de doctorat. Animat fiind de 
aspectele tehnice şi ştiinţifice legate de 
optimizarea activităţii de exploatare a 
lemnului, dezvoltă semnificativ disciplina 
„tehnologia exploatării lemnului” şi 
elaborează o serie de studii şi de tratate 
pe problema organizării şantierelor 
de exploatare a lemnului, abordând 
problematica în cauză printr-un demers 
integrativ pe care, ulterior, îl extinde 
într-o abordare sistemică, dezvoltând o 
nouă disciplină - „sisteme tehnologice şi 
organizarea şantierelor de exploatare a 
lemnului”. Angajamentul faţă de detaliu, 
actualitate şi eficienţă l-a dovedit, prin 
perseverenţă, pe cât în cariera ştiinţifică, 
pe atât şi în cea didactică şi administrativă. 
Pe plan ştiinţific, profesorul Oprea a fost 
mereu atras de nou şi de necunoscut, 
contribuind decisiv la rezolvarea unor 
probleme de optimizare complexe, 
probleme pentru rezolvarea cărora a 
dezvoltat şi testat metodologii originale. 

A elaborat lucrări de bază, în domeniul 
exploatărilor forestiere, abordând teme 
majore, necesare şi oportune pentru 
dezvoltarea, eficientizarea şi modernizarea 
economiei forestiere româneşti. Se 
menţionează în acest sens monografii, 
numeroase lucrări publicate în reviste 
de specialitate, contracte de cercetare 
ştiinţifică şi granturi conduse ca director.

Lucrările sale au abordat atât tehnicile 
şi tehnologiile de exploatare în contextul 
gestionării durabile a pădurilor, cât şi 
studiul soluţiilor de exploatare în zone 
forestiere greu accesibile, dar soluţii care 
să interacţioneze cu tehnicile de cultură a 
pădurilor.

Numeroasele promoţii de absolvenţi 
ai Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări 
Forestiere din Braşov, cărora le-a fost 
mentor, şi-l amintesc cu deosebită 
recunoştinţă şi emoţie, apreciind prestaţia 
didactică de excepţie a profesorului 
Oprea, care, cu pricepere şi rigurozitate 
profesională, a contribuit decisiv în 
formarea lor. 

Toţi discipolii săi au simţit, măcar o dată, 
privirea părintească cu care profesorul îi 
învăluia, pentru că ştia ca nimeni altul să 
ceară, dar şi să recompenseze. Nu doar 
foştii studenţi au simţit acest lucru, ci mai 
ales colaboratorii apropiaţi şi doctoranzii. 
A dăruit atât de mult, pentru că a primit 
la fel de la iluştrii săi magiştri pe care i-a 
respectat şi i-a iubit.

A fost un colaborator de nădejde 
pentru personalităţi de prestigiu, precum 
profesorii Vasile Andreescu (†) şi Cicerone 

Rotaru, de a căror apreciere a avut parte 
mereu.

Datorită simţului său organizatoric 
deosebit, a îndeplinit importante activităţi 
manageriale, atât la facultate, ca secretar 
ştiinţific (1990-1996), cât şi ca şef la 
Catedra de exploatări forestiere (1996-
2004).

În colectivul de muncă, s-a afirmat cu 
profesionalism şi competenţă în rezolvarea 
corectă şi în termen a solicitărilor, iar 
prin atitudinea respectuoasă şi de 
responsabilitate perfect asumată, a atras 
aprecierea şi respectul tuturor.

Rugăm să fim iertaţi dacă am accentuat 
latura umană a relaţiilor, însă acestea 
constituie cea mai importantă trăsătură 
a unui dascăl, iar un mic amănunt poate 
rămâne pentru totdeauna în memoria unui 
om.

Ilie Oprea a plecat să îşi întâlnească 
mentorii, într-o lume mai dreaptă şi mai 
senină. Iar noi, cei care am avut privilegiul 
de a-l fi cunoscut şi de a-i fi ascultat şi 
citit cuvântul său inspirat şi înţelept, îi vom 
păstra un loc aparte în cel mai frumos 
ungher al sufletului.

În amintirea noastră, a tuturor celor 
care l-au cunoscut, rămâne ca un personaj 
corect, cu respect pentru muncă şi pentru 
oameni, dar introvertit din cauza unor mari 
probleme de familie, cărora a trebuit să le 
facă faţă cu demnitate şi mult curaj.

A trecut în veşnicie fără a-şi destăinui 
suferinţa, discret, iar amintirea domniei 
sale va dăinui mereu în inimile noastre, cu 
profundă apreciere şi compasiune pentru 
demnitatea cu care a luptat cu destinul.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Prof. dr. ing. Valeria Maria Alexandru
Prof. dr. ing. Alexandru Borz
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În anul 1997, având sprijinul familiei, 
şi alături de doi investitori străini, 
acesta şi-a pus în practică viziunea de 

a produce pânzele de ferăstrău panglică 
la scară largă. Amplasată în nord-vestul 
României, la graniţa cu Ungaria, în scurt 
timp, compania Metamob a început 
să ofere clienţilor săi servicii, soluţii şi 
profesionalism în fabricarea pânzelor de 
ferăstrău.

 Metamob a iniţiat şi producţia de 
pânze de ferăstrău panglică stelitate, 
în special pentru fabricile de cherestea. 
În gama de produse intră şi pânzele de 
gater, pânze de ferăstrău panglică pentru 
ferăstraie mobile, pânze pentru tâmplărie 
sau pânze de precizie pentru tăiat lamele. 
De asemenea, oferă pânze circulare, 
cuţite de rindeluit, pentru tocătoare 
şi diverse accesorii specifice pentru 
industria primară: pietre de polizor, 
discuri diamantate. 

 Firma oferă şi o gamă largă de servicii 
de întreţinere pânze, începând cu servicii 
de sudare, tensionare, ascuţire sau re-
stelitare a pânzelor, oferind varianta de 
întreţinere completă pentru acele firme 

care au externalizat 100% serviciile de 
ascuţitorie astfel putându-se focaliza 
exclusiv pe debitarea de buşteni.

 Metamob se concentrează pe 
dezvoltarea tehnologică a ferăstraielor 
panglică, fiind cea mai importantă 
modalitate prin care pot fi sporite atât 
eficienţa producătorilor în procesele de 
prelucrare, cât şi profitul şi rentabilitatea 
producţiei.

După aderarea României la UE, în 2007, 
a fost introdus sistemul de management 
al calităţii ISO 9001, iar compania a 
debutat la târgul Ligna din Hanovra, unde 
a avut prima expoziţie în străinătate, 
dând naştere unei extinderi pe pieţele 
internaţionale.

În 2017, Metamob şi-a extins 
activitatea într-o nouă locaţie, care 
are  un potenţial ridicat de dezvoltare. 
Compania investeşte la fel de intens 
şi în departamentul de cercetare şi 
dezvoltare, unde, prin intermediul unei 
echipe de specialişti profesionişti, noi 
produse iau naştere, de exemplu, cea 
mai recentă construcţie de MetaForce şi 
MetaPrecision.

 
Pânzele MetaForce sunt ferăstraie de 

înaltă performanţă, create pentru viteze 
mari de prelucrare şi tăiere eficientă. 
Se recomandă utilizarea acestor pânze 
pentru utilaje performante, unde 
creşterea eficienţei este o prioritate. 
Aceste pânze permit viteze crescute de 
tăiere şi durabilitate ridicată.

Principalul beneficiar al produselor 
Metamob rămâne piaţa românească, însă, 
simultan, compania creşte din ce în ce 
mai intens exportul la nivel mondial - în 
primul rând în toată Europa: în Polonia, în 
Ungaria, în Austria şi în Germania, unde 
există piaţă de distribuţie profesională, 
care pătrunde şi în SUA, Chile, India, 
Taiwan sau Africa.

Directorul companiei, dl Istvan Hutton, 
îşi exprimă constant recunoştinţa 
faţă de clienţii şi colaboratorii săi prin 
organizarea periodică a evenimentului 
numit MetaTraining, unde se face schimb 
de experienţă şi clienţii îşi prezintă 
aşteptările în raport cu produsele 
companiei.

la nivel de artă!
“Tăiatul”,

Azi, în pragul aniversar a 25 de ani de 
existenţă, am ales să ne întoarcem în anul 
1994, când tânărul Istvan Hutton, proaspăt 
absolvent al facultăţii de inginerie
în electronică, a vândut primul colac
de pânză ferăstrău panglică şi a dorit
să-şi exploateze la maximum
potenţialul, punând bazele
companiei actuale.

Sediul Metamob

Atelierul Metamob
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privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative
Text publicat în MO al României.
În vigoare de la 6 noiembrie 2019

Conform OUG 
68/2019, privind 
stabilirea unor măsuri 
la nivelul administraţiei 
publice centrale şi 
pentru modificarea 
şi completarea unor 
acte normative, act 
normativ prin care a fost 
reorganizat guvernul, 

Art. 6.
(1) Se înfiinţează Ministerul Mediului, 

Apelor şi Pădurilor prin reorganizarea 
Ministerului Mediului şi prin comasarea 
cu Ministerul Apelor şi Pădurilor, prin 
preluarea activităţilor şi structurilor 
acestuia, precum şi a unităţilor aflate 
în subordinea, coordonarea şi sub 
autoritatea celor două ministere.

(2) La data intrării în vigoare a 
hotărârii guvernului privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Mediului, 
Apelor şi Pădurilor, se desfiinţează 
Ministerul Apelor şi Pădurilor.

În programul de 
guvernare, cu obiectivele 
stabilite pe termen 
scurt şi care pregătesc 
reformele necesare, 
la domeniul prioritar 
„mediu, ape şi păduri” se 
regăsesc urmatoarele:

a) Creşterea suprafeţei ocupate cu 
păduri în România, prin înfiinţarea 

perdelelor forestiere de protecţie a 
căilor de comunicaţie, a terenurilor 
agricole şi împădurirea terenurilor 
degradate;

b) Elaborarea unui plan naţional de 
combatere a tăierilor ilegale, pentru 
sporirea şi întărirea controalelor în 
fondul forestier naţional;

c) Îmbunătăţirea cadrului legislativ 
privind punerea în valoare şi 
recoltarea de masă lemnoasă din 
fondul forestier;

d) Finalizarea şi operaţionalizarea 
aplicaţiei „inspectorul pădurii” şi a 
SUMAL, având în vedere sincopele 
în funcţionarea acesteia (timpii de 
aşteptare pentru elaborarea unui 
document), şi finanţarea inventarului 
forestier naţional, ciclul 3;

e) Modificarea legislaţiei privind 
acordarea lemnului de foc către 
populaţie, în sensul eliminării 
sincopelor care decurg de la 
constituirea unui act de punere în 
valoare şi până la valorificarea masei 
lemnoase;

f) Eficientizarea activităţii gărzii 
forestiere, prin actualizarea 
permanentă a hărţilor de risc 
pentru tăierile ilegale de păduri 
şi constituirea unei baze de date 
cu informaţii actualizate legate de 
limitele proprietăţilor forestiere, în 
vederea unei mai bune monitorizări.

Ordonanţa
de urgenţă
nr. 68/2019,

HG 1004/2016,
în vigoare!

HG 1004/2016, pentru aprobarea 
normelor referitoare la provenienţa, 
circulaţia şi comercializarea 
materialelor lemnoase, la regimul 
spaţiilor de depozitare a materialelor 
lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat 
lemn rotund, precum şi a unor măsuri 
de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 
995/2010 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 20 octombrie 
2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin 
operatorilor care introduc pe piaţă 
lemn şi produse din lemn, a intrat în 
vigoare la 31 decembrie 2019, conform 
articolului 3, în urma prorogării 
succesive a termenului de intrare în 
vigoare, în 2017 şi 2018, ultima dată 
prin HG 1001/2018.

• Art. 3. (1) Prezenta hotărâre intră 
în vigoare la data de 31 decembrie 
2019.

• 14/04/2017 - alineatul a fost 
modificat prin Hotărârea 219/2017

• 18/10/2017 - alineatul a fost 
modificat prin Hotărârea 741/2017

• 21/12/2018- alineatul a fost 
modificat prin Hotărârea 1001/2018

Actul normativ HG 1004/2016 a fost 
adoptat în 21 decembrie 2016, deşi 
era evident că dezvoltările software 
nu vor fi gata şi actul normativ nu va 
putea fi aplicat.  

Licitarea certificatelelor
de emisie de gaze
cu efect de seră

În data de 30.12.2019, a fost publicat 
in MO, partea I, nr. 1049, OUG pentru 
modificarea şi completarea OUG 
115/2011, privind stabilirea cadrului 
instituţional pentru scoaterea la licitaţie 
a certificatelor de emisie de gaze cu 
efect de seră atribuit României, precum 
şi instituirea unei scheme de ajutor 
de stat privind întreprinderile din 

sectoarele expuse riscului de relocare 
datorat transferului costului emisilor 
GES în preţul energiei electrice.

 Cererea de obţinere a subvenţiei, 
direct reglementată pentru anii 2018 
si 2019, trebuie depusă în termen 
de 7 zile de la data intrării prezentei 
ordonanţe în vigoare [Art. VII (3)].

Legea 129 /2019
privitoare la spălarea banilor

La data de 18 iulie 2019, a fost 
publicată în MO Legea nr. 129/2019, 
pentru prevenirea şi combaterea spălării 
banilor şi finanţării terorismului, precum 
şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, care a abrogat 
Legea nr. 656/2002, act normativ ce 
reglementa această materie. Prin Legea 
nr. 129/2019, cadrul legal în acest 
domeniu a fost schimbat şi pus în acord 
cu Directivele (UE) 2015/849 şi (UE) 
2016/2258, care trebuiau transpuse în 
sistemul legislativ naţional.

Noua lege aduce atât noutăţi, cât 
şi modificări importante în materia 
prevenirii şi combaterii spălării banilor 
şi finanţării terorismului, dintre care 
menţionăm:

• reglementarea instituţiei 
beneficiarului real;

• instituirea unor registre informative 
(registrul central organizat la nivelul 
ONRC, registrul central organizat la 
nivelul Ministerului Justiţiei şi registrul 
central organizat la nivelul ANAF);

• suprimarea acţiunilor la purtător;

• modificări ale prevederilor 
referitoare la entităţile raportoare şi 
obligaţiile ce revin acestora;

• modificări ale regimului tranzacţiilor 
suspecte şi al altor tranzacţii care 
trebuie raportate ONPCSB;

• modificări privitoare la răspunderea 
contravenţională etc. 
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Legea nr. 129/2019 modifică 
şi completează unele acte 
normative:
A. Schimb de informaţii cu organele 
fiscale (Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală)

1. Oficiul va transmite lunar către ANAF 
rapoartele pentru tranzacţii cu sume în 

numerar, rapoartele privind transferurile externe 
în şi din conturi şi rapoartele privind activităţile 
de remitere de bani primite de la entităţile 
raportoare.

2. În vederea implementării Directivei (UE) 
2016/2.258 de modificare a Directivei 

2011/16/UE în ceea ce priveşte accesul 
autorităţilor fiscale la informaţii privind 
combaterea spălării banilor, entităţile raportoare 
pun la dispoziţia organului fiscal central, la cerere, 
informaţii şi documente privitoare la:

• mecanismele şi procedurile în baza cărora 
aplică măsurile de precauţie privind clientela;

• identificarea clientului şi a beneficiarului real;

• evaluarea scopului şi naturii dorite a relaţiei de 
afaceri;

• monitorizarea relaţiei de afaceri;

• evidenţele tranzacţiilor.

B. Acţiuni la purtător (Legea societăţilor 
nr. 31/1990)

Se abrogă prevederile privind acţiunile la 
purtător, iar capitalul social al societăţilor 
pe acţiuni va fi reprezentat doar prin acţiuni 
nominative emise de societate. Se interzic 
emiterea de noi acţiuni la purtător şi efectuarea 
de operaţiuni cu acţiuni la purtător începând cu 
data de 21 iulie 2019.

Acţiunile la purtător emise anterior datei de 21 
iulie 2019 vor fi convertite în acţiuni nominative, 
actul constitutiv va fi actualizat şi depus la ORC. 
Neîndeplinirea obligaţiei de conversie conduce la 
dizolvarea societăţilor pe acţiuni şi în comandită 
pe acţiuni.

Acţiunile la purtător vor fi depuse la sediul 
societăţii în termen de 18 luni de la intrarea în 
vigoare a Legii nr. 129/2019 (până la 21 ianuarie 
2021). La data expirării termenului, acţiunile la 
purtător vor fi anulate de drept, cu consecinţa 
reducerii capitalului social în mod corespunzător.

C. Beneficiarul real al asociaţiilor/
fundaţiilor (OG nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii)

Modificările aduse OG nr. 26/2000 au în vedere:

1. Conţinutul actului constitutiv al asociaţiei/
fundaţiei cu privire la datele de identificare 

ale membrilor asociaţi şi denumirea asociaţiei. 
Denumirea exprimată într-o limbă străină va 
cuprinde şi traducerea în limba română, iar în 
cazul numelor redactate în altă grafie decât cea 

latină, acestea vor fi transliterate în grafia latină.

2. Conţinutul cererii de înscriere a asociaţiei/
fundaţiei în registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor cuprinde şi declaraţia pe propria 
răspundere, încheiată în formă autentică, privind 
beneficiarul real, conform prevederilor Legii nr. 
129/2019.

3. Sucursalele asociaţiilor îşi pot desfăşura 
activitatea numai după înscrierea lor în 

registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

4. Asociaţiile au obligaţia păstrării registrelor 
pentru tranzacţiile efectuate cel puţin 5 ani.

5. Asociaţiile şi fundaţiile au obligaţia 
comunicării către Ministerul Justiţiei a 

datelor de identificare a beneficiarului real în 
vederea actualizării informaţiilor. Comunicarea 
se face anual sau ori de câte ori intervine o 
modificare în acest sens.

Declaraţia anuală se depune până la data de 15 
ianuarie, iar în cazul modificărilor, în termen de 30 
zile de la data la care au intervenit acestea.

Nerespectarea obligaţiei de depunere a 
declaraţiei se sancţionează cu amendă între 200 
şi 2.500 lei. Necomunicarea datelor de identificare 
a beneficiarului real în vederea actualizării 
informaţiilor în cazul în care asociaţia/fundaţia 
a fost anterior sancţionată în acest sens se 
sancţionează cu amendă între 500 şi 5.000 lei, cu 
menţiunea dizolvării asociaţiei/fundaţiei dacă, în 
termen de 30 zile de la comunicarea procesului-
verbal de constatare a contravenţiei, obligaţia 
de comunicare a datelor de identificare nu a fost 
respectată.
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Astfel, în anul 2019 au apărut noile 
ediţii ale standardelor privind 
sistemele de management 

al energiei - SR EN ISO 50001:2019 
şi domeniul alimentar - SR EN ISO 
22000:2019, iar arhitecţii şi proiectanţii 
au beneficiat de cele mai recente 
standarde pentru BIM, SR EN ISO 19650-
1:2019 şi SR EN ISO 19650-2:2019.

În plus, organismele de auditare şi 
certificare au avut la dispoziţie două 
ediţii noi din seria de standarde SR 
ISO/IEC 17021, iar protecţia datelor cu 
caracter personal a devenit mai eficientă 
prin aplicarea standardului SR ISO/IEC 
27701.

Principalele provocări pentru anul 
2020 vor fi incertitudinea economică şi 
cea comercială, schimbarea aşteptărilor 
societăţii, impactul schimbărilor 
climatice şi transformarea digitală, iar 
standardizarea poate reprezenta un 
răspuns la toate acestea.

Un top 10 al celor mai vândute 
standarde din anul 2019. După cum 
se poate vedea, topul este dominat 
de standardele pentru sistemele 
de management, ceea ce arată că 
organizaţiile din România au înţeles 
că implementarea sistemelor de 
management este esenţială pentru 
succesul companiei.

SR EN ISO 9000:2015
Sisteme de management   
al calităţii

Familia ISO 9000, abordează diferite 
aspecte ale managementului calităţii şi 
conţine unele dintre cele mai cunoscute 
standarde. SR EN ISO 9000:2015 acoperă 
conceptele de bază şi vocabularul.

SR ISO 37001:2017
Sisteme de management 
anti-mită

Corupţia este un obstacol în calea 
creşterii economice. Costurile corupţiei 
pentru economia UE sunt estimate la 
120 de miliarde de EURO pe an, sumă ce 
echivalează bugetul anul al UE.

În ultimii ani s-au înregistrat progrese 
uriaşe în lupta împotriva corupţiei care 
s-au datorat adoptării standardului 
SR ISO 37001:2017. Acesta oferă 
cerinţe ce stabilesc, implementează, 
menţin, supraveghează şi îmbunătăţesc 
sistemele anticorupţie din cadrul 
organizaţiilor.

ISO 37001 este primul standard 
internaţional pentru sisteme de 
management anticorupţie care îşi 
propune să ajute organizaţiile să 

lupte împotriva acestui risc în cadrul 
activităţilor lor, la toate nivelurile 
lanţurilor valorice mondiale.

SR EN ISO/
IEC 27001:2018
Sisteme de management   
al securităţii informaţiei

Informaţia este o resursă care 
are o importanţă deosebită pentru 
desfăşurarea activităţilor unei organizaţii 
şi, în consecinţă, necesită o protecţie 
adecvată. Securitatea informaţiilor 
înseamnă protejarea acestora faţă 
de o gamă largă de ameninţări şi 
vulnerabilităţi, cu scopul de a asigura 
continuitatea activităţii şi reducerea 
riscului organizaţional.

Familia de standarde 27001 ajută 
organizaţiile să păstreze în siguranţă 
informaţiile. SR EN ISO/IEC 27001:2018 
este cel mai cunoscut standard care 
furnizează cerinţele pentru un sistem de 
management al securităţii informaţiei 
(SMSI).

SR ISO 31000:2018
Managementul riscului

Riscul este o parte necesară a afacerii. 
Într-o lume în care cantităţi enorme 
de date sunt procesate tot mai mult, 
identificarea şi scăderea riscurilor 
reprezintă o provocare pentru orice 
companie.

Standardul SR ISO 31000:2018 ajută 
organizaţiile să dezvolte o strategie 
de management al riscurilor şi să-şi 
crească şansele de succes. Scopul său 
principal este de a dezvolta o cultură 
a managementului riscurilor în care 
angajaţii şi părţile interesate să fie 
conştienţi de importanţa monitorizării şi 
gestionării riscurilor.

SR EN ISO 14001:2015
Sisteme de management  
de mediu

Protejarea mediului înconjurător în 
beneficiul generaţiilor viitoare reprezintă 
una dintre provocările majore ale epocii 
actuale. Numărul speciilor de plante 
şi animale aflate pe cale de dispariţie 
se află în continuă creştere, emisiile 
industriale afectează aerul pe care îl 
respirăm, iar cantitatea de plastic care 
poluează apele mărilor este din ce în ce 
mai mare.

SR EN ISO 14001:2015 ajută 
organizaţiile să-şi îmbunătăţească 
performanţele legate de mediu cu 
ajutorul mai multor instrumente eficiente 

Anul 2019 a fost un an cu multe realizări 
pentru ASRO, dintre care amintim 
organizarea, la Bucureşti, a Adunării generale 
CEN-CENELEC, sub egida Preşedinţiei 
României la Consiliul UE, şi conferinţa 
„Standardele în sprijinul cercetării şi inovării”, 
care a avut loc cu ocazia Zilei Mondiale a 
Standardizării. Privit prin prisma standardelor 
publicate, anul 2019 a reprezentat anul de 
adoptare a celor mai relevante documente 
tehnice pentru piaţă, esenţiale pentru 
domenii diferite de activitate.

care reduc pierderile de resurse în 
schimbul avantajelor de ordin competitiv 
şi a încrederii părţilor interesate.

Acesta garantează oricărei companii 
un sistem de management de mediu 
eficient, impactul tuturor acţiunilor 
întreprinse fiind constant măsurat şi 
îmbunătăţit. Standardul contribuie şi 
la realizarea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale O.N.U.

SR EN ISO 22000:2019
Sisteme de management   
al siguranţei alimentelor

Prevenirea, reducerea sau eliminarea 
pericolelor legate de siguranţa 
alimentelor sunt indispensabile pentru 
menţinerea unui mediu igienic de-a 
lungul lanţului alimentar, de la fermă la 
consumator.

Acum, când produsele alimentare 
trec numeroase frontiere, SR EN ISO 
22000:2019 este mai mult ca oricând 
indispensabil pentru siguranţa lanţurilor 
mondiale de aprovizionare cu alimente.

Standardul stabileşte cerinţele pentru 
un sistem de management al siguranţei 
alimentelor. Acesta defineşte ce trebuie 
să facă o organizaţie pentru a-şi 
demonstra capacitatea de a controla 
pericolele legate de siguranţa alimentară 
şi de a se asigura că alimentele sunt 
sigure pentru consum.

SR EN ISO/
IEC 17025:2018
Cerinţe generale pentru 
competenţa laboratoarelor 
de încercări şi etalonări

SR EN ISO/IEC 17025:2018 este cel 
mai important standard referitor la 
competenţa laboratoarelor de încercări 
şi etalonări. Standardul permite 
laboratoarelor să demonstreze că 
funcţionează competent şi generează 
rezultate valide, promovând astfel 
încrederea în activitatea lor, atât pe plan 
naţional, cât şi pe plan mondial.

De asemenea, standardul facilitează 
cooperarea dintre laboratoare şi alte 
organisme prin acceptarea largă a 
rezultatelor între diferite ţări. Rapoartele 
de încercări şi certificatele pot fi 
acceptate de la o ţară la alta fără a fi 
nevoie de încercări suplimentare, lucru 
care, la rândul său, îmbunătăţeşte 
comerţul internaţional. Standardul a 
fost revizuit, luându-se în considerare 
ultimele noutăţi privind mediul de 
lucru şi practicile de lucru din cadrul 
laboratoarelor.

SR ISO 45001:2018
Sisteme de management 
al sănătăţii şi securităţii          
în muncă

Orice organizaţie răspunde de 
sănătatea şi securitatea în muncă a 
lucrătorilor şi a altor persoane care pot fi 
afectate de activităţile acesteia.

Standardul SR ISO 45001:2018 ajută 
organizaţiile să reducă în viitor aceste 
probleme prin crearea unui cadru pentru 
îmbunătăţirea siguranţei angajaţilor, 
reducerea riscurilor la locul de muncă 
şi crearea unor condiţii de muncă mai 
bune şi mai sigure.

Acesta specifică cerinţele pentru un 
sistem de management al sănătăţii 
şi securităţii în muncă (SSM) şi oferă 
îndrumări pentru utilizarea sa, cu scopul 
de a oferi posibilitatea organizaţiilor 
să asigure locuri de muncă sigure şi 
sănătoase prin prevenirea rănirilor şi 
îmbolnăvirilor determinate de muncă, 
precum şi prin îmbunătăţirea proactivă a 
performanţelor referitoare la SSM.

SR EN ISO 9001:2015
Sisteme de management   
al calităţii

Standardul specifică cerinţele pentru 
un sistem de management al calităţii în 
contextul în care o organizaţie urmăreşte 
satisfacţia clientului sau are nevoie să 
demonstreze capabilitatea de a furniza 
produse şi servicii care satisfac cerinţele 
clientului şi cele legale, aplicabile.

SR EN 16798-1:2019 
În România există peste 8 milioane 

de locuinţe, iar aproape o treime dintre 
acestea sunt construite înainte de 1985, 
motiv pentru care acestea necesită 
în prezent reparaţii de amploare şi 
modernizare tehnică.

Mai bine de jumătate dintre clădirile 
rezidenţiale au fost construite înainte de 
anul 1970, în lipsa unor norme tehnice 
privind anveloparea clădirilor. Ca atare, 
performanţa lor energetică este precară. 

Eficienţa energetică a clădirilor este o 
prioritate a politicilor UE privind energia 
şi schimbările climatice, iar cadrul 
european de reglementare în sectorul 
clădirilor este definit de două acte 
legislative importante: Directiva privind 
Performanţa Energetică a Clădirilor şi 
Directiva Eficienţei Energetice.

În acest context, a apărut necesitatea 
adaptării standardului european SR EN 
16798-1:2019 cu privire la performanţa 
energetică a clădirilor la nevoile şi 
necesităţile din România.

Standarde
generale,
în top 2019,
utile domeniului 
forestier
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ISO/TC 39/SC 4

Path: 04. Projects

Originating TC Int.No. Name, Title Int. Action / Nat. Action

400 Vote 21.02.2020 Ballot Other
committee
ballot

ISO-TC39_SC4_N0400_Draft
Resolution_ n~_1~2020_ISO FDIS_19085-15_
to_2nd_Formal_Vote
Draft Resolution N. 1/2020
ISO/FDIS 19085-15
to 2nd Formal Vote

CEN/TC 142

Path: 04. Projects

Vote 21.02.2020 Ballot CENCIB
ballot

N_1547.pdf
Draft Decision 1/2020 - Decision to send
to 2ndFormal Vote WI00142197
FprEN ISO 19085-15 Woodworking machines
- Safety - Part 15: Presses

CEN/TC 207

Path: 04. Projects

1999 Info Draft Other draftCEN-TC207 N1999 N 1999 - Draft EN 581-2 REV
N 1999 - Draft EN 581-2 REV

Tabel 1.

Originating TC Int.No. Name, Title
Int. Action
Nat. Action

Int. Due Date
Nat. Due Date

Document
type

Document
subtype

CEN/TC 207

Path: 02. General
committee documents

1998 Vote 16.03.2020 Ballot CIB ballotCEN-TC207 N1998 N 1998 - Decision N746
(C2020~1) Adoption PW
N 1998 - Decision N746 (C2020/1)
Adoption PWI EN 581-2 rev

CEN/TC 175

Path: prEN 13647
(67064)

1998 Vote 06.02.2020 Ballot CENENQ
ballot

prEN 13647 Report of Voting.pdf
Wood flooring and wood panelling and cladding -
Determination of geometrical characteristics

CEN/TC 142

Path: N_1547 - draft
dec. 1 2020 FprEN
ISO 19085-15
to 2nd FV

Vote 21.02.2020 Ballot CENCIB
ballot

N_1547 - draft dec. 1 2020 FprEN ISO 19085-15
to 2nd FV Cover Page.pdf
Draft Decision 1/2020 - Decision to send
to 2ndFormal Vote WI00142197
FprEN ISO 19085-15 Woodworking machines
- Safety - Part 15: Presses

ISO/TC 39/SC 4

Path: N. 400 - ISO FDIS
19085-15 to 2nd FD

Vote 21.02.2020 Ballot CIB ballotN_400.pdf
Draft Resolution 1/2020 - Decision to send
to 2ndFormal Vote ISO/FDIS 19085-15
Woodworking machines - Safety - Part 15: Presses
(00142197 - FprEN ISO 19085-15)

ISO/TC 39/SC 4

Path: N. 400 - ISO FDIS
19085-15 to 2nd FD

Vote 21.02.2020 Ballot CIB ballotN_400 ISO FDIS 19085+15 to 2nd FV
Cover Page.pdf
Decision to send to 2nd Formal Vote
ISO/FDIS 19085-15 Woodworking machines -
Safety - Part 15: Presses
(00142197 - FprEN ISO 19085-15)

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 lunile ianuarie
şi februarie 2020 (tabelul 1).
În dezbatere publică
s-au mai aflat:

N07 CHERESTEA
prEN 13647
Pardoseli de lemn şi lambriuri 

şi placări de lemn. Determinarea 

caracteristicilor geometrice. Termen: 
06.02.2020.

prEN 17456
Pardoseli şi parchet de lemn. 

Determinarea delaminării stratului 
superior şi inferior al elementelor 
multistrat. Metodă de încercare. Termen: 
30.01.2020.

În prima decadă a lunii martie, 
comitetul întrunit în şedinta de lucru 
a avut pe ordinea de zi revizuirea 
standardului român STAS 770-1991, 
“Mobilier de lemn. Condiţii tehnice 
generale de calitate”.

Standardul a fost elaborat, iniţial, în 
anul 1956 şi a fost revizuit în anii 1962, 
1969, 1976, 1981, 1988,1991şi 2006.

Prin actuala revizuire a standardului, 
se urmăreşte punerea la dispoziţia 
producătorilor de mobilier a unor 
referinţe de calitate în conformitate 
cu standardele europene şi condiţiile 
actuale de pe piaţă. Se includ, de 
asemenea, şi condiţii de asigurare a 
securităţii consumatorului şi de verificare 
a conformităţii produselor, materiale pe 
bază de lemn şi/sau în asociere cu alte 
materiale (metale, materiale plastice, 
sticlă etc.). Piesele de mobilier care 
îndeplinesc cerinţele de calitate din acest 
standard sunt recomandate pentru că 
prezintă siguranţă în utilizare, rezistenţă, 
durabilitate şi securitate. Sănătatea şi 
mediul reprezintă, de asemenea, criterii 
importante care le completează pe cele 
enumerate.

Din activitatea curentă
a Comitetului naţional CT 118

Strategia 2030 îşi propune o abordare 
modulară, atât prin combinarea 
obiectivelor pe termen lung cu cele pe 
termen scurt, cât şi prin implementarea 
acesteia, prin evaluări şi revizuiri 
periodice ale conţinutului său, pentru a 
putea fi adaptată în funcţie de nevoile 
pieţei.

Astfel, CEN şi CENELEC au identificat 
4 obiective strategice pe care se va axa 

Strategia 2030:
1. recunoaşterea valorii strategice a 

sistemului european de standardizare 
şi folosirea acestuia de către Uniunea 
Europeană şi Asociaţia Europeană a 
Liberului Schimb (EFTA);

2. soluţii digitale de ultimă generaţie;
3. creşterea gradului de utilizare şi 

de conştientizare a avantajelor aplicării 
standardelor europene;

4. atragerea generaţiilor tinere în 
activitatea de standardizare europeană.

Viziunea CEN şi CENELEC este de 
a construi, cu ajutorul standardelor, 
o Europă mai sigură, mai durabilă şi 
competitivă, iar misiunea acestora este 
de a stabili un consens între industrie 
şi societate,care să genereze încredere, 
să încurajeze inovarea şi să stimuleze 
accesul pe piaţă pentru un trai mai bun.

SR ISO
45001:2018 
Îmbunătăţirea
sănătăţii
şi securităţii
în muncă

Adoptarea unui sistem de 
management al sănătăţii şi 
securităţii în muncă (SSM) 
este menită să permită 
unei organizaţii să îşi 
îmbunătăţească performanţa 
SSM prin îmbunătăţirea stării 
de sănătate a lucrătorilor şi a 
condiţiilor de lucru, ceea ce îi 
va permite să îşi gestioneze 
eficace riscurile SSM.

Beneficiile implementării SR 
ISO 45001:2018 în organizaţie:

• creşterea rezistenţei 
organizaţionale prin 
prevenirea proactivă 
a riscurilor, inovarea şi 
îmbunătăţirea continuă 
a sănătăţii şi securităţii în 
muncă;
• consolidarea respectării 
legale şi normative în 
domeniul sănătăţii şi 
securităţii în muncă, 
reducând în acelaşi timp 
pierderile economice;
• demonstrarea 
responsabilităţii organizaţiei 
(cu efect benefic asupra 
reputaţiei organizaţiei) prin 
oferirea unor condiţii de 
muncă sigure, sănătoase şi 
durabile, pentru lucrători.

În vederea stabilirii strategiei comune pentru perioada 2020-2030,
organizaţiile europene de standardizare CEN şi CENELEC au lansat un

Proces de consultare
pe o perioadă de două luni
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Oprirea exodului
dinspre Est spre Vest

Comisia Europeană a început negocierile 
pentru un cadru comun de stabilire a 
salariilor minime în statele membre, ca 
parte a angajamentului preşedintelui 
Ursula von der Leyen de a opri exodul 
creierelor dinspre Est spre Vest.

Comisia Europeană nu va determina 
nivelul salariului, dar doreşte să 
impună un acord asupra unui 

set de criterii care trebuie îndeplinite 
atunci când guvernele stabilesc salariile 
minime. Scopul comisiei este de a stabili 
un salariul minim echivalent cu 60% din 
salariul mediu dintr-o ţară.

Ţările nordice cu salarii mari, inclusiv 
Danemarca şi Suedia, se opun ideii 

introducerii unui salariu minim la nivelul 
UE, măsură care ar submina modelele lor 
de negociere colectivă.

Cu sprijinul sindicatelor, politicienii 
din ţările în care negocierile angajator 
- lucrător stabilesc ratele de salarizare 
vor contesta propunerea, motivând 
că măsura ar putea duce la scăderea 
salariilor.
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Sindicatelor. A solicitat să parcurgă 
subiect după subiect într-o discuţie 
aprofundată. O atenţie importantă 
a fost acordată celor patru iniţiative 
pe care preşedintele le-a anulat în 
primele 100 de zile, plus alte câteva 
aspecte de interes relevant.

Având în vedere că salariile reale 
sunt mai mici decât în urmă cu un 
deceniu în multe state membre, în 
ciuda performanţelor economice 
îmbunătăţite, acţiunile de rezolvare a 
problemei salariilor scăzute în Europa 
sunt deja în întârziere.

Ministrul danez pentru ocuparea 
forţei de muncă, Peter Hummelgaard, 
a declarat că susţine ideea acordării 
unor salarii mai mari pentru cei 
mai prost plătiţi europeni, dar 
că „mijloacele pentru obţinerea 
acestui obiectiv trebuie să respecte 
tradiţiile naţionale şi modelele care 
funcţioneză bine”. În Danemarca, 
salariile sunt negociate doar de 
sindicate şi de organizaţiile patronale, 
practică în funcţiune de mai bine de 
100 de ani.

Dintre cele 28 de state membre, 
numai Danemarca, Italia, Cipru, 
Austria, Finlanda şi Suedia nu au un 
salariu minim legal. Însă muncitorii 
din ţările nordice beneficiază 
de salarii medii relativ ridicate, 
angajatorii din Danemarca plătind 
43,50 euro/oră/lucrător în 2018, cea 
mai mare sumă din UE, lucrătorii 
finlandezi şi suedezi fiind remuneraţi 
în mod similar.

Salariul minim curent din Bulgaria, 
pentru un lucrător cu normă întreagă, 
este de 286 euro/lună, comparativ cu 
2.071 euro/lună în Luxemburg.

Comisia Europeană a lansat, pe 
data de 04.02.2020, prima etapă 
a consultării cu partenerii sociali - 
întreprinderile şi sindicatele.

Comisia Europeană notează că 
numărul persoanelor încadrate 
în muncă în UE este la un număr 
record, dar că mulţi oameni care 
lucrează continuă să se confrunte cu 
dificultatea de a face faţă cheltuielilor 
de zi cu zi. Preşedintele Von der 
Leyen şi-a exprimat dorinţa ca fiecare 
angajat din Uniunea Europeană 
să aibă un salariu minim care să-i 
permită un trai decent, indiferent de 
locul unde lucrează.

Comisia Europeană a lansat prima 
etapă a consultării cu partenerii 
sociali, întreprinderile şi sindicatele, 
cu privire la problema salariilor 
minime echilibrate pentru lucrătorii 
din UE.

Comisia doreşte să aibă opinia 
partenerilor sociali cu privire la 
necesitatea acţiunii la nivel UE şi, 
în caz afirmativ, dacă doresc, să o 
negocieze între ei.

Nu va exista un salariu minim 
universal, iar orice potenţială 
propunere va reflecta tradiţiile 
naţionale, indiferent dacă acestea 
constau în CCM sau în dispoziţii 

juridice. Comisia doreşte să asigure 
că toate sistemele sunt adecvate, 
acoperă suficiente persoane, prevăd o 
consultare aprofundată a partenerilor 
sociali şi dispun de un mecanism de 
actualizare corespunzător.

Justiţia socială este fundamentul 
economiei sociale de piaţă europene 
şi se află în centrul Uniunii Europene.

Cu ocazia lansării primei 
etape a consultării partenerilor 
sociali, Confederaţia Europeană a 
Sindicatelor (CES) apreciază că se 
recunoaşte că situaţia lucrătorilor cu 

Activul sindical
din industria lemnului, în discuţii 
despre salariul minim

Preşedintele
Comisiei Europene, 

Ursula von der Leyen 
(foto stânga)

 a fost însoţită
de reprezentanta 
cabinetului său, 
responsabilă cu 

afacerile economice şi 
sociale, Maria Luiza 

Cabral (foto sus)

A venit momentul pentru o 
schimbare. Schimbările climatice şi 
degradarea mediului vor impune 
să ne adaptăm economia, industria, 
modul în care călătorim şi muncim, 
ceea ce cumpărăm şi ceea ce 
mâncăm.

Se preconizează că numai 
inteligenţa artificială şi robotica vor 
crea aproape 60 milioane de locuri de 
muncă în întreaga lume în următorii 
cinci ani, în timp ce multe locuri de 
muncă se vor schimba sau chiar vor 
dispărea.

Se doreşte ca UE şi statele sale 
membre, precum şi părţile interesate, 
să-şi asume angajamentul de a-l 
pune în aplicare.

Nicolas Schimt, comisarul pentru 
locuri de muncă şi drepturi sociale, 
a declarat că economia socială 
de piaţă inovatoare şi favorabilă 
incluziunii a Europei trebuie să 
se axeze pe oameni, trebuie să le 
ofere acestora locuri de muncă de 
calitate, remunerate adecvat. Niciun 
stat membru, nicio regiune şi nicio 
persoană nu pot fi lăsate în urmă.

care vor contribui deja la punerea în 
aplicare a planului UE. În 2020, printre 
acţiunile-cheie se vor număra:

• salarii minime echilibrate pentru 
lucrătorii UE;

• strategie europeană pentru 
egalitatea de gen şi măsuri 
obligatorii de asigurare a 
transparenţei salariale;

• agendă actualizată pentru 
competenţe în Europa;

• garanţie pentru tineret actualizată;

• summit privind lucrul pe 
platforme online;

• carte verde privind îmbătrânirea;

• strategie pentru persoanele cu 
handicap;

• raport demografic;

• sistemul european de reasigurare 
pentru indemnizaţiile de şomaj.

Toate acţiunile menţionate mai sus 
se bazează pe activitatea realizată 
deja de UE de la proclamarea 
planului, în 2017.

Însă acţiunea doar la nivelul UE 
nu este suficientă. Cheia succesului 
este în mâinile autorităţilor naţionale, 
regionale şi locale, precum şi ale 
partenerilor sociali şi ale părţilor 
interesate relevante de la toate 
nivelurile.

Dan Anghel,
Preşedinte FSLIL

salarii mici s-a agravat şi inegalităţile 
salariale au crescut. În acest sens, 
pe data de 07.01.2020, Confederaţia 
Europeană a Sindicatelor (CES) a avut 
o întâlnire cu preşedintele Comisiei 
Europene, Ursula von der Leyen. Luca 
Visentini, secretar general CES, a 
condus delegaţia însoţit de secretarii 
generali adjuncţi Ester Lynch şi Per 
Hilmersson.

Doamna Von der Leyen a fost 
însoţită de reprezentanta cabinetului 
său, responsabilă cu afacerile 
economice şi sociale, Maria Luiza 
Cabral.

Pe durata întâlnirii, preşedintele 
Comisiei Europene a arătat interes, 
deschidere şi sprijin pentru cererile 
majore ale Confederaţiei Europene a 

Creşterea salariilor minime la 60% 
din salariul mediu, pragul salariului 
oficial al sărăciei, este o cerinţă de 
bază, dar nu este suficientă. Angajaţii 
se vor lupta, în continuare, pentru 
a-şi atinge scopul. Toţi oamenii care 
lucrează trebuie să aibă dreptul să se 
alăture unui sindicat şi să negocieze 
colectiv cu angajatorii pentru salarii 
corecte.

Franţa şi Portugalia sunt singurele 
state din UE privind indicele global 
al drepturilor ITUC. Este clar că 
organizaţiile sindicale trebuie să facă 
propuneri solide şi clare în răspunsul 
la consultarea Comisiei Europene 
pentru a se consolida şi pentru a 
promova dreptul la organizare şi 
negociere colectivă.

Demografia Europei este în 
schimbare. În prezent trăim o viaţă 
mai lungă şi mai sănătoasă, datorită 
programelor în domeniul medicinei şi 
sanatăţii publice.

Valiatis Dombrovskis - 
vicepreşedintele executiv pentru o 
economie în serviciul cetăţenilor, 
spune că Europa traversează o 
perioadă de schimbări fundamentale. 
Pe măsură ce trecem printr-o 
transformare ecologică şi digitală 
şi printr-un proces de îmbătrânire a 
populaţiei, Comisia Europeană doreşte 
să se asigure că oamenii rămân 
în centrul atenţiei şi că economia 
funcţionează în serviciul lor. Dispunem 
deja de un instrument în acest scop: 
pilonul european al drepturilor sociale.

Comisia spune că Europa are unele 
dintre cele mai ridicate niveluri de trai 
şi unele dintre cele mai bune condiţii 
de muncă din lume, iar protecţia 
socială este una dintre cele mai 
eficiente la nivel mondial.

Partenerii din UE îşi vor prezenta 
opiniile cu privire la calea de urmat, 
precum şi planurile pentru realizarea 
obiectivelor pilonului.

Aceste opinii şi planuri vor fi luate 
în considerare la pregătirea unui 
plan de acţiune în anul 2021, care va 
reflecta toate contribuţiile şi care va 
fi prezentat spre aprobare la cel mai 
înalt nivel politic.

La rândul său, Comisia Europeană 
va prezenta iniţiative planificate, 



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

Softul 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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Forestry publications
and scientific events

Dezastru
forestier
Conform raportului Le Temps, din 
8 iulie 2019, starea de „dezastru 
forestier” a fost declarată recent de 
cantonul Jura, unde se estimează că 
un volum de aproape 100.000 de 
metri cubi de lemn este pe punctul 
de a se pierde. Dacă aceste cifre 
se vor confirma, va reprezenta cel 
mai mare dezastru care afectează 
pădurile elveţiene, mai distructiv 
decât uraganul Lothar, din 1999. 
Dacă dispariţia pădurilor este una 
dintre consecinţele schimbărilor 
climatice, aceasta este şi o cauză la 
nivel global. Pădurile acţionează ca 
„aspiratoare” de carbon, captând 
CO2 din atmosferă şi stocându-l 
sub formă de biomasă. Distrugerea 
zonelor forestiere este, prin urmare, 
a treia cauză principală a emisiilor 
de gaze cu efect de seră în lume, 
după furnizarea de energie şi materie 
prima pentru industrie, situaţie 
care nu pare să se îmbunătăţească, 
conform cifrelor recente privind 
defrişarea în Brazilia (Le Temps, 7 
august 2019), în timp ce dăunătorii 
sunt în expansiune. 

***
Anul internaţional 
al sănătăţii 
plantelor
Confederaţia, fermierii, proprietarii 
de păduri, horticultori şi grădinari 
au lansat, la 30 ianuarie 2020, în 
Elveţia, „Anul internaţional al sănătăţii 
plantelor”. 

Pădurea găzduieşte partea sa de 
organisme „importate”, cum ar fi 
gărgăriţa asiatică. 

Organizaţiile partenere au evidenţiat 
importanţa plantelor sănătoase 
pentru hrană, protecţia împotriva 
pericolelor naturale, spaţiile verzi 
atractive şi păstrarea biodiversităţii. 
Din cauza creşterii traficului 
internaţional de mărfuri şi turişti, 
sănătatea plantelor este din ce în ce 
mai ameninţată de agenţi patogeni 
şi de dăunători, ceea ce face ca 
prevenirea să fie mai importantă.

Pe site-ul centrului de instruire 
agricol Inforama din Zollikofen 
(BE), reprezentanţii organizaţiilor 
interesate au explicat că plantele 
sălbatice cultivate şi sălbatice sunt 
de o importanţă primordială pentru 
natură şi pentru economie.

A treia ediţie a 
Forumului pădurilor
Reprezentanţii sectorului forestier 
şi ai industriei lemnului din toată 
ţara au participat, la Bucureşti, în 5 
decembrie 2019, la cea de-a treia 
ediţie a Forumului pădurilor, industriei 
lemnului şi economiei verzi, considerat 
evenimentul anului pentru acest sector, 
având în vedere că aici îşi dau întâlnire 
proprietarii şi administratorii de păduri 
din toată ţara, producătorii de mobilă, 
organizaţiile de mediu, asociaţiile 
forestierilor şi reprezentanţii instituţiilor 
statului.

Principalele teme de dezbatere din 
cadrul acestei întâlniri au fost:

• starea pădurilor, conform 
inventarului forestier naţional, cu 
accent pe explicitarea cifrei de 38,6 
milioane mc „lemn dispărut” anual din 
păduri;

• o nouă viziune de politică forestieră, 
cu accent pe un nou sistem de 
valorificare, pază, trasabilitate şi 
control a provenienţei legale a masei 
lemnoase - dezvoltarea sistemului 
SUMAL;

• finanţarea sectorului forestier prin 
planurile naţionale strategice ale 
politicii agricole comune 2021-2027 a 
Uniunii Europene;

• prezentarea concluziilor grupului 
consultativ de lucru, organizaţii 
reprezentative ale proprietarilor şi 
administratorilor de păduri, sectorului 
de exploatare şi prelucrare primară a 
lemnului şi mediului universitar

• priorităţi de finanţare 2021-2027.

 S-a vorbit, în cadrul evenimentului, 
şi despre rezoluţia adoptată în 
plenul Parlamentului European de la 
Strasbourg, prin care a fost decretată 
„starea de urgenţă climatică”. 

***
Operaţionalizarea 
conceptelor
de capital natural
şi servicii 
ecosistemice 
OpenNESS
Proiectul OpenNESS are ca scop 
integrarea conceptelor de capital 
natural (CN) şi 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 
concepte 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 impelmentarea 
unui studiu de caz în cadrul pachetului 
de lucru 5 (WP5), intitulat „Integrarea 
conceptelor de servicii ecosistemice 
şi capital natural în planul de 
management“.

***
Educaţia forestieră, 
necesară în toate 
şcolile din lume 

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

***
Pădurea în imagini
Un site elveţian special constituit oferă 
peste 25.000 de fotografii cu standuri 
forestiere realizate pe parcele IFN în 
timpul sondajelor de teren. Fotografiile 
se actualizează continuu.

Începând cu 2009 (IFN4), fiecare complet 
a fost documentat în mod sistematic 
prin cel puţin cinci fotografii, inclusiv 
una din centru şi celelalte realizate în 
direcţia celor patru puncte cardinale. O 
cameră de 360° permite, de asemenea, o 
fotografie panoramică sferică, care poate 

fi vizualizată în mod interactiv (din 2018, 
IFN5).

O selecţie de imagini este posibilă prin 
introducerea regiunii şi a anumitor 
cuvinte-cheie.

De exemplu, prin introducerea „pinilor 
scoţieni”, vor apărea toate imaginile cu 
completuri cu pini scoţieni. Dar asta nu 
înseamnă că se vor vedea pini scoţieni în 
fiecare fotografie.

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

Lucrarea prezintă într-un mod savuros 
portretele unor proprietari pasionaţi 
de pădure, care administrează de la 8 
la 1000 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.

***
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Ewald Weber & al.
Plantele invazive. 
Cum luptăm 
împotriva lor şi cum 
le recunoaştem?
carte, 224 de pagini

Un ghid clar de protecţie împotriva 
speciilor invazive din pădure, destinat 
oricărei persoane cu un minim 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.

***
Bucureşti, 25 iulie 2019
Carta albă a IMM-
urilor din România
Lansarea ediţiei în limba română

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

Lucrarea a fost realizată de un colectiv 
de specialişti şi este cel de-al XVII-lea 
raport de cercetare privind situaţia 
IMM-urilor din România, fenomenul 
antreprenorial, performanţele şi 

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

În realizarea Cartei albe a IMM-urilor 
din România, ediţia 2019, s-au 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.

*** 
Philippe Blerot
& Christophe Heyninck
Cartea mare
a pădurii
carte, 496 de pagini 

Secţia de ştiinţe geonomice a Academiei 
române, împreună cu Institutul de 
geografie şi cu Comitetul Naţional „Terra 
în viitor. Cercetări pentru dezvoltarea 
durabilă globală”, au organizat, în 
28 ianuarie 2020, în Aula Magna a 
Academiei, sesiunea de comunicări 
ştiinţifice „Impactul încălzirii globale 
asupra mediului şi societăţii”.

În cadrul sesiunii de comunicări, 
participanţii au tras mai multe semnale 
de alarmă.

Ministrul mediului, Costel Alexe: 
„Combaterea fenomenului 
schimbărilor climatice a depăşit de 
mult faza de identificarea de soluţii, 
acum trebuie să le şi aplicăm. Din 
datele furnizate de specialişti, a 
rezultat că, la nivel mondial, anul 
2019 a fost al doilea cel mai călduros 
din ultimii 140 de ani, iar în România, 
2019 a fost cel mai călduros an din 
1900 şi pâna în prezent.

În intervalul 2015-2019, s-au 
înregistrat cei mai călduroşi 5 ani, 
iar ultimul deceniu este cel mai 
fierbinte din istoria măsurătorilor 
meteorologice.

Meteorologii ne arată că în ţara 
noastră datele istorice climatice 
indică o creştere a temperaturii 
aerului, anul şi sezonier, precum 
şi a frecvenţei şi a intensităţii 
fenomenelor periculoase. În acest 
context, episoadele cu valuri de 
căldură sunt din ce în ce mai 
persistente, iar perioadele lungi 
secetoase alternează cu intervalele 

scurte în care precipitaţiile abundente 
duc la viituri rapide sau indundaţii la 
scară regională şi locală. Aceste date 
arată o realitate greu de ignorat şi, de 
aceea, este momentul pentru măsuri 
eficiente şi sustenabile din punctul de 
vedere al utilizării resurselor de climă, 
apă şi sol.

Absorbţia de CO2 poate fi controlată 
prin gestionarea durabilă a pădurilor 
şi împădurirea terenurilor.

Vă asigur că Ministerul Mediului ia 
măsuri care să conducă la realizarea 
obiectivelor prevăzute în Pactul 
Ecologic European. Provocările legate 
de acţiunile climatice şi modul în care 
vor răspunde la iniţiativele privind 
eco-eficienţa sub aspectul utilizării 
resurselor naturale impun măsuri prin 
care România să participe”.

Au rostit alocuţiuni de deschidere acad. 
Ioan Dumitrache, secretarul general al 
Academiei Române, şi dr. Costel Alexe, 
ministrul mediului, apelor şi pădurilor.

Dintre comunicări, s-au remarcat 
cea a acad. Dan Bălteanu, Institutul 
de Geografie al Academiei Române, 
pe tema „Riscuri naturale legate de 
schimbările climatice şi de modificările 
globale ale mediului”, a dr. Elena 
Mateescu, Administraţia Naţională de 
Meteorologie, pe tema „Schimbările 
climatice în România în contextul COP 
25, Madrid 2019”, şi cea a dr. Ovidiu 
Badea,  Academia Română, Institutul 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare în 
Silvicultură  „Marin Drăcea”, pe tema 
„Pădurile şi schimbările climatice”.

Impactul
încălzirii globale
asupra mediului

14-18.01
Bâle, Basel, Elveţia)
SwissBau
Salon elveţian dedicat 
construcţiilor

25.01
Paris, Franţa
Ziua de studii 2020
a grupului de istorie a 
pădurilor franceze (GHFF)

29-30.01
Nantes, Franţa
Bio 360°
trei saloane consacrate 
energiilor regenerabile:
ReGen, BioGaz
şi BoisEnergie

4-7.02
Lyon, Franţa
Eurobois
Salonul sectorului
pădure-lemn

12-13.02
Berna, Elveţia
Prima ediţie a forumului
Lemn şi inovaţii

13-16.02
Berna, Elveţia
Pescuit, vânătoare
şi tir
Salon de activităţi în aer liber

3-5.04
Offenburg, Germania
ForstLive
Salon de silvicultură şi energii 
regenerabile

17-19.06
Mimizan, Franţa
Forexpo
Salonul pădurii cultivate în 
Franţa

24-26.06
Oeschberg-Koppigen, Belgia
Őga 2020
Târgul sectorului verde

1-4.07
Schwarzenborn, Germania
Zilele KWF

27-28.08
Saint-Gall, Elveţia
Adunarea
anuală şi excursia
Societăţii forestiere 
elveţiene
www.forstverein.chag
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aÎţi place pădurea şi vrei să o înţelegi mai 

bine, să-i percepi evoluţia de-a lungul 
secolelor şi în ultimii treizeci de ani, să-i 
descoperi punctele forte şi slăbiciunile? 
Cartea oferă răspunsuri.

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

Trecând prin pădurea de ieri şi de 
azi, această carte te va ghida, prin 
intermediul a 97 de articole scrise de 
128 de autori, spre înţelegerea a ceea ce 
trebuie îmbunătăţit, astfel încât pădurea 
noastră de mâine să ne uimească şi 
mai mult. În câţiva ani, mizele au fost 
profund schimbate. Anterior considerată 
doar cu funcţie economică, societatea 
noastră acordă acum o importanţă mai 
mare rolurilor societale şi ecologice ale 
pădurii.

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

O încărcătură de lemn tropical, 
provenită din Gabon, a fost 
blocată, în vara anului 2019, în 
portul belgian Anvers. Lemnul 
era recoltat şi expediat de către 
compania chineză Wan Chuan 
Timber Sàrl (WCTS), aflată în 
atenţia Agenţiei americane 
pentru Investigaţii de 
Mediu (EIA) şi a Organizaţiei 
Greenpeace pentru tăieri 
ilegale. Autorităţile vamale din 
Belgia au acţionat în virtutea 
Regulamentului european 
asupra lemnului (RBUE).

*** 
Vânzările ONF, Oficiul Naţional 
al pădurilor franceze, au fost 
digitalizate, putând fi accesate 
online, începând cu anul 2020. 
Cumpărătorii vor putea plasa 
ofertele proprii pe o platformă 
internet. Aproximativ 40% 
din recolta de lemn francez 
s-a vândut pe această cale, 
respectiv 150 până la 170 de 
vânzări în cadrul licitaţiilor 
organizate în întreaga ţară. 
Platforma online este deja 
operaţională.

Ev
en

im
en
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Ministrul mediului, 
Costel Alexe
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17-19.06.2020
Bordeaux, Franţa
Forexpo
Între 17 şi 19 iunie 2020, va avea 
loc, în Franţa, Târgul Forestier 
Forexpo, în apropierea oraşului 
Bordeaux, în inima celei mai mari 
păduri cultivate din partea sudică 
a Europei. Interco Nouvelle-
Aquitaine, în calitate de agenţie 
de cooperare internaţională a 
guvernului regional din Noua 
Aquitanie, colaborează cu 
organizatorii evenimentului în 
vederea elaborării programului 
special pentru vizitatorii 
internaţionali. Forexpo are loc 
doar o dată la patru ani, fiind un 
prilej deosebit de reunire a celor 
mai importanţi reprezentanţi din 
industria forestieră.

7-9.04.2020
Project
Qatar 2020
Expoziţii de construcţii şi materiale 
de construcţii Project Qatar 2020, 
Qatar Stone Tech şi Heavy Max. 
Cele trei expoziţii au loc, comasat, 
în perioada 7-9 aprilie, la Doha 
exhibition & convention centre 
(DECC). Organizator: firma IFP 
Qatar.

4-5.02.2020
Bad Salzuflen, Germania
ZOW
ZOW Bad Salzuflen este târgul de 
furnizori Ost-Westfalen pentru 
industria mobilei şi design interior. 
Mai mult de 180 de expozanţi 
sunt  prezenţi şi oferă soluţii 
pentru producţia de mobilier şi 
design interior, în cadrul unui 
eveniment de afaceri mai eficient 
în cadrul industriei de furnizare a 
mobilierului şi a designului interior, 
susţinut de un concept unic de 
atelier care se concentrează pe 
oameni, produse şi comunicare. 
Vizitatorii din regiune şi din ţările 
vecine s-au  dedicat pe deplin 
discuţiilor, au schimbat cunoştinţe 
şi au discutat despre evoluţiile din 
industrie.

18-20.02
Kiev, Ukraina
Ediţia a XXV-a a târgului 
internaţional de construcţii, 
amenajări, arhitectură, maşini şi 

utilaje, managementul deşeurilor 
din construcţii, s-a desfăşurat la 
International exhibition centre din 
Kiev, Ukraina.

octombrie 2020
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 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.

3-5.11.2020
Qatar
The Big 5 
Construct
10-20.11.2020
Qatar
Hospitality
Qatar 2020
• construcţii şi renovări hoteliere, 
design interior, obiecte iluminat, 
mobilă, construire & amenajare 
staţiuni turistice, tehnologii 
HORECA

10-12.11.2020
Qatar
Index Qatar 
2020
• expoziţie de design interior şi 
fit-out event

27.02-2.03.2020
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

16-18.03.2020
Dubai, EAU
Dubai Wood 
Show
• produse din lemn, combustibili 
din lemn, silvicultură, maşini şi 
utilaje de prelucrare, mobilă, 
materiale pentru industria mobilei, 
materiale de construcţii

27-28.02.2020
Milano, Italia
Connext 2020
• forum de afaceri aflat la a doua 
ediţie; rezultatele primei ediţii au 
fost peste aşteptări: mai mult de 
7.000 de companii, peste 40.000 
de utilizatori ai platformei, peste 
2.500 de întâlniri bilaterale etc.
Evenimentul, organizat de 
Confederaţia generală a 
industriaşilor italieni, Confindustria, 
are  două dimensiuni: una 
expoziţională, de prezentare 
concretă a unei largi varietăţi 
de produse şi servicii, dând 
posibilitatea vizitatorilor să 
analizeze pe loc calitatea acestora 
şi oportunităţile de parteneriate, 
şi una digitală, care va oferi aşa-
numitul Marketplace.
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Având în vedere că pe durata perioadei de tranziţie 
(sfârşitul anului 2020), Marea Britanie şi UE vor continua 
să-şi desfăşoare relaţiile comerciale sub aceleaşi reguli 

ca şi până acum, relaţiile bilaterale româno-britanice nu vor fi 
afectate pe parcursul acestui an din punct de vedere legislativ. 

În aceste condiţii, este important ca România să-şi exprime 
şi susţină poziţiile ofensive şi defensive în cadrul discuţiilor 
interne din UE, privind mandatul negociatorilor viitorului acord 
cu UK. Printre sectoarele economice cheie pentru ţara noastră 
se numără industria auto, industria alimentară şi serviciile (în 
special IT şi transport).

Luând în considerare cele prezentate, este de aşteptat 
ca 2020 să fie un an de tranziţie în ceea ce priveşte relaţia 
bilaterală româno-britanică. Factorul decisiv va fi legat de 
negocierile viitorului acord de comerţ liber, agrearea unui 
astfel de tratat fiind esenţială pentru reluarea creşterii 
schimburilor comerciale într-un orizont de timp scurt (posibil 
chiar din 2021).

Conform unor analişti economici, impactul Brexit asupra 
ţării noastre ar putea fi unul relativ modest pe termen lung. 
Efectele indirecte, însă, cauzate de interdependenţele din 

interiorul UE, ar putea fi cuantificate până la -0,75% din rata de 
creştere anuală a economiei româneşti. Aceasta înseamnă, în 
total, o influenţă negativă de peste 1% asupra ratei de creştere 
a PIB, adică un sfert din rata de creştere estimată pentru 2019.  

Trebuie spus că Marea Britanie reprezintă a cincea destinaţie 
de export pentru produsele româneşti şi are un rol important 
în echilibrarea balanţei comerciale, excedentul înregistrat pe 
această relaţie situându-se pe primul loc, la mare distanţă de 
alţi parteneri externi. Aceste avantaje tind să se diminueze .

Toate acestea afectează producţia în sectoare cu valoare 
adăugată mare (aproximativ 50% din exporturile româneşti 
fiind reprezentate de produse ale industriei constructoare de 
maşini, electrotehnică, mobilă, materiale plastice, produse 
chimice şi altele asemenea) şi vor putea avea efecte nu doar 
economice, ci şi sociale - prin pierderea unor locuri de muncă. 

Totodată, efectele indirecte se resimt în scăderea 
exporturilor româneşti.

În conformitate cu Acordul de retragere, pe durata perioadei 
de tranziţie (până la 31 decembrie 2020) Regatul Unit va aplica 
legislaţia vamală şi fiscală unională în vigoare, având statut de 
observator la şedinţele/grupurile de lucru de la nivelul UE.

Schimbul
de mărfuri
între UE
şi Regatul Unit
în contextul
Brexit

Pornind de la interesul companiilor româneşti 
pentru dezvoltarea relaţiilor comerciale cu ţări ale 
spaţiului non-UE, în special cu ţările din sud-estul 
Asiei, în perioada 14-23 ianuarie 2020, Asociaţia 
pentru Promovarea Comerţului Internaţional şi a 
Economiei China - România (AFPICE), în colaborare 
cu Consulatul Onorific al Cambodgiei în România, 
a organizat  o vizită în R. S. Vietnam şi în Regatul 
Cambodgiei.

Tema principală a discuţiilor a reprezentat-o 
organizarea Vietnam Expo 2020, stadiu şi facilităţi 
oferite de partea vietnameză companiilor româneşti şi 
României, în calitate de ţară invitat de onoare. Au fost, 
de asemenea,  trecute în revistă rezultatele întâlnirilor 
anterioare ale delegaţiei. 

Organizarea acţiunilor din Vietnam s-a realizat 
cu sprijinul biroului de promovare comercial-
economică din cadrul Ambasadei României la Hanoi, 
reprezentantul economic însoţind delegaţia română 
pe tot parcursul întâlnirilor de la Hanoi.

După capitala vietnameză, delegaţia română s-a 
deplasat la Ho Chi Minh (fostul Saigon) şi ulterior în 
Regatul Cambodgiei. 

AFPICE apreciază că Vietnamul şi Cambodgia sunt 
două ţări cu oferte de multiple oportunităţi pentru 
companiile româneşti, care pot concura la dezvoltarea 
relaţiilor comerciale, investiţionale şi a colaborărilor în 
diverse sectoare. De asemenea, participarea României 
la Vietnam Expo 2020 reprezintă,  din punctul de 
vedere al AFPICE, o excelentă oportunitate de punere 
în valoare a ofertei româneşti şi de vizibilitate a 
companiilor participante.

14-23.01.2020

AFPICE

H
o 

Ch
i M

in
h 

(f
os

tu
l S

ai
go

n)

În consecinţă, până la aplicarea viitorului acord de comerţ 
liber care va fi negociat după data ieşirii Marii Britanii din 
Uniunea Europeană, pe relaţia comercială dintre România şi 
Regatul Unit nu se vor derula formalităţi vamale, iar sistemul 
EMCS-RO va fi utilizat în continuare pentru supravegherea 
mişcărilor de produse accizabile în regim suspensiv de 
accize.

În cadrul negocierilor pentru încheierea unui acord de 
comerţ liber cu Marea Britanie, vor fi avute în vedere printre 
altele următoarele aspecte:

• stabilirea regulilor de origine a mărfurilor;
• posibilitatea includerii unui „acord privind securitatea”, 

cu obiectivul facilitării fluxurilor comerciale, menţinerii unui 
grad de aproximare similar şi includerii unor prevederi 
privind operatorii economici autorizaţi (AEO, similar 
modelelor cu Norvegia şi Elveţia);

• mecanismul de cooperare administrativă şi asistenţa 
administrativă reciprocă pentru combaterea fraudei şi 
recuperarea creanţelor.

• stabilirea canalelor de schimb de informaţii între 
autorităţile vamale.

Impactul Brexit asupra economiei britanice şi asupra 
economiei Uniunii Europene, dar şi asupra economiilor 
celor 27 de state membre, nu poate fi evaluat până când nu 
se va cunoaşte textul acordului de liber schimb. Cu cât vor 
fi eliminate mai multe bariere tarifare şi netarifare, cu atât 
impactul va fi mai redus.



www.asfor.ro • Meridiane forestiere • 6564 • Meridiane forestiere • www.asfor.ro 

buletin informativ• info bulletinbuletin informativ• info bulletin

În 23 ianuarie 2020, în oraşul Nur-
Sultan, din Kazahstan, Asociaţia 
internaţională a rutei de transport 
internaţional trans-caspică a organizat o 
conferinţă în care au prezentat „Middle 
Corridor” - podul de transport şi 
comerţ între Europa şi Asia. La această 
prezentare, a participat reprezentantul 
BPCE Nur-Sultan, alături de alţi 
reprezentanţi ai misiunilor diplomatice şi 
organizaţiilor internaţionale.

Evenimentul a avut ca scop 
popularizarea suplimentară a rutei 
alternative de transport marfă 
„Middle Corridor” şi de integrare în 
sistemul mondial global de logistică a 
transporturilor şi relaţiilor internaţionale.

Prezentarea a fost susţinută de către 
dl B. Atamkulov, ministrul industriei şi 
dezvoltării infrastructurii din Republica 
Kazahstan şi de către dl E. Kosherbaev, 
vice-ministrul afacerilor externe al 
Republicii Kazahstan, care, în discursul 
lor oficial, au subliniat importanţa 
dezvoltării potenţialului de tranzit şi 
transport al Kazahstanului, precum 
şi sinergia sistemelor de transport şi 
logistică în formarea unei noi arhitecturi 

Ruta 
TMTM

Negociatorii Uniunii Europene, în 
baza mandatului de negociere care va fi 
adoptat de către statele membre, vor avea 
la dispoziţie anul 2020, dacă perioada 
nu va fi extinsă; se va negocia cadrul 
legal care ar urma să guverneze relaţiile 
viitoare între UE şi UK, sub forma unui 
parteneriat economic, care să cuprindă 
un acord de comerţ liber şi o cooperare 
sectorială amplă. În caz contrar, relaţia 
comercială dintre UE şi UK va fi guvernată 
după 31 decembrie 2020 de către regulile 
aplicabile în cadrul Organizaţiei Mondiale 
a Comerţului.

Propunerea de mandat de negociere 
va fi analizată de către Consiliul UE cu 
obiectivul adoptării acestuia şi iniţierii 
negocierilor cât mai curând pentru a 
putea fi finalizate cu ratificarea acordului 
până la finalul anului 2020.

Negocierile privind cadrul relaţiilor 
viitoare vor avea la bază Declaraţia 
Politică a UE şi UK negociată în contextul 
acordului de retragere şi Concluziile 
Consiliului UE din 13 decembrie 2019, 
urmărindu-se astfel încheierea unui acord 
de comerţ cuprinzător şi echilibrat, prin 
care să fie eliminate taxele vamale şi 
orice restricţii cantitative, în acelaşi timp 
menţinându-se integritatea Pieţei Unice 
a UE.

În domeniul comerţului cu bunuri, 
având în vedere că principalele produse 
exportate de către România sunt bunuri 
industriale, va fi importantă menţinerea 
unui nivel similar de reglementare în 
privinţa standardelor şi reglementărilor 
tehnice. Nu în ultimul rând, în domeniul 
comerţului cu produse agroalimentare 
vor fi importante cooperarea şi asigurarea 
unui cadru predictibil şi similar privind 
măsurile sanitare şi fito-sanitare, precum 
şi facilitarea comerţului cu aceste produse.

Cadrul relaţiilor 
comerciale viitoare 
UE - UK

în ceea ce priveşte livrările de marfă 
pe pieţele Uniunii Europene, Turcia, 
Africa de Nord. Potrivit directorului 
general adjunct S. Anashkin, Tranco 
JSC, expeditorul oficial al Kazakhmys 
Corporation LLP, este studiată 
posibilitatea de a utiliza ruta TMTM 
pentru transportul cuprului Kazahstan 
pe pieţele mondiale.

Daniel Cruz, directorul şef al 
programului de securitate energetică 
al Secretariatului OSCE, precum şi A. 
Klochkov, şeful departamentului de 
marketing şi vânzări al filialei KTZ NC 
JSC - Business Transformation Center, 
au prezentat informaţii cu privire la 
activitatea în domeniul digitalizării 
internaţionale a coridoarelor de 
transport, inclusiv ruta TMTM.

La prezentări au participat peste 100 
de delegaţi reprezentând ambasadele 
din 22 de ţări, dintre care 12 ambasadori 
plenipotenţiali şi extraordinari care 
operează în Kazahstan, precum şi 11 
organizaţii internaţionale, camere de 
comerţ şi institute.

Evenimentul a servit ca un impuls 
suplimentar pentru evidenţierea stării 

a coridoarelor transcontinentale.
În prima sesiune a prezentării, 

reprezentanţii Asociaţiei TITR, membrii 
săi permanenţi şi asociaţi (CC „NC” 
KTZ, JSC NC „Aktau Commercial Sea 
Port”, JSC „KTZ Express”, Port Kuryk LLP, 
NMSK Kazmortransflot LLP, Astyk Trans 
JSC), au evidenţiat rezultatele activităţii 
desfăşurate de când asociaţia şi-a 
început activităţile, în februarie 2017, 
rezultatele obţinute în ceea ce priveşte 

îmbunătăţirea tehnologiei de transport, 
scurtarea livrării de mărfuri pe ruta 
TMTM (Coridorul mijlociu), precum şi o 
strategie de dezvoltare. 

În cea de-a doua sesiune a 
evenimentului, companii mari din 
Kazahstan - exportatori şi expeditori 
reprezentanţi de Astyk Trans JSC, YDD 
Corporation JSC, Tranko JSC au discutat 
despre potenţialul şi posibilităţile ţării 
şi ale rutei TMTM (Coridorul Mijlociu) 

actuale a Coridorului Mijlociu 
ca Podul de Comerţ şi Transport 
din Europa şi Asia, demonstrând 
disponibilitatea rutei TMTM pentru 
noi oferte şi proiecte de la companii 
de transport şi logistică angajate în 
relaţii comerciale între ţările situate 
la est şi la vest de Marea Caspică.

În plus, evenimentul a fost 
prezentat de Rory Doyle, directorul 
general al Transport Events Ltd., 
care a organizat prima conferinţă 
internaţională de transport şi 
logistică şi expoziţie Caspian Ports & 
Shipping, care a avut loc la Aktau în 
2019. El a împărtăşit reacţii pozitive 
la adresa conferinţei şi expoziţiei, 
la care au participat peste 200 de 
delegaţi din peste 20 de ţări. Doyle 
i-a invitat pe toţi cei prezenţi să 
participe la cea de-a doua conferinţă 
şi expoziţie „Caspian Ports & 
Shipping 2020”, care va avea loc 
la Aktau în perioada 28-30 aprilie 
2020, subliniind în acest an eforturile 
comune ale Transport Events Ltd., 
iar Asociaţia TMTM plănuieşte un 
eveniment mai mare.

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

Handlowa “Kamelia”, Polonia
• profile pentru 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

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

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

Stadtamt Traun, Austria
• ferestre, livrare şi montare
• caiet de sarcini
Hausplatz 1, Traun, CP40501 Austria
tel.: +43.72.296.880 • buergerservice@traun.at

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

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

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
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7-MFH
Bergdorf
Echipă
12-MFH
4 buc DH

D 55593 Rüdesheim / Nahestraße
D 55566 Bad Sobernheim
D 55566 Bad Sobernheim
D 55543 Bad Kreuznach
D 55566 Bad Sobernheim

din iunie 2020
din iunie 2020

din septembrie 2020
încă nu

din septembrie 2020

Sunteţi interesaţi
să livraţi case din lemn în Germania
cu vânzarea intermediată de mine?
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Vă rog să-mi trimiteţi detaliile caselor dvs. din lemn, cum ar fi fotografii, broşuri 
şi, eventual, preţuri. Vă stau la dispoziţie în orice moment pentru informaţii 
suplimentare, întrebări, comentarii sau solicitări.

În prezent, sunt în construcţie următoarele proiecte:

Cartierul Verde, RO-310217 Arad
Str. Zoltan Farmati, Pavilion VIII / Nr. 1

Mobil: +40 744 881 182 • Skype: georgsteimer
GeorgSteimer@t-online.de

Cu amabilitate,
Georg Steimer




