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editorial

Ciprian Dumitru Muscă,
Preşedinte ASFOR

Situaţia din piaţa lemnului nu este 
una foarte bună, nici la nivel 
naţional, nici la nivel global. În 

perioada următoare, pentru a găsi 
soluţii de impulsionare a activităţilor din 
domeniul lemnului, vor fi întreprinse 
o serie de discuţii cu administratorii 
de păduri, pentru a găsi cele mai 
bune soluţii de asigurare a fluxului de 
lemn necesar unei bune funcţionări a 
economiei forestiere.

Considerăm că România are nevoie 
de o piaţă liberă, dar corectă - lemnul 
trebuie să fie precis măsurat la prima 
punere pe piaţă. APV-ul, conform 
atât literaturii de specialitate, cât şi 
reglementărilor în vigoare, este  un 
document estimativ folosit ca un 
document de calcul precis. Pentru a 
elimina erorile, trebuie găsite, urgent, 
soluţii, pentru ca din pădure să fie 
expediat lemn măsurat şi nu estimat.

Introducerea în legislaţie, în special 
în Codul Silvic, a unor prevederi privind 
modul de valorificare a lemnului nu 
are menirea de a diminua fenomenul 
tăierilor ilegale. Reducerea şi controlul 
fenomenului tăierilor ilegale se fac prin 
întărirea capacităţii de administrare 
şi supraveghere, prin programe de 
achiziţie de echipamente moderne de 
monitorizare a fondului forestier şi de 
măsurare a lemnului.

Modul de valorificare îl stabileşte piaţa 
şi este atributul relaţiei dintre vânzător 
şi cumpărător. Pentru a avea păduri 
sănătoase şi administrate sustenabil, 
România trebuie să-şi protejeze acest 
valoros capital autohton.

România trebuie să folosească 
resursa naţională de lemn pentru buna 
dezvoltare a comunităţilor locale, pentru 
prelucrarea locală a lemnului şi întărirea 
capacităţii comunităţilor locale de a se 

Document
strategic: 

România 
Verde
în zece paşi
Lemnul este o componentă importantă a 
economiei româneşti prin faptul că este o 
resursă naturală, regenerabilă, care poate înlocui 
cu succes materialele obţinute din alte resurse 
naturale, dar epuizabile. Forestierii şi industria 
de profil au, din punct de vedere profesional, 
sarcina să asigure împreună o gestionare 
sustenabilă a resursei de lemn şi o prelucrare 
superioară a lemnului, care să creeze locuri 
de muncă în România şi să dezvolte echilibrat 
toate ramurile economiei forestiere.
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dezvolta şi de a crea plusvaloare şi locuri 
de muncă.

Se impune găsirea unor măsuri 
de sprijin, prin care să fie stimulaţi 
angajaţii din domeniul exploatării 
pădurilor, măsuri care vor avea în 
vedere gradul ridicat de periculozitate 
a muncii desfăşurate, dar şi importanţa 
muncii pe care aceştia o desfăşoară 
- asigurarea necesarului de lemn atât 
pentru populaţie, cât şi pentru economia 
forestieră. Munca acestora aduce o 
contribuţie benefică PIB-ului României, 
dar reprezintă şi un aport important la 
echilibrarea balanţei de plăţi a ţării. În 
acest sens, se impune, cel puţin pe o 

perioadă de cinci ani, scutirea de la plata 
impozitului pentru veniturile realizate 
din salarii şi asimilate salariilor pentru 
angajaţii în exploatări forestiere şi din 
prelucrarea primară a lemnului.

Consiliul Director ASFOR, în strânsă 
legatură cu cele menţionate, a elaborat 
şi a aprobat documentul de strategie 
„România Verde în zece paşi”.

Gestionarea sustenabilă a resursei 
de lemn este metoda care permite 
atingerea celor trei funcţii de bază ale 
pădurii: economică, socială şi de mediu.

În acest moment, se pune un accent 
pe economia circulară, pe economia 

verde, prin care statele europene îşi 
propun să lupte cu schimbările climatice 
prin utilizarea de produse cu o amprentă 
redusă de carbon, dar care, în acelaşi 
timp, reuşesc să stocheze carbonul pe 
termen lung. Noile provocări ne obligă 
să ne adaptăm din mers, să gândim pe 
termen lung şi să corectăm ceea ce nu 
funcţionează bine pe termen scurt.

ASFOR îşi propune să promoveze 
utilizarea produselor din lemn şi să 
conştientizeze clasa politică şi guvernul 
cu privire la importanţa lemnului ca 
resursă naturală regenerabilă, la aportul 
acestuia în economia naţională, dar şi 
la posibilităţile pe care le oferă această 

Creşterea suprafeţei de teren
acoperite cu specii forestiere duce implicit
la o creştere a cantităţii de carbon absorbite,
iar utilizarea lemnului în produse cu durată lungă de viaţă
permite stocarea carbonului
pe termen lung



www.asfor.ro • Meridiane forestiere • 7

editorialeditorial

resursă în creşterea nivelului de trai, în 
special în zonele rurale.

Pădurea şi produsele din lemn trebuie 
să fie în centrul politicilor publice. 
Creşterea suprafeţei de teren acoperite 
cu specii forestiere duce implicit la o 
creştere a cantităţii de carbon absorbite, 
iar utilizarea lemnului în produse cu 
durată lungă de viaţă permite stocarea 
carbonului pe termen lung.

Atingerea ţintelor de economie verde 
trebuie să fie susţinută prin măsuri de 
pază a pădurilor, dar şi prin măsuri de 
protejare şi promovare a parcurilor şi 
rezervaţiilor naturale. Un accent foarte 
important trebuie pus pe cercetare 

şi inovare în domeniul lemnului. În 
România, la ora actuală, cercetarea în 
domeniul exploatării, prelucrării primare 
şi industrializării lemnului nu este 
organizată, fiind realizată disparat, în 
special de universităţile de profil.

Concret, ASFOR propune zece 
măsuri pentru o relansare a economiei 
forestiere, care să participe la repornirea 
economiei naţionale pe baze ecologice 
şi care să ne permită atingerea ţintelor 
de stocare a carbonului, esenţiale în 
lupta cu combaterea schimbărilor 
climatice. Măsurile vizează strategia 
forestieră naţională, măsuri pentru 
proprietarii de păduri, creşterea 

capacităţii de administrare a pădurilor, 
recolte de lemn sustenabile, fond de 
investiţii pentru dezvoltare strategică, 
măsuri de încurajare a utilizării lemnului 
în construcţii, măsuri privind paza 
pădurilor şi trasabilitatea lemnului, 
Consiliul Naţional al Pădurilor, terenurile 
degradate şi pădurile cu valoare 
deosebită. Programul poate fi analizat 
pe site-ul asociaţiei, https://asfor.ro/
romania-verde/. De asemenea, toţi 
cei interesaţi pot formula sugestii şi 
propuneri de îmbunătăţire.

Ciprian Dumitru Muscă,
Preşedinte ASFOR



8 • Meridiane forestiere • www.asfor.ro 

actualitate • in the news

Repornire 
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binele
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şi răul 
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Majoritatea întreprinderilor din industria lemnului se 
confruntă cu consecinţele grave ale pandemiei. Mai 
mult, marea majoritate este pesimistă cu privire la 

perspectivele pe termen scurt.

Nu avem o imagine clară a efectelor pe care criza generată 
de coronavirus le-a avut asupra afacerilor din industria 
lemnului în prezent, şi nici a celor pe care le va avea în viitor.

Criza impune, însă, fără drept de apel, interacţiunea cât 
mai eficientă cu întreg mediul de afaceri şi cu sistemul 
instituţional de specialitate.

Necesităţile companiilor devin din ce în ce mai complexe 
în relaţia cu acestea.

Modalităţile de colaborare sunt vitale şi cuprind întreg 
lanţul resursă - produs - piaţă. Acestea, evident, nu pot fi 
funcţionale fără a implica şi autorităţile. 

Proprietarii şi administratorii de păduri, industria 
prelucrătoare, inclusiv industria mobilei, organizaţiile de 

Repornire 
economică:

binele
absent
şi răul 

imprevizibil

Rezumat
Măsurile de protecţie şi de distanţare socială vor continua 
să facă parte din viaţa noastră cotidiană. Poate că unele vor 
deveni chiar oportunităţi de afaceri sau noi începuturi, dar 
credem că trebuie să o facem fără a supralicita nimic într-o 
realitate care nu este roz pentru nimeni. Mai credem că secto-
rul forestier este obligat, mai mult decât oricând, să se bazeze 
în totalitate pe el însuşi. („Dacă vrei ca un lucru să fie făcut 
bine, fă-l tu.” • Napoleon Bonaparte, despre încredere şi viaţă)

Economic restart: the absent good
and the unpredictable evil

Synopsis
Social protection and distancing measures will continue to be 
part of our daily lives. Maybe some will even become business 
opportunities or new beginnings, but we believe that we must 
do it without overbidding anything in a reality that is not pink 
for anyone. We also believe that the forestry sector is obliged, 
more than ever, to rely entirely on itself (“If you want some-
thing to be done well, do it yourself.” - Napoleon Bonaparte 
on trust and life).

Ciprian Dumitru Muscă,
ASFOR President

Petru Boghean.
ASFOR Counsellor

Într-o clipă, vieţile noastre, ale 
tuturor, s-au schimbat dramatic. 
Am stat închişi în casă, încercând 
să păstrăm, pe cât posibil, o 
brumă de normalitate. Acum 
muncim, atât cât putem, dar 
suntem pe teren nesigur. Totuşi, 
astea sunt nimicuri: important e 
să rămânem, cât mai mulţi dintre 
noi, sănătoşi, pentru a ne putea 
întoarce, cândva, la vieţile noastre 
de care ne este deja atât de dor.
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mediu şi asociaţiile trec, în ultima 
perioadă, prin încetinirea şi chiar oprirea 
activităţii.

În aceste momente dificile, sectorul 
forestier a mai fost, pe deasupra, 
permanent denigrat, cu complicitatea 
autorităţilor, care, deseori, nu au oferit 
informaţii complete sau, mai rău, chiar 
au dezinformat.

Scăderile uriaşe, atât a cererii, generată 
de scăderea puterii de cumpărare, cât 
şi a ofertei, în întreaga lume, afectează 
majoritatea întreprinderilor, indiferent 
de profil, şi se adaugă la răul general 
resimţit.

În această conjunctură, pe acest 
fond de percepţie, în perioada stării de 
urgenţă şi ulterior, s-a conturat registrul 
consecinţelor negative.

Evaluând efectele vizibile, argumentele 
din spaţiul public, precum şi indicatorii 
statistici disponibili, putem observa că, 
acolo unde a fost posibil, s-a continuat 
activitatea, marcată în acest moment 
de reducerea cererii către sectorul 
de exploatare şi, implicit, către cel 
de prelucrare primară, sector care se 
regăseşte şi în plin sezon cu stocuri mari 
şi contracte în derulare. 

În aceste momente, se gândesc şi se 
caută peste tot măsuri care să limiteze 
blocajele şi declinul. S-au constituit 
stocuri, astfel că, atunci când vine 
momentul, acestea vor fi foarte utile. Nu 
se aşteptă nimeni să recupereze valorile 
pierdute, dar, cel puţin, se doreşte o 
atenuare a impactul general negativ. 

Stimulii fiscali au şi ei eficacitate 

limitată, pentru că operează în această 
logica a închiderii, fie şi parţial, a 
economiei. Nu-i poţi recomanda unui 
om să stea în casă şi, concomitent, să îl 
inviţi să lucreze mai intens, să cheltuiască 
mai mult. Aceasta nu se referă la tele-
muncă, unde se poate imagina aşa ceva. 
Mijloacele tradiţionale au mai degrabă 
rolul de a atenua consecinţe economice 
şi sociale severe, precum şomajul tehnic, 
impactul asupra întreprinderilor mici şi 
mijlocii. Sechele ale acestei crize se vor 
simţi mai mult timp.

Din păcate, costul estimat al actualei 
crize va fi de aproximativ 15% din 
capacitatea economiei româneşti. 
Vor fi companii care îşi vor reveni 
greu, probabil trebuind să-şi modifice 
domeniul de activitate.

Este un nonsens macroeconomic
să tai venituri în condiţiile
de prăbuşire a cererii
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Într-un scenariu optimist, costul 
distrugerii va fi suplinit prin inovaţie, 
prin spirit antreprenorial adaptat şi prin 
calitatea resursei umane implicate.

Repornirea economiei trebuie să se 
facă, negreşit, gradual, cu respectarea 
recomandărilor autorităţilor privind 
siguranţa sănătăţii la locurile de muncă.

Am putea imagina o revenire 
economică de tip „reţea de cercuri”, 
pornind de la modelul activităţii 
economice care se desfăşoară în exterior.

Vom avea, astfel, motorul economic 
turat la capacitate, însă de subzistenţă.

Într-un scenariu pesimist, economia 
românească va reporni, iar pe termen 
mediu va rămâne la 85-90% din 
potenţialul dinaintea crizei coronavirus.

Ar fi recomandat să folosim resursele 
financiare pentru măsuri bazate pe 
stimularea ofertei şi cererii în acelaşi 
timp. Producţia reporneşte degeaba, 
dacă nu există cerere. Cine şi cu ce să 
cumpere? De aceea, cel mai important 
acum ar fi un program de menţinere 
a puterii de cumpărare a populaţiei, 
cu o formă de sprijin adaptată pentru 
categoriile sociale vulnerabile.

Ce nu
e de făcut?
• implementarea de măsuri de 

austeritate, de tăieri de venituri; 
este un nonsens macroeconomic să 

tai venituri în condiţiile de prăbuşire a 
cererii; măsura ar avea impact marginal 
asupra economiei la buget;

• irosirea forţei de muncă revenite 
în ţară; ar fi utilă o platformă online în 
care să se întâlnească cererea şi oferta 
de muncă; există numeroase activităţi 
forestiere în care ar putea fi încadraţi 
românii reveniţi acasă, pe salarii decente.

ASFOR susţine ca fiind necesară 
implementarea şi a altor măsuri menite 
să relanseze activitatea economică 
forestieră, cum ar fi TVA 0 (zero) pentru 
lemn de foc. Lemnul are un rol foarte 
important în stocarea carbonului pe 
termen lung, în special prin utilizarea 
sa în construcţii din lemn. În acest sens, 
ASFOR consideră că reducerea cotei 
de TVA la 5% pentru lemnul folosit 
în construcţii ar duce la o stimulare a 
utilizării durabile a lemnului.

Pentru o economie forestieră 
sustenabilă, atât pentru mediu, cât şi 
pentru operatorii economici, cerem ferm 
autorităţilor statului român eliminarea 
evaziunii fiscale, reducerea preţului 
pentru lemnul de foc şi pentru cel 
folosit în construcţii, precum şi creşterea 
volumului de lemn utilizat în construcţii.

Aceste măsuri vor produce un efect 
pozitiv atât în stocarea carbonului, cât 
şi în atingerea ţintelor de economie 
verde, creşterea eficienţei energetice 
a construcţiilor şi creşterea numărului 
de locuri de muncă prin dezvoltarea 
segmentului construcţiilor din lemn şi 
creşterea volumului de lemn utilizat. 
În România, este vital ca IMM-urile să 
fie ajutate, financiar şi administrativ, cu 
intervenţii imediate, consistente, linii 
de finanţare cu garanţii de stat, întinse 
pe o perioadă mai mare, în funcţie de 
specificul domeniului de activitate.

Toate măsurile de repornire trebuie 
luate cât mai repede. Un start întârziat 
este, în sine, o contradicţie evidentă. 
Ce se poate face în plus în zona 
recuperărilor? Să ne consultăm mai 
repede şi mai des cu specialiştii şi să le 
respectăm integral opinia. 

Confruntată cu o ameninţare globală, 
în care vulnerabili suntem cu toţii, 
omenirea începe să se trezească şi să îşi 
amintească de patrimoniul său comun: 
creativitatea, demnitatea, onoarea şi 
curajul. 

Ciprian Dumitru Muscă,
Preşedinte ASFOR

Petru Boghean,
Consilier ASFOR
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Cadrul geografic
general

Sub raport morfostructural, pe 
teritoriul României apar două 
mari unităţi, şi anume unitatea 

morfostructurală de orogen, în care 
se încadrează unitatea carpatică 
muntoasă, cu subunităţile cristalino-
mezozoice, de fliş carpatic, vulcanogen-

Pădurile
României ,

Deşi ocupă o suprafaţă relativ 
restrânsă, teritoriul României 
prezintă o mare complexitate 
geologică, geomorfologică, climatică 
şi edafică oglindită printr-o vegetaţie 
la fel de complexă.

Parcul Naţional Ceahlău
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Rezumat
Analiza privind pădurile României are, în 

principal, la bază rezultatele din ciclul al II-
lea al IFN, din perioada 2013-2018. Lipsa 

unor date actuale şi veridice privind situaţia 
pădurilor din România în vederea elaborării 

politicilor, strategiilor şi programelor de 
dezvoltare forestieră şi fundamentarea deciziilor 

şi măsurilor de gestionare durabilă a pădurilor 
ca şi prevederile codului silvic şi obligaţiile 

internaţionale au impus organizarea, începând 
cu anul 2008, a inventarului forestier naţional 
IFN 2008-2013 şi 2013-2018. Se ridică legitim  
întrebarea dacă rezultatele IFN din cele două 

cicluri exprimă situaţia reală actuală a pădurilor 
din România. Acestei întrebări se încearcă a i se 

da un răspuns în cele ce urmează.

Romania’s forests,
national, European

and universal heritage

Synopsis
The analysis regarding the forests in Romania 
is mainly based on the results from the second 

cycle of the NFI (National Forest Inventory) 
from the period 2013-2018. The lack of current 

and accurate information on the situation of 
forests in Romania in order to develop forest 

development policies, strategies and programs 
and substantiate decisions and measures for 

sustainable forest management as well as the 
provisions of the forest code and international 
obligations have required the organization of 

the NFI 2008-2013 and 2013-2018since 2008. 
The legitimate and natural question that arises 

is whether the NFI results from the two cycles 
express the current real situation of forests in 

Romania. We will try to answer this question in 
this analysis.

Prof. Dr. Eng. Dumitru Târziu,
Transilvania University in Braşov,

Full member of ASAS

patrimoniu
naţional,
european
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sedimentare, neovulcanice şi tectonice 
sau de baraj (depresiuni intramontane), 
unitatea pericarpatică deluroasă, 
unitatea depresionară intracarpatică 
a Transilvaniei şi unitatea câmpiei şi 
a dealurilor Banatului şi Crişanei şi 
unităţile morfostructurale de platformă, 
în care intră Podişul Moldovei, Câmpia 
Română şi Dobrogea.

Unităţile de orogen ocupă circa 65% 
din suprafaţa ţării, iar cele de platformă 

35%. Unităţile de orogen carpatic se 
caracterizează prin apariţia la zi a unei 
mari varietăţi de formaţii geologice cu 
ponderea rocilor cristaline, prin prezenţa 
structurilor faliate, larg ondulate, cutate, 
şariate, la care se adaugă efectul unui 
vulcanism manifestat în câteva etape 
încă din precambrian.

Unitatea carpatică montană cuprinde 
subunităţile cristalino-mezozoice 
reprezentate prin cele trei masive 

carpatice (Carpaţii Orientali, Meridionali 
şi Apuseni), alcătuite din roci cristaline, 
metamorfice şi magmatice, care suportă 
uneori formaţiuni de roci sedimentare 
paleozoice şi mezozoice, subunitatea 
flişului intern-cretacic şi extern-
paleogen, subunităţile vulcanogen-
sedimentare, subunităţile neovulcanice şi 
depresiunile intramontane.

Unitatea pericarpatică deluroasă 
cuprinde Subcarpaţii Moldovei şi ai 
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Curburii şi subunităţile dealurilor 
subcarpatice şi piemontane getice, la 
care se adaugă unitatea depresiunii 
intracarpatice a Transilvaniei şi unitatea 
Câmpiei şi Dealurilor Banatului, 
toate formate predominant din roci 
sedimentare.

Unităţile de platformă (Podişul 
Moldovei, Câmpia Română şi Dobrogea) 
sunt alcătuite din două etaje structural 
geologice, unul de fundament, 
alcătuit din formaţiuni precambriene 
strâns cutate şi nivelate, şi altul 
superior, alcătuit din rocile depuse ca 
urmare a unor scufundări uşoare ale 
fundamentului.

Sub raport geomorfologic, relieful 
României se caracterizează prin 
dispoziţia sa concentrică, simetria, 
proporţionalitatea şi armonia unităţilor 
componente.

Dispoziţia concentrică este 
determinată de prezenţa arcului 
carpatic, care închide, în centru, marea 
depresiune a Transilvaniei.

Simetria este dată de prezenţa 
dealurilor dispuse în continuarea 
munţilor, iar apoi a câmpiilor, în 
continuarea dealurilor, spre periferie.

Proporţionalitatea este dată de 
întinderea aproximativ echivalentă a 
munţilor (27%), dealurilor şi podişurilor 
(37%) şi a câmpiilor (36%).

Armonia reliefului este exprimată 
prin trecerea gradată dintre cele trei 
trepte principale, cu reţeaua hidrografică 
majoră care le uneşte, prin caracterul ei 
unitar divergent în centru şi convergent 
şi semicircular la periferie.

Sub raportul altitudinii, 38% din 
teritoriul României are altitudini sub 
200 m, 40% între 200 şi 700 m şi 22% 
peste 700 m, din care 4% peste 1500 m. 
Altitudinea maximă este de 2544 m în 
vârful Moldoveanu, din Masivul Făgăraş.

În ce priveşte energia de relief, 
aproximativ 47% din suprafaţă se 
situează sub 150 m, 21% între 150 şi 400 
m, 15% între 300 şi 400 m, 16% între 
500 şi 1000 m şi 2% peste 1000 m.

Simetria şi zonalitatea morfologică 
se constată nu numai la nivelul 
marilor unităţi de relief, ci şi în cadrul 
subunităţilor acestora.

Toate aceste particularităţi geologice, 
geomorfologice, litologice, structural 
tectonice evolutive se oglindesc şi 
în particularităţile de ordin climatic 
şi edafic şi, în ultimă instanţă, în 
particularităţile vegetaţiei în general şi 
ale pădurilor în special.

Sub raport climatic, România 
fiind situată în zona temperată, se 
caracterizează printr-un climat temperat-
continental puternic influenţat de relief, 
precum şi de aşezarea geografică a ţării. 
Astfel, în cadrul climatului temperat-
continental, se diferenţiază sectoare 
climatice de munte, de dealuri şi 
podişuri şi de câmpie.

Sub raport hidrografic, România se 
situează în totalitate în bazinul Dunării şi 
se caracterizează printr-o reţea densă de 
râuri interioare divergente, care coboară 
din lanţul carpatic.

Suprafaţa actuală a pădurilor asigură 
circa 70% din resursele de apă ale 
României, dar cu un regim hidrologic 
foarte variabil şi instabil.

Sub raport pedologic, teritoriul ţării 
noastre este foarte complex şi variat. 
Deşi redusă ca suprafaţă, în România 
apar 10 clase de soluri, cu circa 40 de 
tipuri şi peste 450 de subtipuri de sol.

Pădurile
României
Pădurile actuale de pe teritoriul 

României îşi au originea din perioada 
holocenului, când, ca urmare a 
evoluţiei climatului din preboreal, 
boreal, atlantic, subboreal şi 
subatlantic s-a realizat actuala zonare 
altitudinală şi latitudinală a pădurilor 
în cele trei mari subzone - de molid, 
de fag şi de stejar.

Cadrul natural fizico-geografic al 
României este favorabil pentru existenţa 
pădurilor în peste 80% din suprafaţa 
totală a ţării. Suprafaţa pădurilor 
României, care, la cucerirea Daciei de 
către Imperiul Roman, depăşea 18 
milioane de hectare, s-a redus treptat din 
cauza dezvoltării societăţii umane. Astfel, 
la începutul secolului al XIX-lea, România 
era încă acoperită cu păduri în proporţie 
de peste 40% din teritoriu, pentru ca în 
prezent să ajungă la circa 30%.

Pe baza celor două cicluri de inventar 
forestier naţional (IFN) 2008-2013 şi 
2013-2018, situaţia pădurilor României 
se prezintă după cum urmează.

La nivelul anului 2018, suprafaţa 
pădurilor României era de 7.037.606,57 
hectare, ceea ce reprezenta 29,5% 
din suprafaţa ţării. Suprafaţa totală a 
terenurilor ocupate cu arbori era de 
6.929.047,448 hectare, iar a terenurilor 
goale, de 108.559,122 hectare, dintre 
care terenuri destinate împăduririi, 
56.652, 659 hectare, iar alte terenuri 

goale, 51.906,463 hectare.

Din suprafaţa totală a pădurilor 
României, 3.710.639 hectare se află 
pe teritoriul Transilvaniei, 1.816.680 
hectare, pe teritoriul Ţării Româneşti, iar 
1.401.727 hectare, pe teritoriul Moldovei.

Pădurile deţin 37% din suprafaţa 
Transilvaniei, 19,76% din suprafaţa Ţării 
Româneşti şi 30,36% din suprafaţa 
Moldovei.

Distribuţia pădurilor pe forme de relief 
se prezintă astfel: 4.086.944 hectare 
ocupă 59% în zona montană, 2.386.948 
hectare ocupă 34% în zona de dealuri şi 
circa 7% în zona de câmpie.

Carpaţii României sunt ocupaţi de 
păduri în proporţie de 65%, dealurile 
şi podişurile, în proporţie de cca 27%, 
iar câmpiile, în proporţie de cca 5%. 
În judeţele Covasna, Harghita, Caraş-
Severin, Hunedoara, Suceava şi Vâlcea, 
proporţia pădurilor depăşeşte 60% 
din suprafaţă, iar în judeţele Călăraşi, 
Ialomiţa şi Constanţa, pădurile deţin sub 
5% din suprafaţa lor totală.

În ceea ce priveşte distribuţia suprafeţei 
pădurilor pe specii, răşinoasele ocupă 
circa 36%, iar foioasele 74%. Dintre 
foioase, fagul deţine 31%, cvercineele 
16%, diversele specii cu lemn tare 20%, 
iar diversele specii cu lemn moale, 7%.

Distribuţia suprafeţei pădurilor pe 
clase de vârstă este redată în figura 1. 
Din acest grafic rezultă că dominante 
sunt clasele a III-a de vârstă (41-60 
ani), cu 20%, clasa a IV-a (61-80 ani), 
cu 19%, şi clasa a II-a (21-40 ani), cu 
18%. Arborete preexploatabile din 
clasa a V-a de vârstă ocupă 14%, iar 
cele exploatabile şi trecute de vârsta 
exploatabilităţii, respectiv clasa a VI-a de 
producţie şi peste, ocupă 18%.

În ceea ce priveşte volumul de masă 
lemnoasă pe picior, acesta este în 
prezent de 2.354.789.866,781 mc, cu 
133.196.307 mc mai mare decât acum 
5 ani, în 2013. În fiecare an, începând 
cu 2013, volumul de lemn pe picior a 
crescut cu 26.639.333 mc.

Din volumul total pe picior, răşinoasele 
deţin 32%, iar foioasele, 68%. Dintre 
foioase, fagul deţine 38%, cvercineele, 
13%, diversele tari, 12% şi diversele moi, 
5% (figura 2).

Referitor la distribuţia volumului total 
pe picior pe clase de vârstă, clasa a IV-a 
(61-80 ani) deţine 22%, clasa a III-a (41-
60 ani), 20%, iar clasa a V-a (81-100 ani), 
19%. Volumul arboretelor exploatabile 
şi trecute de vârsta exploatabilităţii 
(respectiv clasa a VI-a şi peste) deţine 
25% (figura 3). 
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Volumul mediu la hectar pe specii 
este redat în figura 4. Din această 
figură rezultă că răşinoasele ocupă 
primul loc, cu un volum mare la hectar, 
de 424 mc, urmat de fag, cu 417 mc, 
cvercinee, 279 mc, foioase moi, 250 
mc, şi foioase tari, 200 mc. Per total 
arborete, la nivelul întregii ţări, volumul 
mediu la hectar este de 340 mc. 

Distribuţia volumului mediu la 
hectar pe clase de vârstă este redat 
în figura 5. Din această figură rezultă 
că volumul mediu cel mai mare la 
hectar se realizează în clasa a VIII-a 
de vârstă, 141-160 ani, cu 555 mc/
ha, urmată de clasa a IX-a de vârstă, 
>160 ani, cu 536 mc/ha, şi de clasa 
a VII-a (121-140 ani), cu 526 mc/ha. 
Arboretele preexploatabile clasa a 
V-a de vârstă (81-100 ani) realizează 
469 mc/ha, iar cele exploatabile clasa 
a VI-a (100-120 ani), 494 mc/ha.

Pe mari regiuni geografice, cel 
mai mare volum pe picior este 
situat în Transilvania 53,78%, 
urmată de Moldova, 23,23%, şi 
de Ţara Românească, cu 22,99%. 
În Transilvania, fagul deţine 42%, 
răşinoasele, 29%, cvercineele, 14%, 
foioasele tari, 12%, şi foioasele moi 3%.

Creşterea medie curentă anuală 
în volum a pădurilor din România 
este de 58.622.946 mc (figura 6). 
La această creştere medie curentă 
anuală, răşinoasele contribuie cu 
33%, iar foioasele, cu 67%. Dintre 
foioase, fagul contribuie cu 32%, 
cvercineele, cu 14%, diversele specii 
cu lemn tare, cu 15%, iar cele cu lemn 
moale, cu 6%. 24% din creşterea 
curentă medie anuală este realizată 
de pădurile din clasa a III-a de vârstă, 
41-60 ani, 21% de cele din clasa a 
IV-a de vârstă, iar 18%, de cele din 
clasa a II-a de vârstă.

Creşterea medie curentă anuală 
la hectar este redată în figura 7. Per 
total păduri, ea este de 8,46 mc/an/
ha, răşinoasele având 10,9 mc/an/
ha, fagul, 9,0 mc/an/ha, cvercineele, 
7,2 mc/an/ha, diversele foioase 
moi, 7,4 mc/an/ha, iar foioasele 
tari, 6,0 mc/an/ha. 

Creşterea medie curentă la hectar 
pe clase de vârstă este redată în 
figura 8. Cea mai mare creştere o au 
arboretele din clasa a III-a de vârstă, 
41-60 ani, cu 10,1 mc/an/ha, urmate 
de arboretele din clasa a IV-a de 
vârstă, 61-80 ani, cu 9,1 mc/an/ha, 
apoi clasa a V-a, cu 9,0 mc/an/ha, 
clasa a VI-a, 100-120 ani, 8,8 mc/an/
ha. Foarte mari şi surprinzătoare sunt 
şi creşterile de la arboretele vârstnice 

Pădurile României
Suprafaţa pădurilor 
• distribuţia pe clase de vârstă Suprafaţa totală a pădurii:

6.929.047 ha

Figura 1.
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Clasa a III-a de vârstă cuprinde cea 
mai mare suprafaţă (20%) a pădurii, 
fiind urmată de clasele a IV-a (19%) şi 
a II-a (18%). Însumate, suprafeţele din 
cele trei clase de vârstă reprezintă 57% 
din suprafaţa totală a pădurii.
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Pădurile României
Volumul de lemn pe picior 
• distribuţia pe clase de vârstă Volumul total de lemn pe picior:
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Figura 3.
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din clasele a VII-a, a VIII-a şi a IX-a, cu 
8,3, respectiv 8,2 mc/an/ha.

Arboretele cu consistenţă plină sau 
aproape plină, 0,7-1,0, deţin 83% din 
totalul arboretelor, cele cu consistenţă 
de 0,4-0,6 (brăcuite sau parcurse cu 
tăieri de regenerare) deţin 13%, iar 
cele degajate sau parcurse cu tăieri 
de regenerare, numai 3%.

Pădurile disponibile pentru 
recoltarea lemnului deţin 80% din 
totalul suprafeţei pădurilor din 
România, iar cele din care nu se poate 
recolta masa lemnoasă (păduri de 
protecţie sau alte suprafeţe de păduri 
unde recoltarea este nerentabilă) 
deţin numai 20%.

Volumul mediu recoltat, pe baza 
datelor IFN, a fost de 19,289 milioane 
mc în anul 2013, 17,889  milioane 
mc în anul 2014, 18,133 milioane mc 
în 2015, 17,198 milioane mc în anul 
2016 şi 18,316 milioane mc în 2017 şi 
circa 17,000 milioane mc în 2018.

Plecând de la premisa că datele 
prezentate de IFN sunt obţinute pe 
baza unei metodologii verificate şi de 
alte ţări, precum Norvegia, Finlanda, 
Suedia, Austria, Franţa, Elveţia, 
Germania, şi, deci, sunt corecte, ne 
permitem să facem câteva constatări 
generale privind situaţia actuală a 
pădurilor din România.

O primă constatare este aceea 
că starea actuală a pădurilor din 
România este departe de a fi 
catastrofală, aşa cum o prezintă 
„Casandrele” din politică, ONG-urile 
sau mass-media, şi aceasta pentru 
următoarele considerente:

• suprafaţa pădurilor a crescut, 
de la 6,3 milioane hectare, la circa 
7 milioane hectare, la nivelul anului 
2018;

• arboretele cu consistenţă plină 
sau aproape plină reprezintă 83% 
din totalul arboretelor, iar cele cu 
consistenţă scăzută sau redusă (sub 
0,6), care sunt fie parcurse cu tăieri 
de regenerare, fie arborete degradate 
sau brăcuite, reprezintă numai 17%;

• condiţiile staţionale ale pădurilor 
din România sunt deosebit de 
favorabile, oglindite prin indicatorii 
volumului mediu la hectar (340 mc) 
creşterea medie curentă (8,46 mc/an/
ha) distribuţia pădurilor pe clase de 
producţie, clase de vârstă etc.;

• creşterea medie curentă anuală 
a pădurilor României atinge 
impresionanta cifră de 58.622.946 mc, 
ceea ce denotă că pădurile României, 

Pădurile României
Volumul mediu la hectar 
• distribuţia pe grupe de specii Volumul mediu la hectar:

340 mc

Figura 4.
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Volumul mediu la hectar este un 
indicator  calculat prin 
împărţirea volumului de lemn 
pe picior la suprafaţa pădurii.

Speciile din clasa răşinoase au 
cel mai mare volum mediu la 
hectar, de 424 mc, urmate de 
speciile de fag, cu 417 mc/ha şi 
de cvercinee (stejari), cu 279 
mc/ha.

Grupa de foioase moi se află pe 
locul al patrulea, cu un volum 
mediu de 252 mc/ha, ultimul loc 
fiind ocupat de foioasele tari, cu 
200 mc/ha.
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Pădurile României
Volumul mediu la hectar 
• distribuţia pe clase de vârstă

Figura 5. Volumul mediu la hectar:

340 mc
Volumul mediu la hectar creşte de la 
clasa I de vârstă (62 mc/ha), până la 
penultima clasă de vârstă (555 mc/ha), 
pentru ca apoi să scadă, în ultima 
clasă de vârstă, la 536 mc/ha.
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în actuala lor structură (compoziţie, 
consistenţă, distribuţia pe vârste şi clase 
de producţie), dispun de un potenţial de 
producţie foarte ridicat;

• distribuţia suprafeţei pădurilor pe 
clase de vârstă este relativ echilibrată şi 
corespunzătoare, cea mai mare suprafaţă 
ocupând-o clasele a III-a (41-60 ani) 
şi a IV-a (61-80 ani), cu 39%, respectiv 
arboretele cu creşterea curentă medie 
anuală cea mai mare, care reprezintă 45% 
din creşterea curentă medie anuală totală;

• suprafaţa pădurilor disponibilă pentru 
recoltarea lemnului reprezintă 80% 
din suprafaţa totală, ceea ce permite o 
contribuţie importantă la dezvoltarea 
economiei ţării;

• suprafaţa arboretelor exploatabile şi 
trecute de vârsta exploatabilităţii ocupă 
15%, iar volumul corespunzător acestora 
reprezintă 22% din volumul pe picior.

Rezutatele prezentate de IFN privind 
volumul de lemn recoltat legal şi ilegal 
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în IFN II, iar dintre aceştia, 43.622 au 
fost luaţi în calculul volumului extras 
ilegal.

În categoria arborilor luaţi în 
considerare la calculul volumului 
arborilor tăiaţi ilegal intră 7.471 
arbori fără cioată, aparţinând speciilor 
salcâm, fag, carpen, molid, cer, stejar, 
gorun etc.

Distribuţia numărului de arbori 
fără cioată luaţi în calcul la stabilirea 
volumului recoltat, distribuiţi pe 
categorii de diametre, este de tip 
exponenţial, majoritatea lor fiind 
arbori cu diametre sub 32 cm (80% 
între 6-19 cm, 10% între 20-29 cm şi 
10% peste 30 cm).

De asemenea, distribuţia celor 
43.622 arbori lipsă la inventarierea 
din IFN I (tăiaţi prin tăieri repetate 
sau rase) şi fără cioate, pe categorii 
de diametre, are aceeaşi alură 
exponenţială, peste 80% având 
diametre sub 20 cm, ceea ce 
înseamnă că aceştia aparţin 
prăjinişului şi părişului, care fac 
obiectul curăţărilor şi al răriturilor şi 
care, cu siguranţă, a fost utilizat ca 
lemn de foc.

Din cei 7.471 de arbori fără cioată 
lipsă în etapa a II-a, majoritatea aparţin 
speciilor utilizate ca lemn de foc: 
salcâm - 4.360, fag - 1.300, carpen - 
1.900, stejar - 1.440, gorun - 1.420 etc.

Din volumul total extras legal 
şi ilegal anual, circa 5.000.000 mc 
reprezintă arbori cu d<20 cm, 
circa 13.000.000 mc au diametre 
între 20 şi 40 cm, 7.000.000 mc au 
diametre cuprinse între 40 şi 50 cm şi 
13.000.000 au d>50 cm.

În analiza lor privind volumul de 
lemn recoltat anual, Seceleanu şi 
Tamaş, 2019, consideră că acesta este 
afectat de unele erori la masurarea 
diametrelor şi a înălţimilor arborilor 
pe teren, de utilizarea ecuaţiei de 
regresie dublu logaritmică fără 
a lua în considerare eroarea de 
determinare a volumului specificat 
în literatura de specialitate, de 
+/-14-16%, la probabilitatea de 
transgresiune de 95%.

Aceiaşi autori apreciază că volumul 
de lemn recoltat supus avizării CACS 
în octombrie 2018 este departe de 
a fi stabilit pe informaţii şi procedee 
corecte, astfel că acesta nu poate fi 
luat în considerare la formularea unor 
concluzii pertinente referitoare la 
nivelul tăierilor din pădurile României.

De asemenea, compararea acestor 
valori estimate prin tehnici de 

Pădurile României
Creşterea medie curentă anuală în volum
• distribuţia pe grupe de specii

Figura 6.

Creşterea medie curentă anuală:

58.622.946 mc
Creşterea curentă în perioada 
2013-2018 este de 270.268.250 mc şi 
reprezintă volumul de lemn care s-a 
adăugat la volumul pe picior al pădurii 
de la începutul perioadei.

Creşterea meie curentă anuală a 
pădurii în această perioadă este de 
58.622.946 mc şi este calculată prin 
împărţirea creşterii curente la numărul 
anilor din ciclu (5).

Fagul contribuie cu 32% la creşterea 
medie curentă anuală a pădurii, fiind 
devansat de răşinoase, cu o pondere 
de 33%, urmat fiind de diverse foioase 
tari, cu 15%, cvercinee, 14%, şi de 
diverse foioase moi, cu 6%.

14%
Cvercinee

15%
Foioase tari

6%
Foioase moi

33%
Răşinoase

32%
Fag

Pădurile României
Creşterea medie curentă anuală la hectar
• distribuţia pe grupe de specii Creşterea medie

curentă anuală la hectar:

8,46 mc/ha/an

Figura 7.
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Creşterea medie curentă 
anuală la hectar este de 8,46 
mc/ha/an şi rezultă din 
împărţirea creşterii curente 
anuale la suprafaţa pădurii.

Răşinoasele realizează cea mai 
mare creştere curentă anuală 
la hectar, de 10,9 mc/ha/an, 
urmate de fag, cu 9 mc/ha/an 
şi de diverse foioase moi, cu 
7,4 mc/ha/an.

Cvercineele realizează o 
creştere curentă anuală la 
hectarde 7,2 mc/ha/an, iar 
diversele foioase moi,
6 mc/ha/an
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7,4

sunt cele care au inflamat societatea 
românească. Asupra acestor aspecte aş 
dori să prezint unele opinii personale.

În primul rând, trebuie atins faptul că 
fenomenul tăierilor ilegale, în România, 
este o realitate care nu poate fi contestată.

Surprinzătoare este, însă, cifra volumului 
recoltat, care, după părerea mea, este 
greu de acceptat, din mai multe puncte 
de vedere. Volumul de 20 de milioane 
de metri cubi de masă lemnoasă tăiată 

ilegal în fiecare an este  greu de acceptat, 
întrucât este un volum imens, care trebuia 
doborât, secţionat, transportat şi eventual 
prelucrat sau ars drept combustibil.

Cu ajutorul metodologiei utilizate de 
către IFN, volumul total recoltat legal şi 
ilegal a fost de 38.692.588 mc, calculat 
pentru 43.622 arbori dintre cei 73.114 care 
nu au mai fost găsiţi la IFN II. 

Dintre cei 450.550 de arbori măsuraţi de 
IFN în ciclul I, 73.114 nu au mai fost găsiţi 
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Indicatorii de caracterizare 
demonstrează cu argumente 

solide că starea actuală a 
fondului forestier naţional este 
mai mult decât satisfăcătoare 

şi că modul de gospodărire 
practicat până în prezent a fost 

corespunzător
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eşantionare, la parametri care depăşesc 
cu mult valorile limită asumate de IFN, 
cu volumul de lemn recoltat obţinut prin 
alte procedee dendrometrice, raportat la 
INS, este lipsită de profesionalism.

Care sunt,
în opinia noastră, 
factorii care
au contribuit
şi contribuie
la fenomenul
tăierilor ilegale
Primul factor care a contribuit şi 

contribuie decisiv la practicarea tăierilor 
ilegale este privatizarea pădurilor. Nu 
contestăm că tăierile ilegale au existat 
şi că există încă în pădurile administrate 
de stat, atât înainte de 1990, cât şi 
după aceea. Dar fenomenul s-a extins 
mult când peste jumătate din suprafaţa 
pădurilor ţării a trecut în proprietate 
privată. Tăieri ilegale s-au practicat în 
toate pădurile proprietate privată, dar 
mai ales în cele ale persoanelor fizice, 
cu suprafeţe reduse, care nu au avut 
asigurată pază. Cele mai multe tăieri 
ilegale s-au efectuat pentru procurarea 
lemnului de foc şi a construcţiilor rurale.

În pădurile rămase în proprietatea 
statului, tăierile ilegale au fost favorizate 
de amestecul politicului, Regia Naţională 
a Pădurilor fiind un „sponsor” important 
pentru toate guvernele şi toate partidele 
politice aflate la guvernare.

Al doilea factor care a favorizat 
practicarea tăierilor ilegale este legat de 
vânzarea masei lemnoase pe picior.

Cele circa 4.500-5.000 de societăţi 
comerciale (SRL-uri) care s-au înfiinţat 
şi care au ca obiect de activitate 
exploatarea şi prelucrarea primară 
a lemnului, licitând masa lemnoasă 
pe picior, au intrat în pădure unde, 
în complicitate cu administratorul 
pădurilor, au tăiat cantităţi mai mari 
decât cele prevăzute în actele de punere 
în valoare.

Dar chiar şi în aceste condiţii, 
presupunând că aproximativ 4.000 de 
SRL-uri, care licitează, în medie, 10.000 
mc/an ar tăia ilegal fiecare circa 100 
mc, volumul total ar ajunge doar la 
400.000 mc, iar dacă ar tăia ilegal 1.000 
mc, volumul total ar ajunge doar la 
4.000.000 mc. Nu e lipsit de importanţă 
să precizăm că în Franţa, unde se 
exploatează anual circa 47.000.000 
mc de pe circa 17.000.000 hectare, se 
admite că aproximativ 2.500.000 mc 
scapă statisticilor oficiale.

De ce noi nu vrem să admitem că 
volumul tăierilor legale şi ilegale este 
afectat de o serie de erori care pot 
merge până la 20% din volumul total al 
tăierilor, adica circa 4.000.000 mc? 

Renunţarea la vânzare a lemnului pe 
picior şi trecerea lui la vânzarea la drum 
auto (marginea parchetului) ar reduce, 
cu siguranţă, posibilitatea tăierilor 
ilegale de către firmele de exploatare.

În concluzie, dacă admitem că 
datele furnizate de IFN sunt reale, 

Pădurile României
Creşterea medie curentă anuală la hectar 
• distribuţia pe clase de vârstă

Figura 8.

Creşterea medie
curentă anuală la hectar:

8,46 mc/ha/an

Pădurea realizează cea mai mare 
creştere medie curentă anuală la 
hectar în clasa a III-a de vârstă, la mică 
distanţă urmând clasele a IV-a şi a V-a.
Cu excepţia primeia, celelalte clase de 
vârstă realizează creşteri medii curente 
anuale la hectar cu diferenţe mici de la 
o clasă la alta.
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atunci să admitem, cu unele rezerve, şi 
volumul tăierilor legale şi ilegale, dar şi 
indicatorii de caracterizare a fondului 
forestier naţional, care demonstrează 
că pădurile României nu sunt nici pe 
departe într-o stare jalnică, ba chiar din 
contra, aceşti indicatori demonstrează 
cu argumente solide că starea actuală 
a fondului forestier naţional este mai 
mult decât satisfăcătoare şi că modul de 
gospodărire practicat până în prezent a 
fost corespunzător.

Strigătele de alarmă ale 
reprezentanţilor ONG-urilor, dar şi ale 
reprezentanţilor mass-media şi cele ale 
unor politicieni nu sunt susţinute de 
rezultatele inventarului fondului forestier 
naţional, dacă vor să fie corecţi. 

Prof. univ. dr. ing. Dumitru Târziu,
Universitatea Transilvania Braşov,

Membru titular  ASAS
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Categoriile de lemn care se cuantifică 
volumetric în aproape toate fazele 
tehnologice sau comerciale 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 

se regăsea, cândva, în aşa-zisa balanţă a masei 
lemnoase, document care a servit multe decenii la 
analiza, gestionarea şi valorificarea lemnului.

Se pune întrebarea: cum construim 
trasabilitatea acestuia?

• după APV (lemn estimat) sau
• după lemnul măsurat (inventariat în platforma 

primară sau depozit)?
Evaluarea masei lemnoase pe picior, în România, 

s-a făcut şi se face, tradiţional, prin inventarierea 

acesteia (măsurarea diametrelor, înălţimilor şi 
calculul volumului).

Metoda folosită pentru/la întocmirea APV-ului, 
aplicată la un număr suficient de mare de arbori 
(N>100 ) şi sprijinită pe o curbă a înălţimilor 
construită în baza unui sondaj reprezentativ 
(cuprinzând cel puţin 15 arbori - după alţi 25 de 
arbori sau înălţimi măsurate pe fiecare categorie 
de diametre), asigură determinarea volumului 
total cu o eroare de reprezentativitate standard 
de ± 5-6%, ceea ce corespunde unei probabilităţi 
de acoperire de 68%. Pentru probabilitatea de 
acoperire de 95%, intervalul erorilor posibile este 
de ±10-12%.

Dacă se iau în calcul şi alte imperfecţiuni de 
operare, cum ar fi 1-2 metri la înălţime, eroarea de 
determinare a volumului ajunge la 23%. Dacă în 
această ecuaţie mai punem „erorile” de măsurare 
a diametrelor, deja ne doare capul (rău).

Cum
construim 
trasabilitatea 
lemnului?

Rezumat
În practica/activitatea 

de zi cu zi, se încearcă să 
se obţină un control tot 

mai riguros al cantităţilor 
de lemn, de la stadiul pe 

picior şi, dacă se poate, 
până în produsul final. 

Totul este raţional şi 
necesar, numai că, în 

reglementările în vigoare, 
se porneşte cu o mare 

neînţelegere procedurală, 
urmată de o alta, de 

statistică şi de gestiune.

How
to build wood 

traceability?

Synopsis
In daily practice/activity, 

we try to obtain an 
increasingly rigorous 

control of the quantities 
of wood, from the first 
stages and, if possible, 

up to the final product. 
Everything is rational 
and necessary, apart 

from the fact that in the 
regulations in force there 

is a great procedural 
misunderstanding 

followed by another, 
statistics and 

management.

Dr. Eng. Ec.
Ciprian Dumitru Muscă
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Cum
construim 
trasabilitatea 
lemnului?

Inspecţie
a lemnului

în platforma
primară

Trebuie, însă, să fim corecţi, erorile sunt 
atât în plus, cât şi în minus (după cum ai 
norocul).

Experţii în evaluarea lemnului susţin cu 
tărie că eroarea de calcul a APV-ului este de 
5% (punct, fără discuţie); au mare dreptate, 
dar în condiţii de laborator (chiar eprubetă) 
şi doar pentru 68% din cazuri (sic), pentru 
restul este un pic de haos, incontrolabil şi 
suficient de mare cât să provoace insomnii.

De unde toate problemele de la APV: 
dacă este minus, te descurci, fiindcă trebuie 
să te închizi pe volumul din APV, iar dacă 
este plus, te descurci. Adică, oricum am 
da-o, nu e bine, trebuie să te descurci, şi un 
lucru este cert: niciun APV, nici măcar cel 
din eprubetă, nu se închide 100%.

În cazul acesta, de ce suntem obligaţi să 
ne închidem pe 100% volum APV!? Pentru 

că aşa am construit legislaţia, pentru că ne 
place să ne facem probleme singuri.

Lemnul măsurat presupune măsurarea în 
platforma primară sau în depozit a pieselor 
de lemn, fie piesă cu piesă, fie prin metode 
expeditive mult mai precise decât metoda 
de calcul APV.

Lemnul măsurat presupune utilizarea 
unor tehnologii moderne de măsurare a 
lemnului mult mai precise şi mai rapide 
(aplicaţii electronice de cubaj, scanere etc.)

Şi vine întrebarea: cine măsoară? Nu 
avem oameni!

Oameni avem, dar nu sunt instruiţi şi nu 
sunt responsabilizaţi.

Soluţia este simplă: atestarea persoanelor 
care măsoară şi expediază lemn. Iar în 
condiţiile în care nu-şi fac cum trebuie 
meseria, să piardă atestatul şi dreptul de 

muncă. Este o soluţie, poate nu cea mai 
bună, însă este o soluţie prin care din 
pădure pleacă lemn măsurat, iar cel care 
măsoară lemnul răspunde pentru modul în 
care a făcut acest lucru.

Aşadar, ce dorim? Lemn estimat sau 
lemn măsurat? Nu avem o imagine clară 
a efectelor pe care procedura şi principiile 
folosite le-au avut asupra gestiunii, în 
ansamblu, în industria lemnului, precum nici 
a celor pe care le va avea în viitor, dar un 
lucru este cert: există o sursă permanenentă 
de nepotriviri.

Dr. ing. ec. Ciprian Dumitru Muscă
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Piaţa
cherestelei

în zona
nord-americană
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Spre deosebire de anul 2018, în 
care preţul cherestelei a cunoscut 
cea mai mare scădere şi cea mai 

mare pierdere înregistrată vreodată, 
anul 2019 a fost caracterizat printr-o 
stabilitate a preţurilor. Efectiv, preţurile 
la indicii Random Lengths Composite 
s-au menţinut într-un interval îngust, 
între 320 şi 380 USD/mc. La începutul 
anului 2019, în mai multe regiuni din 
America de Nord, preţul cherestelei 
a scăzut sub costurile de producţie. 
Închiderea anumitor fabrici de cherestea 
a reuşit să ducă, pe termen scurt, la 
creşterea preţurilor. Cu toate acestea, 
ele nu au revenit la nivelul celor din anii 
anteriori lui 2018. Marjele de lucru ale 
producătorilor de cherestea au fost sub 
presiune, aşa cum o dovedesc rezultatele 
financiare deficitare ale segmentului 
de producţie de cherestea din cele mai 
importante întreprinderi nord-americane 
pentru primele trei trimestre ale anului 
2018.

Pieţe
nord-americane
independente 
Puţin sub jumătate din producţia de 

cherestea a Quebec-ului este exportată 
anual în Statele Unite. Astfel, în Quebec, 
preţul cherestelei este dictat în totalitate 
de echilibrul general dintre cerere 
şi ofertă pe continentul american. 
Prin urmare, viabilitatea economică 
a activităţilor private de exploatare şi 
oportunităţile comerciale pentru buşteni 
sunt direct legate de comportamentele 
principalilor consumatori de cherestea 
(gospodăriile americane) şi de 
producătorii dominanţi (întreprinderile 
de exploatare a resurselor forestiere din 
Columbia Britanică, la vest de Canada 
şi la sud de Statele Unite), aceasta chiar 
dacă puţin peste jumătate dintre buşteni 
provin din Canada. 

Creşterea
cererii de cherestea,
în perspectivă
Consumul cherestelei în America de 

Nord provine, în principal, din lucrări de 
renovare şi de construcţii rezidenţiale 
în Statele Unite. Scăderea ratelor la 
creditele ipotecare şi creşterea salariilor 
au permis, recent, unui număr în creştere 
de familii americane să acceadă la o 
proprietate. Într-adevăr, rata la creditele 
ipotecare, fixă de 30 ani, a trecut puţin 

Rezumat
Pentru anul 2020, 
consensul în zona nord-
americană dovedeşte 
menţinerea unei 
capacităţi de producţie 
la un nivel echivalent 
cu cel din 2019. Această 
previziune va facilita 
restabilirea echilibrului 
dintre cerere şi ofertă 
şi, de aici, se va putea 
spera şi la o creştere 
a preţurilor, legată de 
creşterea cererii.

Timber market 
in the North 
American area

Synopsis
For 2020, the consensus 
in the North American 
area proves the 
maintenance of a 
production capacity at a 
level equivalent to that 
of 2019. This forecast will 
facilitate the restoration 
of the balance between 
supply and demand and, 
from here, one can hope 
for an increase in prices 
in accordance with the 
increase in demand.

Translation and 
adaptation,
Evelin Ceciu

În America
de Nord, vânzările 

de lemn sunt 
stimulate

de dinamismul 
economic

al Statelor Unite
şi de cererea de pe       

piaţa asiatică. 
Numeroase 

incertitudini pot 
influenţa această 

filieră, incertitudini 
la care piaţa 

europeană
a lemnului nu

a rămas insensibilă.

Lot de cherestea
pregătit pentru export



24 • Meridiane forestiere • www.asfor.ro 

actualitate • in the news

peste 5% în luna noiembrie 2018 şi la 
mai puţin de 3,5% în luna septembrie 
2019. În paralel, salariile continuă să 
crească cu o rată anuală de 3,5-4%, 
într-o economie americană în continuă  
dezvoltare. 

Tocmai s-a adăugat un element 
demografic veştilor bune din 
domeniul economic. Milenialii, cu 
numărul cel mai mare de la explozia 
demografică încoace, îmbătrânesc, 
iar din ce  în ce mai mulţi dintre ei 
au ajuns acum la vârsta de 30 de 
ani. În ciuda numeroaselor piedici în 
achiziţionarea unei prime proprietăţi, 
majoritatea acestor tineri născuţi 
în preajma schimbării de secol ar 
trebui să se instaleze în suburbiile 
americane şi să stimuleze cererea de 
locuinţe unifamiliale. Din aceste motive 
economice şi demografice, majoritatea 
instituţiilor financiare estimează că 
sectorul imobiliar american ar trebui să 
se dezvolte în cursul trimestrelor viitoare.

Climatul
de incertitudine
relativă
În ciuda acestor perspective 

încurajatoare, este bine să reamintim 
că anumiţi factori conjuncturali de risc 
apasă asupra sectorului de produse 
forestiere, în special riscul recesiunii, 
ameninţarea protecţionismului american 
şi temperaturile anormale, care sunt 
defavorabile construcţiilor în domeniul 
rezidenţial.

În ciuda instabilităţii provocate 
de tensiunile comerciale dintre 
administraţia Trump şi China, Industrielle 
Aliance, un grup de asigurări din 
Quebec, estimează că o recesiune în 
Statele Unite se dovedeşte un scenariu 
alternativ cu o probabilitate de 25%. Mai 
mult, nu se întrezăreşte nici încheierea 
unui acord cu privire la exporturile de 
cherestea, ceea ce contribuie la climatul 
de nesiguranţă.

Către
o rebalansare
a ofertei
de cherestea 
Între 2015 şi 2018, Columbia 

Britanică a produs aproape jumătate 
din cheresteaua din Canada. În anul 
2019, principalele societăţi forestiere 
din această provincie şi-au redus masiv 

producţia de cherestea. Conform 
Statistique Canada (Institutul de 
Statistică din Canada), producţia de 
răşinoase din Columbia Britanică s-a 
redus cu 21% pentru primele nouă luni, 
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 
precedent.

În mod normal, o astfel de reducere 
a producţiei ar fi trebuit să provoace 
scăderea preţului cherestelei. Cu toate 
acestea, numărul redus de şantiere 
pentru construcţii rezidenţiale din prima 
jumătate a anului şi operaţionalizarea de 
noi fabrici de cherestea în sudul Statelor 

Unite au înăbuşit reculul preţurilor în 
anul 2019. Pentru anul 2020, consensul 
dovedeşte menţinerea unei capacităţi 
de producţie la un nivel echivalent cu 
cel din 2019. Această previziune este 
şi o veste bună, deoarece limitarea 
producţiei de cherestea va facilita 
restabilirea echilibrului dintre cerere şi 
ofertă şi, de aici, se va putea spera şi la o 
creştere a preţurilor, legată de creşterea 
cererii.

Este important să menţionăm faptul 
că oferta de cherestea poate fi redusă 
într-o manieră semnificativă, în special 
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din cauza incendiilor forestiere sau din 
cauza unor perturbaţii grave în lanţul 
de aprovizionare. De vreme ce 60% din 
exporturile canadiene de cherestea se 
realizează prin sistemul feroviar, piaţa 
nord-americană de cherestea este, în 
special, vulnerabilă în legătură cu bunele 
condiţii de exploatare a căilor ferate. De 
exemplu, efectele produse de o iarnă 
neobişnuit de grea pot paraliza reţeaua, 
deoarece Canadien National (CN) 
trebuie să reducă la jumătate lungimea 
trenurilor sale, atunci când temperatura 
este mai jos de -30°C.

Previziuni
pentru anul 2020
Banca din Montreal şi Caisses 

Desjardins estimează că vor fi puţine 
modificări ale preţului cherestelei în 
2020, comparativ cu anul 2019. Banca 
Canadiană Imperială de Comerţ (CIBC) 
este mai optimistă şi anticipează faptul 
că preţurile medii la cherestea ar trebui 
să fie puţin mai mari în 2020, comparativ 
cu anul 2019. Atunci când privim la toate 
cele cinci firme de analiză monitorizate 
de către Federaţia Producătorilor 
Forestieri din Quebec (FPFQ), jumătate 

dintre prevederi vizează o creştere cu 
1% a preţurilor medii pentru anul 2020. 
Previziunea cea mai optimistă este de 
7,4%, iar previziunea cea mai pesimistă 
este de 9,3%. Cât despre industriile din 
Statele Unite şi Canada, se preconizează 
că stoparea producţiei din vestul 
canadian favorizează un mediu mai bun 
pentru preţuri în anul 2020.

Traducere şi adaptare,
Evelin Ceciu
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Rezumat
Cu referire la conţinutul studiului 

PRIMOFARO, experţii care şi-au exprimat 
punctul de vedere luând în calcul 

argumentele şi informaţiile prezentate 
constată faptul că o serie de afirmaţii 

nu reflectă realitatea privind domeniul 
forestier din România, dovedind, astfel, o 

necunoaştere de către autori a realităţilor 
din arealul studiat.

INCSD “Marin Dracea”
Point of view regarding the 

PRIMOFARO study

Synopsis
Regarding the content of the PRIMOFARO 

study, the experts who expressed their 
point of view taking into account the 

reasons and information presented found 
that several statements do not reflect 

the reality of forestry in Romania, thus 
proving a lack of authors’ knowledge 

about the realities in the studied area.
Source: INCSD “Marin Drăcea”
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Punct de vedere 
privind studiul 
PRIMOFARO

INCSD
„Marin Drăcea”

Studiul PRIMOFARO*, supus analizei,
prin scopul şi obiectivele declarate, doreşte
a aduce o contribuţie la ansamblul de informaţii 
privind identificarea şi cartarea pădurilor seculare, 
virgine şi cvasivirgine din România. 
* PRIMOFARO: „Inventory of Potential Primary and Old-Growth 
Forest Areas in Romania - identifying the largest intact forests in the 
temperate zone of the European Union”, studiu comandat de EuroNatur 
Foundation, ai cărui autori sunt Matthias Schickhofer & Ulrich Schwarz
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În primul rând, definirea termenilor 
tehnici în cuprinsul studiului („old-
growth” and „primary” forests) şi 

utilizarea lor ulterioară sunt marcate de 
ambiguitate şi subiectivism. În sensul 
utilizat de autorii studiului, în categoria 
pădurilor „old-growth” sunt incluse, 
inevitabil, şi păduri gospodărite de om, 
conduse până la vârste înaintate, care 
nu prezintă intervenţii recente evidente 
pe imagini satelitare, cu structuri 
specifice şi grad înalt de naturalitate, 
respectiv cele cu compoziţii apropiate 
tipurilor natural fundamentale. În 
această categorie sunt incluse, astfel, 
şi pădurile conduse, prin intervenţia 
omului, până la vârste mari ale 
exploatabilităţii (frecvent peste 100 de 
ani, iar în cazul pădurilor de protecţie, 
chiar 120-140 de ani). 

Studiul utilizează o definiţie proprie, 
cu un caracter foarte general, a 
pădurilor seculare (cvasivirgine), 
care lasă loc la mult subiectivism 
şi care implică un grad ridicat de 
interpretare, ceea ce ne determină 
să privim cu rezerve, încă de la bun 
început, posibilitatea obţinerii unor 
rezultate clare, obiective, reproductibile 
şi verificabile în ceea ce priveşte 
inventarul pădurilor cvasivirgine 
(seculare) şi al celor virgine din 
România. Astfel, pădurile seculare 
sunt definite de autori (pag. 29) ca: 
„păduri relativ intacte, cu un grad 
foarte înalt de naturalitate, care nu au 
fost modificate de activitatea umană 
de multă vreme şi care au dezvoltat 
structuri şi specii care pot fi asociate cu 
cele din pădurile primare bătrâne”.

Autorii studiului nu recunosc 
faptul că pădurile aşa numite „long 
untouched forest” sunt de fapt 
păduri gospodărite în regim „close-
to-nature”, conform prevederilor 
amenajamentelor silvice din România. 
Acestea prevăd crearea unor structuri 
specifice, apropiate de cele naturale, 
în urma aplicării unor tratamente cu 
perioadă lungă de regenerare, bazate 
pe regenerare naturală şi lucrări de 
îngrijire aplicate cu intensităţi reduse 
spre moderate, iar multe dintre aceste 
păduri au deja funcţii de protecţie sau 
sunt incluse în arii protejate. 

Pentru valorificarea durabilă a 
resurselor forestiere, în funcţie de 
particularităţile condiţiilor naturale şi 
de importanţa obiectivelor ecologice 
şi social-economice, amenajamentul a 
promovat şi promovează tratamente 
(tăieri de regenerare) care conduc 
spre structuri optime, diversificate sub 
raportul compoziţiei şi al structurii 

verticale, în aşa fel încât ele să fie 
capabile de a îndeplini funcţii multiple. 
Totodată, pentru optimizarea structurii 
arboretelor, un rol important îl au 
lucrările de îngrijire şi conducere 
(curăţiri, rărituri) care, împreună 
cu tratamentele promovate prin 
amenajament, constituie sistemul 
integrat de reglementare a procesului 
de bioproducţie forestieră şi asigurarea 
unei gestionări durabile a fondului 
forestier. 

Totodată, urmărindu-se asigurarea 
permanenţei pădurilor, optimizarea 
structurii arboretelor şi asigurarea 
exercitării continuităţii funcţiilor, se 
acordă un rol primordial obiectivelor 
ecologice ale gospodăririi silvice şi 
extinderea principiilor de amenajare a 
pădurilor în acest sens. 

De asemenea, autorii studiului 
PRIMOFARO îşi justifică demersurile 
prin faptul că în România „nu există 
o cartare cuprinzătoare a pădurilor 
cu grad mare de naturalitate” (pag. 
11), incluzând în această categorie 
pădurile virgine, cvasivirgine şi 
seculare, drept pentru care studiul îşi 
propune să umple acest gol, aplicând o 
metodologie care să furnizeze rezultate 
într-un termen cât mai scurt. Luând 
în calcul numai argumentele anterior 
prezentate, putem constata că afirmaţia 
nu reflectă realitatea privind domeniul 
forestier din România, dovedind astfel 
o necunoaştere de către autori a 
realităţilor din arealul studiat.

Metodologia aplicată de autorii 
studiului constă în apelarea la unele 
tehnici de teledetecţie şi analiză 
geospaţială, prin care se recurge la 
identificarea acestor tipuri de păduri 
pe baza fotointerpretării unor seturi 
de imagini satelitare: imagini „Corona” 
pentru perioada 1964-1970, respectiv 
imagini satelitare recente disponibile în 
Google Earth şi ArcGIS. Despre aceste 
ultime seturi de imagini nu există 
indicaţii exacte asupra intervalului 
temporal luat în considerare sau 
asupra rezoluţiei spaţiale disponibile. 
Autorii precizează că, pentru anumite 
zone, au fost utilizate şi imagini din 
perioada 2015-2016 sau că, pentru 
zone umbrite, s-a recurs la imagini de 
arhivă sau din alte surse (i.e. ArcGIS), 
dar nu se precizează exact care sunt 
acele zone.

 În studiu se afirmă că s-a urmărit 
„obţinerea de informaţii actualizate 
şi detaliate despre pădurile primare 
şi seculare”, inclusiv a celor „care nu 
se limitează la definiţia românească 
a pădurilor virgine”. În schimb, 

Scopul declarat 
al studiului este 

„să furnizeze 
informaţii 

actualizate şi 
detaliate despre 

pădurile seculare 
şi pădurile primare 

din România, 
inclusiv a celor 

dincolo de sfera 
de aplicabilitate 

restrânsă 
a definiţiei 

româneşti a 
pădurilor virgine”. 

Zona de studiu 
cuprinde cca. 
4.141.000 ha 

din România, 
distribuite, în 

special, în zona 
carpatică înaltă. 
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comparaţiile pe care le fac autorii se 
referă la studiul „Pin Matra”, respectiv 
la pădurile virgine identificate prin 
acesta. Mai mult, se induce ideea 
nesiguranţei protecţiei „ariilor 
protejate” şi aceea că în siturile Natura 
2000 nu este permisă valorificarea 
resursei forestiere, solicitându-se 
autorităţilor române măsuri urgente 
pentru îmbunătăţirea protecţiei 
acestora. Trebuie precizat că ariile 
naturale protejate beneficiază de 
planuri de management aprobate de 
autoritatea din domeniu, iar măsurile 
de gospodărire ale acestora sunt în 
concordanţă cu prevederile planurilor 
şi cu legislaţia specifică.

Studiul conţine şi aprecieri, în 
concordanţă cu situaţia reală din 
domeniul silvic, privind protecţia 
pădurilor, precizând că România 
posedă, în Carpaţi, un important 
patrimoniu natural pe care l-a adus în 
Uniunea Europeană odată cu aderarea 
sa, în anul 2007. Se recunoc tradiţia, 
preocupările şi iniţiativele pentru 
protecţia pădurilor, fiind citate lucrări 
de specialitate ale cercetătorilor 
români. Cu toate acestea, pe parcursul 
studiului se fac multiple remarci 
negative privind modul de protecţie 
a arboretelor cu structuri naturale. În 
realitate, existenţa acestor păduri, cu 
structuri diversificate, apropiate de cele 
naturale, este rezultatul gospodăririi 
pădurilor din trecut şi până în prezent, 
după cum s-a precizat în partea 
introductivă. Se afirmă, în studiu, că 
„exploatarea legală duce la distrugerea 
pădurilor învechite şi la degradarea 
peisajelor forestiere intacte”, în 
condiţiile în care, prin managementul 
practicat în România, sunt promovate 
principiile gestionării durabile a 
pădurilor, în concordanţă cu cele 
adoptate cel puţin pe plan european.

De asemenea, se induce ideea 
eronată (pct. 1.3, pag. 12), că Ordinul 
nr. 3397/2012 a fost promovat cu 
intenţie, pentru a exclude de la 
protecţie multe ecosisteme forestiere 
naturale, prin stabilirea, cu caracter 
strict, a criteriilor şi indicatorilor 
pentru identificarea pădurilor virgine 
şi cvasivirgine. În fapt, realitatea este 
că aceste criterii şi indicatorii au un 
caracter cât se poate de obiectiv 
şi corect (naturalitatea, mărimea 
suprafeţei şi limitele) pentru definirea 
şi caracterizarea unor astfel de păduri. 
În absenţa acestor criterii, clare şi 
obiective, s-ar crea o distorsiune a 
realităţii, prin includerea în aceste 
categorii a unor păduri cu vârste mari 
(seculare), rezultate în urma aplicării 

unui management adecvat, dar care nu 
pot fi considerate păduri virgine sau 
cvasivirgine.

În aceeaşi manieră este prezentat 
şi tratamentul tăierilor progresive 
(regenerărilor progresive), ca fiind 
un instrument de „lichidare a valorii 
ecologice” a pădurilor mature. În 
realitate acesta este un mijloc de 
realizare a structurii arboretelor în 
concordanţă cu funcţiile de protecţie 
atribuite şi de regenerare a pădurii, prin 
întemeierea unui nou arboret, capabil 
să preia funcţiile arboretului matur. El 
este unul intensiv, bazat pe regenerare 
naturală sub masiv, în care perioada de 
regenerare este adaptată la specificul şi 
temperamentul speciilor forestiere. 

Prezentarea informaţiilor într-o 
formă deseori tendenţioasă, eronate, 
contradictorii, neverificate suficient 
(mai ales prin deplasări la teren) 
creează o imagine denaturată/
deformată a realităţii asupra 
managementului pădurilor româneşti 
(ex. „exploatarea pădurilor virgine 
şi naturale este omniprezentă 
în România” (pct. 2.1, pag. 15), 
reconstituirea dreptului de proprietate 
s-a făcut „în mare parte ilegal, […] 
bazat pe documente falsificate de 
proprietate a pădurilor” (pct. 2.1, pag. 
15), „o cultură răspândită de lăcomie, 
corupţie şi guvernare proastă“ (pct. 
8, pag. 75) etc.). Studiul abundă în 
aprecieri generale şi tendenţioase, 
chiar agresive, fără a se specifica sursa 
acestor „informaţii”: „a significant 
part of these identified virgin forests 
has been logged or degraded since 
their identification, as confirmed by 
NGOs and scientists in Romania.”; 
„logging of virgin and natural forests 
is omnipresent in Romania”; „as 
Romanian experts report”; „there is a 
tendency to underestimate the average 
age of forests” etc.

Din analiza efectuată, rezultă că 
metodologia de cercetare utilizată 
pentru atingerea acestui scop este 
inadecvată, rezultatele fiind afectate 
de numeroase erori. În ceea ce 
priveşte utilizarea teledetecţiei, putem 
concluziona că studiul nu întruneşte 
nici pe departe rigorile unui studiu 
fundamentat ştiinţific, deşi se vrea 
să pară ca atare. Nu sunt descrise în 
detaliu toate sursele de informaţii, nu 
sunt oferite exemple relevante, metoda 
utilizată nu asigură un minim grad de 
acurateţe.

Studiul nu are un caracter ştiinţific 
solid şi nu poate fi utilizat de autorităţi 
pentru generarea de politici şi/sau 

luarea de decizii privind conservarea 
biodiversităţii şi gestionarea durabilă 
a pădurilor din România. Autorii 
studiului aderă la un punct de vedere al 
conservaţionismului extrem, promovat 
de unele ONG-uri, deloc argumentat, 
cerând ca tăierile legale, care sunt 
permise în zona-tampon a parcurilor 
şi în majoritatea pădurilor incluse în 
zonarea Natura 2000, să fie excluse în 
totalitate, ignorând faptul că aceste 
păduri sunt rezultatul unei gospodăriri 
durabile, dovedind că nu cunosc 
sistemul de management forestier din 
România.

Nu în ultimul rând, pe baza datelor 
furnizate de studiul PRIMOFARO, ne 
punem întrebarea legitimă: cum de 
este posibil ca, în condiţiile în care 
„exploatarea forestieră se întâmplă cu 
viteză mare în aceste păduri” (pct. 1.2, 
pag. 11), suprafeţele identificate cu 
păduri virgine şi cvasivirgine (păduri 
primare) să crească succesiv de la 
cca 218.000 ha în anul 2005 (studiul 
PinMatra), care în mare parte nu au 
fost validate, la aproape 300.000 ha în 
2017 (studiul Greenpeace) şi la 525.000 
ha în prezent (studiul PRIMOFARO)? 
Să ne aşteptăm ca într-un viitor 
apropiat astfel de studii să „identifice” 
o suprafaţă care să atingă pragul de un 
milion de hectare?!

În concluzie, convinşi fiind că 
autorităţile nu vor lua în considerare 
rezultatele acestui studiu, ne 
manifestăm îngrijorarea faţă de 
impactul asupra publicului larg, prin 
mediatizarea acestor informaţii aflate în 
total dezacord cu realitatea şi cu modul 
de gospodărire practicat în pădurile din 
România. 

 Sursa: INCSD „Marin Drăcea”
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Avem 
SUMAL, 
plătim 
estimări?
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Analizând definiţia, rezultă faptul că nu există 
niciun fel de certitudine asupra cantităţii 
de masă lemnoasă destinată exploatării 

şi ulterior contractată de agentul economic 
cumpărător.

Metodele de estimare a masei lemnoase pe 
picior folosite în România conduc la determinarea 
cu eroare a volumului de masă lemnoasă pe picior, 
eroare care uneori poate ajunge la 12%, fără a mai 
lua în considerare alte incertitudini pe circuitul de 
evaluare şi înregistrare.

Mai mult, nu există niciun document din care să 
rezulte că verificarea APV a fost făcută în prezenţa 
cumpărătorului.

La răşinoase, volumul crăcilor pe care 
cumpărătorul le plăteşte este stabilit indirect, nu prin 
metoda de cubaj, ci prin adăugare de procente la 
volumul fusului (pag. 74, Ordin 1651/2000).

Dar aşa cum oamenii se deosebesc între ei după 
greutate, aspect, înălţime etc., şi arborii se deosebesc 
între ei, astfel încât stabilirea unor volume unitare 
prin metode de cubaj (ex. metoda ecuaţiilor de 
regresie a volumului unitar) este total nesigură.

România a cheltuit sume importante pentru 
implementarea sistemului SUMAL, sistem introdus 
încă din anul 2014, dar interese de tot felul 
stagnează, printre altele, plata masei lemnoase 
contractate de agenţii economici în baza acestui 
sistem (instrument).

Prin ordin de ministru, vânzatorul a avut grijă ca, 
unilateral, să se protejeze în caz de plus de masă 
lemnoasă (ex. Ordin 837/2014, republicat 18.02.2020, 
art. 35), lipsa de masă lemnoasă rămânând unilateral 
în sarcina cumpărătorului.

Dar, în baza Ordinului 145/18.02.2020, art.2, lit. c, 
evidenţa (gestionarea) materialului lemnos se face în 
baza prevederilor din acest ordin.

Având în vedere cele de mai sus, consider că 
elaborarea unui ordin de ministru prin care plata 
masei lemnoase pe picior să se facă în funcţie de 
rezultatul exploatării înscris în procesul verbal de 
reprimire a parchetului şi, implicit, în SUMAL (art.16, 
lit e, Ordin 145/2020) se impune obligatoriu şi 
urgent.

Aştept alte puncte de vedere, obiecţii sau 
argumente în privinţa unei chestiuni evident 
nereglementate.

Expert tehnic judiciar,
Ing. Gafiţa Chiruţă Gheorghe

Rezumat
Transpunerea în practică 
a unor reglementări 
tehnice sau legislative 
în domeniul exploatării 
şi valorificării lemnului 
cere, de multe ori 
mai ales când sunt 
contradictorii, efort 
şi insistenţă pentru 
operarea unor corecţii, 
ştiut fiind că aplicarea 
incorectă se traduce în 
muncă suplimentară şi, 
implicit, în cheltuială 
financiară.

We have SUMAL, 
do we pay 
estimates?

Synopsis 
The implementation of 
technical or legislative 
regulations in the field 
of wood exploitation 
and capitalization 
often requires effort 
and insistence to 
perform corrections, 
especially when they are 
contradictory, knowing 
that incorrect application 
translates into additional 
work and, implicitly, in 
financial expenditure.

Judicial technical expert,
Eng. Gafiţa Chiruţă 
Gheorghe

Standardul STAS 4579/2-90 şi 
reglementările legislative în vigoare 
definesc APV (Act de punere in 
valoare) astfel: „Document tehnico-
economic care conţine rezultatele 
evaluării cantitative şi calitative 
conform normelor tehnice silvice, 
precum şi informaţiile privitoare 
la localizarea masei lemnoase 
destinate exploatării, conform 
amenajamentelor silvice”.

Măsurători
în vederea întocmirii APV,
într-un arboret de molid



32 • Meridiane forestiere • www.asfor.ro 

actualitate • in the news

Rezumat
Studiul face o analiză a diferitelor 
forme de asigurare a flexibilităţii 
producţiei: flexibilitatea timpului 

de lucru, flexibilitatea contractuală, 
flexibilitatea funcţională, flexibilitatea 

salarială. Sunt analizate o serie de 
bune practici privind flexibilitatea 

internă a forţei de muncă şi a 
produselor din lemn.

Limited series wood 
products and production 

flexibility

Synopsis
The study makes an analysis 

of different ways to ensure the 
production flexibility: working time 

flexibility, contractual flexibility, 
functional flexibility, salary flexibility. 

Several good practices on the internal 
flexibility of the workforce and wood 

products are analyzed.

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

Economia mondială este afectată. Am văzut 
cu toţii căderile de la bursele internaţionale, 
scăderile indicatorilor economici. Trăim global, 
interconectaţi, cu economii care depind unele 
de celelalte, şi ne îndreptăm către o recesiune 
economică la nivel mondial. Avem nevoie urgent 
de măsuri fiscale, de ajutorarea mediului de afaceri, 
dar şi de mecanisme de susţinere pentru a reduce 
cât mai mult din efectele negative care ar putea să 
apară. Este necesar să luăm măsuri pro-active, în 
special pentru principalele ramuri afectate, printre 
care şi cea a industriei lemnului.

Producţie de serie mică,
într-un atelier de tâmplărie
dotat cu maşini universale
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S-a înţeles - poate cel mai bine 
de către cei care, în mod tradiţional, 
valorifică această resursă, mai mult sau 
mai puţin industrial, lemnul - că este 
o adevărată podoabă a naturii, simbol 
al forţei, măreţiei şi trăiniciei la care 
strămoşii noştri se închinau ca la o 
zeitate, că ne poate, şi de data aceasta, 
salva la greu. 

Practic, în România, toate activităţile 
neesenţiale s-au oprit sau au încetinit 
dramatic activitatea.

Administrarea pădurilor, sectorul de 
exploatare şi industria lemnului trebuie 

să îşi poată continua activităţile esenţiale 
şi au nevoie de sprijin în acest sens, 
pentru că reprezintă un sector esenţial.

O scădere uriaşă - atât a cererii, cât 
şi a ofertei - care rezultă dintr-o putere 
de cumpărare scăzută în întreaga lume, 
afectând majoritatea întreprinderilor, 
indiferent de profil, se adaugă la răul 
general resimţit.

În această conjunctură, s-a conturat 
registrul consecinţelor negative şi, în 
acelaşi timp, a căutărilor de soluţii 
pentru repornire sau începere de la zero.

Legat strict de prelucrarea lemnului 
şi a produselor specifice, un sistem 
flexibil de fabricaţie generează multiple 
avantaje. Printre acestea, merită să fie 
amintite următoarele:

• produse diversificate, după cerinţa 
clientului;

• calitate ridicată a produselor; 

• costuri scăzute în anumite cazuri;

• răspuns rapid la cerere. 

Pe lângă forţa de muncă, sunt şi alţi 
factori care trebuie analizaţi înainte de 

şi flexibilitatea 
producţiei

Produsele
de serie mică
din lemn



a (re)deschide un punct de producţie. 
Stabilitatea din punct de vedere fiscal şi 
politic ar putea constitui un alt criteriu 
care determină alegerea unui loc care 
să găzduiască un sistem de producţie. 
Cea mai importantă componentă a 
oricărui sistem de producţie este latura 
decizională, compusă din manageri, 
care stabilesc strategiile şi îmbină arta 
de a conduce cu intuiţia personală. 
Este greu a se anticipa cerinţele pieţei, 
chiar dacă deciziile de producţie se 
fac pe baza studiilor complexe de 
marketing. Un bun manager ştie să 
se orienteze în adoptarea deciziei 
optime, care să genereze profit şi să 
asigure sustenabilitatea organizaţiei. 
Adaptabilitatea firmei la piaţă trebuie să 
fie asigurată de managementul de top, 
entitatea responsabilă cu echilibrul de 
ansamblu dintre cerere şi ofertă. Multe 
companii au înţeles că adaptabilitatea 
se obţine prin flexibilitate şi au reuşit 
să îşi dezvolte un sistem care să 
genereze profit, chiar dacă producţia 
nu este de serie. Adică producţia 
trebuie programată astfel încât efortul 
de schimbare la mesajul din mediu 
şi flexibilizarea utilajelor la sarcina 
de lucru să fie minime, iar în final, să 
rezulte produse cu caracteristici diferite. 
În condiţiile actuale, când se produce 
globalizarea pieţelor, concurenţa a 
devenit multidimensională. Cererea de 
mărfuri a impus industriei să posede 
capacitatea de a fabrica produse 
diversificate, de calitate, în scurt timp.

Complexitatea problemelor, în cazul 
unei producţii de serie mică de mare 
diversitate, cu ciclu de schimbare din 
ce în ce mai frecvent, necesită ca în 
procesul de fabricaţie să existe condiţiile 
care să permita trecerea în foarte scurt 
timp de la fabricarea rapidă a unui tip de 
produs la fabricarea altuia, în condiţiile 
asigurării eficienţei tehnico-economice. 
Un asfel de proces de fabricaţie se 
consideră flexibil.

Cu cât creşte complexitatea 
produsului, cu atât creşte şi ponderea 
timpului de execuţie şi de reglare a 
utilajelor în fondul de timp disponibil, 
concomitent cu reducerea ciclului de 
fabricaţie, ceea ce impune existenţa 
unor procese tehnologice şi maşini cu 
flexibilitate mărită.

Flexibilitatea procesului de fabricaţie 
se defineşte ca aptitudinea acestuia 
de a se adapta la sarcini de producţie 
variabile, cu grad mărit de complexitate, 
într-un număr mare de tipodimensiuni, 
cu cheltuieli minime, astfel încât într-o 
perioadă mare, să funcţioneze economic, 
cu schimbări mici în structura sa.

Adaptabilitatea procesului 
tehnologic depinde de caracteristicile şi 
performanţele mijloacelor sale de bază, 
de componentele organizatorice şi de 
conducere.

Efortul de raţionalizare a producţiei 
de serie mică, atât în domeniul alegerii 
maşinilor-unelte, cât şi în determinarea 
formelor specifice de organizare 
şi conducere, trebuie orientat spre 
realizarea unor sisteme de structură 
flexibilă, în care variaţii ale mărimilor de 
intrare să nu creeze perturbaţii mari în 
funcţionarea sistemului, astfel încât să fie 
posibilă o adaptare rapidă şi economică 
la sarcinile date.

Punerea în evidenţă a parametrilor 
care influenţează flexibilitatea unui 
sistem industrial şi determinarea 
relaţiilor în diferite etape ale dezvoltării 

sale se fac prin parametri care cuantifică 
subsistemele, tehnice şi tehnologice (T), 
informaţionale, ale forţei de muncă şi de 
conducere (O).

Indiferent de modul de amplasare 
structural, flexibilitatea fabricaţiei 
măreşte caracterul de complexitate a 
legăturilor dintre diferite subsisteme 
privind prevederea, organizarea, 
coordonarea etc., mai ales atunci când e 
nevoie de adaptare rapidă.

Adaptarea în condiţii de economicitate 
cere sistemului cheltuieli minime în timp 
pentru modificarea parametrilor T şi O, 
ca răspuns la variaţiile sarcinii. Aceasta 
inseamnă anularea deviaţiei totale a 
funcţiei f şi de răspuns a sistemului (T, O) 
la sarcina (S), adică:

 Df/dt = 0,
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relaţie care îndeplineşte un sistem 
flexibil optim, cu cheltuieli numai pentru 
adaptarea subsistemelor tehnice şi 
organizatorice la sarcini variabile.

În toate cazurile au loc cheltuieli 
pentru adaptarea sistemului (T, O) la 
variaţiile sarcinii, ceea ce înseamnă că 
se acceptă continuu alte cheltuieli de 
fabricaţie care trebuie limitate, astfel 
încât sistemul să funcţioneze rentabil.

Flexibilitatea procesului de fabricaţie 
este influenţată de structura cantitativă 
şi calitativă a maşinilor-unelte, care 
trebuie să permită realizarea sarcinilor 
de producţie de serie mică la termenele 
cerute şi cu cheltuieli minime.

Sub acest aspect, maşinile universale 
dotate cu dispozitive orientate pe 
produs au o flexibilitate mărită, prin 

posibilităţile de reglare rapidă şi de 
înlocuire a sculelor şi instalaţiilor de 
transfer care să servească drept tampon 
în cazul apariţiei unor defecţiuni. Mărirea 
gradului de flexibilitate se obţine prin 
realizarea de maşini modulare, a căror 
configuraţie să depindă de sarcina 
de producţie, prin combinarea de 
subansamble de uz general cu cele 
specializate şi folosirea de maşini 
portative.

Pentru cuantificare, se iau în 
considerare valoarea fondurilor fixe 
necesare realizării subsistemului tehnico-
tehnologic şi costurile pentru exploatare 
şi conducere.

Adaptarea în timp a parametrilor T şi 
O la variaţia sarcinii de producţie S se 
face prin flexibilizare.

Controlabilitatea funcţionării 
sistemului în timp constă în 
determinarea funcţiei

F = f(s),
care să permită analiza sarcinii în 

condiţii de comparabilitate cu parametrii 
O şi T, astfel încât să se poată descrie 
şi cuantifica legăturile dintre aceşti 
parametri. Dacă între aceşti patrametri 
există legatura 

 F(s) = f(T,O)
atunci sistemul este echilibrabil.

Funcţionarea unui sistem controlabil 
şi echilibrabil constă în reglarea 
parametrilor T şi O astfel încât să fie 
satisfăcute variaţiile parametrului de 
sarcină date de relatia

 F’ = dF/dt
Raţionalizarea producţiei în comenzi 

de serie mică necesită, în prealabil:

• studiul producţiei din punctul de 
vedere al asemănărilor şi al stabilirii 
structurilor;

• studiul dotării tehnice din punctul de 
vedere al aptitudinii de a prelua sarcini 
de fabricaţie diversificate;

• aptitudinea sistemului de a organiza 
şi controla procese de producţie cu 
complexitate mărită.

Cele mai solicitate produse specifice 
lemnului, pretabile pentru comenzi 
de serie mică şi supuse conceptului 
de flexibilizare sunt etajerele, 
vitrinele, mobilierul de grădină, unele 
semifabricate de mobilă etc.

Fluxul propriu-zis de fabricaţie 
cuprinde maşinile la care se cunosc 
operaţiile, succesiunea, timpii de bază 
şi ajutători şi baza de date din fişele 
tehnologice ale fiecărui produs.

În acest moment crucial al economiei, 
pentru a rezolva ecuaţia „cu ce, cum şi 
în ce fel începem/repornim” şi a rămâne 
competitivi pe piaţă, companiile au la 
îndemână câteva elemente care le pot 
ajuta, printre acestea aflându-se, aşa 
cum s-a prezentat, şi flexibilitatea.

Cine doreşte să exploateze potenţialul 
viitoarelor peisaje ale producţiei şi 
să îşi asigure avantaje concurenţiale 
pe termen lung trebuie să combine 
inteligent cei trei factori-cheie: omul, 
tehnologia şi adaptarea. 

Petru Boghean,
Consilier ASFOR
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Tocătura
energetică din lemn,
subprodus
forestier



www.asfor.ro • Meridiane forestiere • 37

actualitate • in the news

Proprietarii forestieri au decis 
să profite, din punct de 
vedere economic, de ceea 

ce se mai pot numi „subproduse 
forestiere” care sunt grupate într-o 
societate cu răspundere limitată, 
Bois Energie Centre, administrată 
de Henri Darne, proprietar forestier 
şi producător de buşteni de lemn.

Henri Darne este proprietar 
a 400 de hectare de pădure, în 
departamentul Indre, şi, astfel, un 
producător de lemn de foc.  În 
viziunea acestuia,

• populaţiile îmbătrânesc, iar 
noii locuitori din mediul rural nu 
acceptă constrângerile impuse de 
manipularea greutăţilor mari de 
lemn;

• creşterea preţului petrolului 
provoacă o schimbare radicală de 
atitudine: se trece de la încălzirea 
de plăcere, la încălzirea propriu-
zisă;

• „astăzi, dezvoltarea energiei 
lemnoase se poate face doar prin 
instalarea unui parc de cazane pe 
lemn, cu alimentare automată, 
utilizând peleţi din rumeguş”.

Tocătura
energetică din lemn,

Rezumat
Preţul petrolului 
provoacă o schimbare 
radicală de atitudine 
şi în relaţia cu energia 
lemnului. Încălzirea 
propriu-zisă cu peleţi, 
brichete sau tocătură, de 
origini diferite, aduce o 
sumedenie de avantaje, 
atât consumatorului, 
cât şi pe lanţul de 
valorificare a lemnului. 
Analiza prezentată 
se concentrează pe 
argumentele tehnico-
economice ale afacerii 
cu tocătură, în relaţie 
cu angajamentele de 
reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră.

Energy wood 
chopping, a forest 
by-product

Synopsis
The price of oil causes 
a radical change of 
attitude in relation to 
wood energy. The actual 
heating with pellets, 
briquettes or wood chips, 
of different origins, brings 
a lot of advantages 
both to the consumer 
and to the wood 
capitalization chain. 
The current analysis is 
focused on the technical-
economic arguments 
of the wood chopping 
business in relation to 
the greenhouse gases 
emissions reduction 
commitments.

Translation
and adaptation,
Evelin Ceciu

Protocolul 
de la  Kyoto, 
semnat în 1997, 
impunea Franţei, 
printre alte ţări, 
să-şi respecte 
angajamentele 
de reducere a 
gazului cu efect 
de seră până în 
2010. Unul dintre 
moduri constă 
în dezvoltarea 
energiilor 
regenerabile, 
inclusiv lemnul, 
care reprezintă 
aproximativ 80% 
din biomasă. 
Dar... o cale nouă, 
o metodă nouă.

Flux minimal
pentru tocarea la pădure

a lemnului inferior
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Obiectiv:
pieţele publice
Cu aceste observaţii şi înainte de 

a-şi executa proiectul de fabricare 
a peleţilor din rumeguş, el a vizitat 
nişte şantiere de producţie, precum 
şi instalaţii de cazane din Austria şi 
Germania, unde una din zece locuinţe 
este încălzită în acest mod. El înţelege 
constrângerile tehnice legate de 
fabricaţie şi de calitatea produsului, 
precum şi necesitatea de a lucra într-un 
lanţ scurt de aprovizionare, pentru a 
controla mai bine preţurile. „Mai presus 
de toate, nu lucraţi cu o marjă zero, 
sub pretextul că acolo este piaţa; ar fi 
neeconomic şi dăunător durabilităţii”.

În primul rând, Henri Darne a investit 
în achiziţionarea unui tocător, cu 
alimentare cu ajutorul macaralei, în 
scopul reducerii costurilor forţei de 
muncă, dar, de asemenea, a dificultăţii 
muncii manuale. Tocătorul, care 
funcţionează în spatele unui tractor de 

Bois
Energie Centre
Cu această idee, Henri Darne 

mobilizează 15 proprietari forestieri, 
tentaţi de afacere, care se regrupează 
sub forma unei societăţi cu răspundere 
limitată, Bois Energie Centre, la 
Neuillay-ses-Bois, în departamentul 
Indre, cu un administrator şi o 
conducere colectivă. Investiţii reduse, 
dacă nu este vorba decât despre 
achiziţionarea unei bene suflante 
(100.000 euro), care să permită 
injectarea lemnului direct în poduri sau 
silozuri. Peleţii devin astfel „lichizi”, cum 
e gazul sau petrolul.

Această abordare implică, de 
asemenea, faptul că acţionarii se 
transformă în comercianţi pentru a 
genera comenzi de la persoane fizice, 
precum şi recomandarea instalării 
de cazane automate, deoarece acela 
care instalează un cazan devine client 
captiv timp de aproximativ 15 ani, iar 

acesteia, în aceeaşi bază ca şi partenerii 
săi: lemnul este cumpărat de către 
societate la preţul pieţei şi la volum 
real, şi cu încredere. „Când proprietarul 
evaluează în metri cubi 130 mc de lemn 
şi noi suntem de acord cu volumele 
anunţate, îi plătim 130, nu 125. În final, 
putem spune că societatea plăteşte 
lemn mai scump, deoarece ne gândim 
la agenţii economici preocupaţi de 
o muncă de calitate, desfăşurată 
de profesionişti calificaţi şi locali”, 
subliniază expertul. Lemnul cumpărat 
este apoi mărunţit, livrat şi revândut 
utilizatorilor. Societatea dispune, de 
asemenea, de platforme unde peleţii 
sunt depozitaţi şi uscaţi, fiind apoi 
reaprovizionaţi, pe măsură ce vin 
comenzile.

La ce preţ?
Să producem peleţi este bine, dar 

la ce preţ? „Toată dificultatea este 
acolo şi se resimte cu atât mai mult 
când răspundem la cererile de oferte, 
deoarece considerăm că nu există 

300 CP, acceptă lemne de până la 37 
cm în diametru. Randamentul pe oră 
se situează între 15 şi 30 mc, variabil 
în funcţie de un anumit număr de 
parametri: umiditatea lemnului, esenţa, 
granulometria, diametrul lemnului. 
Costul total al investiţiei ajunge 
până la 250.000 de euro. „Pragul de 
rentabilitate al acestui tip de material 
se situează la aproximativ 400 de ore/
an. Sau mai mult, bineînţeles, dacă 
serviciul este facturat la o sumă prea 
scăzută”. Un proiect de instalare a unui 
cazan mediu îi deschide calea pentru 
furnizarea constantă de tocătură. 

Oricum, reuşind să intre pe pieţele 
publice şi private, i-a venit ideea de a 
pune profesioniştii în legătură pentru a 
răspunde cererii. 

acest lucru reprezintă volume mari, 
în general. „Pe această piaţă, ne-am 
stabilit ca obiectiv aproximativ 50 de 
cazane, care ne vor permite să asigurăm 
producţia şi comercializarea a aproape 
4.000 mc de lemn, la care se vor adăuga 
volumele obţinute în cadrul pieţelor 
publice, [...] dacă reuşim să obţinem 
informaţiile referitoare la licitaţii”. 
În acest sens, membrii, susţinuţi de 
Centrul de Studii Tehnice Forestiere 
din Indre, au obţinut acordarea, din 
partea consiliului general, a unei prime 
în valoare de 2.500 de euro primilor 
100 care îşi instalează cazane pe peleţi. 
Adăugaţi la creditul fiscal, începe să fie 
interesant. 

Societatea lucrează, cu prioritate, 
pentru acţionarii săi şi pentru alţi 
proprietari care apelează la serviciile 

preţ unic pentru peleţi. În prezent, 
noi constatăm că, dacă există de 
fapt, aceasta se bazează pe ipoteza 
că proprietarul va pune la dispoziţie 
lemnul în mod gratuit, aşa cum s-ar 
putea face la un moment dat în ceea 
ce priveşte fabricile de cherestea”, 
continuă expertul societăţii, „trebuie 
să ţinem cont de preţul de achiziţie 
al lemnului, de calitatea şi de esenţa 
acestuia, care influenţează costul 
serviciului, şi în special de distanţele 
de transport, care reprezintă ele însele 
o treime din preţul de vânzare. De aici, 
interesul de a concentra abilităţile pe 
un sector local, pentru a avea lemnul 
cât mai aproape de consumator; cele 
cinci platforme ale noastre împărţite în 
departament permit o aprovizionare 
pe o rază de 25 km, considerând că 
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Preţul buşteanului de molid
• la drum auto • CHF/mcp • fără TVA • volum fără coajă

Tabel 1.

L1 2b B
L1 2b C
L1 3B
L1 3C
L1 2-4 B-C
L1 4B
L1 4C
L1 5-6 B
L1 5-6 C
L3 2-4 B
L3 2-4 C
L1 2+ B

84,75
64,87
84,36
70,88
75,80
90,86
68,32
92,29
64,15
79,61
74,17
53,43

96,36
69,55
95,01
71,16

82,56
98,61
71,16

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

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

101,32
71,18

121,61
67,87
89,05
84,79
49,87

96,47
70,91
84,36
72,76
71,53

100,05
79,45
113,41
68,75

100,18
85,33
48,45

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

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

96,68
69,43
93,56
73,66
75,19

102,58
74,06

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

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

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

92,84
62,19
91,08
64,63
75,22
99,74
72,13

107,82
63,57
98,04
91,44
40,88

-4,8%
-6,7%
-2,6%

-11,2%
10,1%
2,8%

-3,5%
-0,9%
-3,5%
8,4%

14,9%
2,4%

2017 2018 2019
nov-dec nov-dec ian-feb mar-apr mai-iun iul-aug sep-oct nov-dec

Variaţie*

* - între ultimele două statistici Sursa: La fôret, nr. 1/2020

Agristat, serviciul statistic al Uniunii elveţiene a fermierilor 
agricoli, în colaborare cu ForêtSuisse şi Biroul Federal 
de Statistică (OFS), realizează o evaluare a preţurilor la 

buşteni o dată la două luni, conform unui eşantion de tranzacţii 
efective. • Cu toate că în anul 2019, spre final, se înregistrează, 
aproximativ, la multe sortimente, şi scăderi de preţuri (măsurători 
la două luni), în evoluţia 2017-2019, preţul, în ansamblu, a urcat 
continuu. • Rezultatele anchetei desfăşurate pe o perioadă de un 
an (noiembrie-decembrie 2019/2018) dezvăluie o creştere medie 
ponderată de 78,79 CHF - 74,65 CHF pe unitate specifică.

Sursa: La fôret, nr. 1/2020

Preţul 
buşteanului
de molid,
în uşoară 
creştere

Rezumat
Rezultatele anchetei 
efectuate de-a lungul 
unui an (noiembrie-
decembrie 2019/2018) 
dezvăluie, la preţul 
lemnului de molid, 
o creştere medie 
ponderată de 1,2% şi în 
continuă evoluţie.

The price
of spruce logs 
is slightly rising

Synopsis
The results of the 
survey carried out over 
a period of one year 
(November-December 
2019/2018) reveal 
a weighted average 
increase of 1.2% and in 
continuous evolution in 
the price of spruce.

Source:
La fôret, no. 1/2020

nevoile de energie variază de 
la an la an; lucru care necesită 
mutarea lemnului de câteva ori 
dintr-o zonă în alta”. Societatea 
BEC produce astăzi peleţi al 
căror preţ se situează între 25 
şi 30 de euro/mc sau o valoare 
echivalentă de megawatt/
oră între 25 şi 30 de euro. 
„Prea scump!”, spun operatorii 
camerelor de cazane. Dar, chiar 
şi la acest preţ, societatea BEC 
pune pe piaţă o energie a 
lemnului cu jumătate mai ieftină 
decât cea a combustibilului. 
Atunci de ce să faci mai puţin? 
Pentru că „peleţii forestieri sunt 
şi trebuie să rămână rentabili 
pentru toate părţile implicate. 
Nu există niciun motiv pentru 
care să nu profite toată lumea de 
beneficiile generate de creşterea 
preţului petrolului”.

O soluţie
de viitor
Piaţa există cu adevărat. Peleţii 

forestieri reprezintă soluţia 
de viitor, pe seama scăderii 
resurselor în produsele aferente 
fabricilor de cherestea şi a 
economiilor realizate pe staţia 
de întreţinere a cazanului. Nu 
degeaba operatorii camerelor 
de cazane colective (EDF Energie 
nouă, ELYO sau chiar Dalkia) 
sunt foarte interesaţi de această 
piaţă. „Proiectul pe care l-am 
construit ne-a permis să ne 
ocupăm locul pe această piaţă 
emergentă. Ca toate societăţile, 
suntem supuşi unor constrângeri 
economice, dar suntem convinşi 
că abordarea noastră este 
reproductibilă”, a concluzionat 
specialistul firmei. Rămâne 
o întrebare: cine ar trebui să 
comercializeze peleţi forestieri? 
Profesioniştii în domeniul 
lemnului de foc (producători, 
prelucrători şi negociatori) care 
astăzi îşi văd pieţele trecând 
progresiv la acest tip de afacere 
par să fie mai bine plasaţi. Vor 
putea ei să se organizeze într-o 
reţea de teritoriu care să le 
permită să aprovizioneze casa 
de pensii sau colegiul vecin?

Traducere şi adaptare,
Evelin Ceciu



Rezumat
După incediul devastator din Kenowin, s-au înregistrat habitate 

distruse, animale decimate etc. De acum înainte, după aproape patru 
ani de la izbucnirea acestui incendiu, avantajele ecologice, printre 

care şi renaşterea unei vegetaţii de pionierat, sunt observabile.

Lessons learned of a forest fire
Synopsis

After the devastating fire in Kenowin, there were destroyed habitats, 
decimated animals, etc. From now on, almost four years after the 
outbreak of this fire, the ecological benefits, such as the rebirth of 

pioneering vegetation are noticeable.
Translation and adaptation,

Evelin Ceciu

Incendiul devastator
din Munţii Stâncoşi, 2017
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Au trecut aproape trei ani de când marile întinderi de pădure 
au ars în Rezervaţia Naturală Naţională a Lacurilor Waterton, 
la sud de Alberta. La Twin Butte, o localitate mică, din 

apropierea parcului, Terri Vidricaire, un localnic, a urmărit evoluţia 
incendiului din poartă: „Nu am trăit niciodată ceva asemănător. 
Flăcările se ridicau foarte sus, dincolo de coroanele arborilor”. Abia 
la miezul nopţii, când i-a venit ordinul de evacuare, şi-a dat seama 
de gravitatea situaţiei. Atmosfera era încărcată de fum şi de cenuşă, 
electricitatea era tăiată şi, în ciuda lanternei de buzunar, vizibilitatea 
era aproape nulă. „Am rămas să ne protejăm casa împotriva 
jăraticului care plutea peste tot în aer”. Iar ziua următoare i-a rămas 
adânc imprimată în memorie: „Era ziuă, iar timpul parcă se oprise; 
auzeam numai zgomotul avioanelor care aruncau cu jeturi de apă”. 

Învăţăminte 
dintr-un
incendiu
de pădure
În anul 2017, un incendiu enorm
a răvăşit rezervaţia naturală 
naţională canadiană din zona 
Lacurilor Waterton, în Alberta. 
Printre trunchiurile calcinate, 
renaşte o vegetaţie de un verde 
intens. Experţii silvici canadieni 
recunosc, în prezent, că
perenitatea pădurilor trece prin foc.
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Pe deasupra
Munţilor Stâncoşi
Vara anului 2017 a fost deosebit de 

fierbinte în vestul Canadei. O secetă 
puternică, temperaturi extrem de 
ridicate, slabă umiditate a aerului şi 
flancurile munţilor cu pante abrupte, 
toate condiţiile erau îndeplinite. În data 
de 30 august, focul a început în timpul 
unei furtuni din Valea Flathead, la sud de 
provincia canadiană Columbia-Britanică. 
Incendiul provocat de fulger s-a extins 
rapid peste crestele munţilor în Alberta 
învecinată. În acel moment, nu s-a mai 
pus problema să poată fi controlat. 
Vânturile violente au împins focul în 
direcţia rezervaţiei naturale naţionale 
Lacurile Waterton. 

În data de 2 septembrie, partea vestică 
a rezervaţiei a început să ia foc. Arborii 
ard, devoraţi de flăcări de o sinistră 
culoare roşie-portocalie. Se degajă un nor 
imens de fum. Împins de vânt cu viteze 
de peste 100 km/h, incendiul avansează 

cu o viteză uimitoare, devorează totul în 
cale, plopii tremurători, brazii Douglas 
şi diversele tipuri de pini, printre care 
şi pinul Aristin, pajişti de altitudine, 
defilee şi râuri, şi se aproprie de 
Waterton, localitatea care a dat numele 
parcului. Cercetătoarea în domeniul 
ecosistemului Kim Pearson, care lucrează 
pentru agenţia guvernamentală Parcs 
Canada, îşi aminteşte: „Viteza focului 
şi comportamentul acestuia au fost 
neobişnuite, la fel şi intensitatea şi 
temperaturile foarte ridicate atinse”. De 
acum înainte, avantajele ecologice ale 
unui incendiu de pădure sunt perfect 
observabile în rezervaţia naturală 
naţională.

S-a mobilizat
un număr enorm
de resurse pentru
combatere
În data de 5 septembrie, s-a dat alarma 

în rândul locuitorilor din Waterton 

şi B, a fost emis ordinul de evacuare. 
Detaşamente de pompieri din alte 
provincii, aduse cu avionul, au venit să 
întărească rândurile pompierilor locali. 
În total, 148 de pompieri, 11 elicoptere, 
9 bombardiere de apă, 17 maşini-
cisternă, precum şi echipe specializate 
în lupta împotriva focului. Pentru a 
limita zona cuprinsă de flăcări, se aprind 
contrafocuri, se stabilesc zone de perdele 
de protecţie împotriva incendiilor şi se 
instalează sisteme de pulverizare a apei. 
Avioanele Canadair se aprovizionează 
cu apă din lacul învecinat. Locuinţele şi 
hotelurile sunt salvate, dar focul distruge 
elementele principale de infrastructură 
din rezervaţia naturală, respectiv 80% din 
reţeaua de trasee pentru excursionişti, 
locurile de staţionare şi zonele de picnic, 
precum şi centrul de găzduire.

Habitate distruse,
animale decimate
În data de 19 septembrie, incendiul 

din Kenow este sub control, chiar dacă 

Mobilizare masivă de forţe
pentru stingerea incendiului
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încă arde în afara parcului până în 3 
octombrie, fiind circumscris de flancurile 
munţilor şi de zonele de prerie. Per total, 
incendiul s-a întins pe 35.000 de hectare, 
dintre care 19.303 hectare în parc, 
reprezentând 38% din suprafaţa acestuia 
(190 kmp din 500 kmp). 

Multe animale sălbatice nu au 
supravieţuit. În mod normal, în faţa 
focului, fauna de talie mare poate să 
fugă de acesta. Dar vizibilitatea fiind 
atât de redusă din cauza fumului dens şi 
din cauză că incendiul a avansat atât de 
rapid, urşii, elanii şi cerbii nu au reuşit să 
scape. Peste 40 de cadavre de astfel de 
animale de talie mare au fost descoperite 
după stingerea incendiului. 

Mamiferele mici şi insectele care au 
căutat un refugiu subteran au fost şi ele 
afectate de incendiu. După distrugerea 
populaţiilor forestiere, în special a celor 
de plopi tremurători şi de pin Aristin, au 
dispărut habitate şi surse de hrană. Astfel, 
lanţul trofic s-a rupt. Animalele care au 
supravieţuit şi care revin, cum ar fi elanul, 
puma, ursul grizzly, ursul negru, râsul, 

coiotul, vulpea şi lupul, nu mai găsesc 
hrană în acest peisaj dezolant. Pentru 
cele din urmă, carnivore şi prădătoare, 
pădurarii din rezervaţie au lăsat cadavrele 
la locul unde au fost găsite.

Renaşte o vegetaţie
de pionierat
De acum înainte, avantajele ecologice 

ale unui incendiu de pădure sunt perfect 
observabile în rezervaţia naturală 
naţională, datorită incendiului de la 
Kenow, după aproape trei ani de la 
izbucnirea acestuia. Autorii acestui articol 

au putut să îşi dea seama de acest fapt 
în cursul vizitei făcute pe teren în august 
2019.

Plantele pioniere, cum ar fi salcia cu 
frunze înguste (Epilobium angustifolium) 
şi lupinul albastru-violet (Lupinus 
polyphyllus) sunt primele care ocupă 
suprafeţele incendiate. Este încă prea 
devreme pentru a trage concluzii despre 
modul în care vegetaţia se va reface pe 
termen lung.

Traducere şi adaptare,
Evelin Ceciu

Epilobium angustifolium

Lupinus 
polyphyllus
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1 44.01.0000-total        Lemn de foc Milioane euro 48,918 35,613 29,496 30,424

  Diferenţa % 37,4%  -3,0%  

2 44.02.0000-total        Cărbune de lemn Milioane euro 1,499 1,379 10,908 10,860

  Diferenţa   % 8,7%  0,4%  
3 44.03.0000-total    Lemn brut cojit simplu, fasonat sau chiar cioplit Milioane euro 16,372 15,746 72,216 90,037

 Diferenţa   % 4,0%  -19,8%  

4 44.04.0000-total  Lemn despicat, prăjini, ţăruşi Milioane euro 5,292 5,588 0,911 1,037

 Diferenţa   % -5,3%  -12,2%  

5 44.05.0000-total  Lână de lemn, făină de lemn Milioane euro 0,418 0,482 0,293 0,270

 Diferenţa   % -13,2%  8,4%  

6 44.06.0000-total  Traverse de cale ferată Milioane euro 5,208 4,113 0,986 1,432

 Diferenţa   % 26,6%  -31,2%  
7 44.07.0000-total  Cherestea (lemn tăiat longitudinal, spintecat) Milioane euro 435,396 467,292 104,233 123,586

 Diferenţa   % -6,8%  -15,7%  

8 44.08.0000-total  Foi placaj  - furnire Milioane euro 103,647 106,373 32,352 34,844

 Diferenţa   % -2,6%  -7,2%  

9 44.09.0000-total     Lemn fasonat Milioane euro 21,882 20,161 34,956 30,985

 Diferenţa   % 8,5%  12,8%  

10 44.10.0000-total     Panouri din particule şi panouri similare (PAL, OSB) Milioane euro 386,087 419,792 78,456 64,985

 Diferenţa   % -8,0%  20,7%  

11 44.11.0000-total   Panouri din fibre de lemn (MDF) Milioane euro 122,013 93,197 138,087 149,551

 Diferenţa   % 30,9%  -7,7%  

Cod produs comercializat

Export primele 11 luni Import primele 11 luni

2019 2018 20192019
Unitate
de măsură

Comerţul
cu produse lemnoase
• în primele 11 luni ale anului 2019,
faţă de 2018
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12 44.12.0000-total Placaje, lemn furniruit Milioane euro 101,150 95,212 49,897 53,593

 Diferenţa   % 6,2%  -6,9%  

13 44.13.0000-total Lemn densificat în blocuri Milioane euro 4,720 5,390 2,490 1,531

 Diferenţa   % -12,4%  62,6%  

14 44.14.0000-total  Rame pentru tablouri Milioane euro 0,364 0,678 2,038 1,690

 Diferenţa   % -46,3%  20,6%  

15 44.15.0000-total   Lăzi, lădiţe, coşuri, diverse ambalaje Milioane euro 36,770 37,961 48,414 33,615

Diferenţa % -3,1%  44,0%  

16 44.16.0000-total    Butoaie Milioane euro 5,299 4,497 1,656 1,192

 Diferenţa   % 17,9  38,9%  

17 44.17.0000-total   Unelte Milioane euro 1,773 2,069 2,197 1,608

 Diferenţa   % -14,3%  36,6%  

18 44.18.0000-total    Binale Milioane euro 179,244 179,980 109,029 99,475

 Diferenţa   % -0,4%  9,6%  

19 44.19.0000-total   Articole de masă sau de bucătărie Milioane euro 11,346 13,687 8,442 7,110

 Diferenţa   % -17,1%  18,7%  

20 44.20.0000-total     Lemn marchetat, încrustat Milioane euro 10,359 11,257 4,541 4,554

 Diferenţa   % -8,0%  -0,3%  

21 44.21.0000-total  Alte articole din lemn Milioane euro 110,126 108,957 21,257 18,135

 Diferenţa   % 1,1%  17,2%  

 Total  Prelucrarea lemnului (exclusiv mobila) Milioane euro 1607,885 1629,424 752,855 760,517

Diferenţa   % -1,3 -1,0

Cod produs comercializat

Export primele 11 luni Import primele 11 luni

2019 2018 20192019
Unitate
de măsură

 Sursa: MEC

Comerţul
cu produse lemnoase
• în primele 11 luni ale anului 2019,
faţă de 2018
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Perspectiva ratingului suveran al 
României a fost în atenţia principalelor 
agenţii de evaluare financiară. Ca 
parte a răspunsului la criză, BNR a 
relaxat politica monetară şi a început 
să cumpere datoria publică. În 2021, 
sectorul privat ar urma să-şi revină 
şi să conducă redresarea, economia 
românească urmând să înregistreze 
o creştere de 4%, estimează instituţii 
financiare internaţionale.

BERD este principalul investitor 
instituţional din România, având 
investiţii de peste 8,6 miliarde de euro. 
În 2019, banca a investit şi finanţat 
22 de proiecte, în diferite sectoare ale 
economiei româneşti, în valoare totală 
de peste 372 de milioane de euro.

Economia României ar urma să 
înregistreze, anul acesta, o scădere de 
4%, faţă de un avans de 3,2% previzionat 
în noiembrie 2019, potrivit celor mai 
recente previziuni ale BERD. Pentru 2021, 
Banca pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
se aşteaptă la o expansiune de 4% a PIB-
ului României.

Şi Comisia Europeană şi-a înrăutăţit 
estimările privind economia românească 
în acest an şi a previzionat că România 
va înregistra o scădere semnificativă, 
de 6%, după mai mulţi ani de 
creştere robustă, în timp ce deficitul 
guvernamental este preconizat să ajungă 

până la 9,2% din PIB în acest an. Potrivit 
previziunilor economice de primăvară, 
publicate pe 6 mai de Comisia 
Europeană (CE), pentru 2021, economia 
României îşi va reveni, chiar dacă nu la 
nivelul de dinaintea crizei, graţie unui 
avans de 4,2%.

La rândul său, Fondul Monetar 
Internaţional (FMI) a revizuit, în 
scădere semnificativă, estimările 
privind evoluţia economiei româneşti 
în acest an, în contextul pandemiei de 
coronavirus, arată cel mai nou raport 
„World Economic Outlook”, publicat 
la jumătatea lunii aprilie de instituţia 
financiară internaţională.

Dacă în luna octombrie a anului trecut 
FMI estima că România va înregistra 
în 2020 un avans de 3,5%, conform 
noilor previziuni, instituţia financiară 
internaţională se aşteaptă ca economia 
românească să înregistreze o contracţie 
de 5% în 2020, urmând să îşi revină în 
2021, când va înregistra un avans de 
3,9%.

Noile estimări ale FMI sunt mult mai 
pesimiste decât cele ale Băncii Mondiale, 
care prognoza că România va înregistra 
o creştere economică de 0,3% în 2020, 
faţă de un avans estimat de 3,8%. Banca 
Mondială mizează şi ea pe o revenire 
până la 4,4% în 2021.

Estimări privind
economia românească

Importatorii întâmpină 
multiple dificultăţi în a 
identifica cele mai bune 
surse de aprovizionare cu 
materii prime şi mărfuri, 
atât din punctul de vedere 
al preţului, cât şi din cel al 
calităţii. Problemele legate de 
logistică, limbă, standarde sau 
legislaţie sunt, adesea, factori 
decisivi în luarea deciziilor. 
Menţionăm, totodată, 
că profitând de situaţie, 
abundenţa de „fake news”, 
„fake profiles”, influenceri, 
bloggeri, photoshop, până 
la criminalitatea economică 
virtuală, tind să anuleze 
avantajele oferite de noile 
tehnologii ale informaţiei.

În aceste condiţii, firmele 
au nevoie de informaţii şi de 
know-how de la profesionişti 
cu vastă experienţă în 
comerţul exterior. ANEIR, în 
calitatea sa de susţinător al 
intereselor exportatorilor şi 
importatorilor din Romania, 
a iniţiat un proiect de 
consultanţă punctuală  pentru 
firmele interesate (activitatea 
experţilor/mentorilor ANEIR 
fiind menită să genereze profit 
în condiţii de siguranţă şi de 
legalitate).

Promovarea 
produselor 
proprii
pe piaţa 
externă

Economia 
mondială, inclusiv 
cea a României, 
trece, în aceste 
momente, prin 
cea mai puternică 
şi neobişnuită 
criză. Ca atare, tot 
mai mulţi agenţi 
economici sunt 
interesaţi de

Având în vedere pachetul legislativ 
al Politicii Agricole Comune pentru 
perioada 2021-2027, prezentat de 
Comisia Europeană, elaborarea Planului 
Naţional Strategic (PNS) se va realiza cu 
respectarea principiului parteneriatului.

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

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

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

ASFOR, selectată
în grupurile de lucru
pentru elaborarea PNS 
(2021-2027)
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Comparativ cu luna ianuarie 
a anului anterior (2019), 
în prima lună a acestui an, 
raportul import/export 
pentru produselor lemnoase 
comercializate a păstrat 
constanţa şi caracteristica 
unei luni de debut economic. 
Astfel, referindu-ne la 
principalele produse, 
exportul la cherestea a fost 
cu 1,4% mai mic (36,824 
milioane euro în 2020, faţă 
de 37,353 milioane euro în 
2019), iar la panouri (PAL, 
OSB), a fost cu 6,1% mai 
mic (30,110 milioane euro în 
2020, faţă de 32,081 milioane 
euro în 2019). La aceleaşi 
produse, importul a fost 
substanţial mai mic pentru 
cherestea (27,3%), dar mai 
mare la plăci (36,8%). 

Raportul
import-
export
în comerţul
cu lemn
din prima 
lună a anului 
2020

Tabel 1.

-11,3%

-34,4%

-45,8%

-1,8%

-25,3%

-32.1%

martie
total intra-UE
+ extra-UE  
 
aprilie
extra-UE

mai
decadele I+II,
extra-UE

Situaţia
comerţului exterior
al României
în perioada pandemiei

export
2020/2019

import
2020/2019

Lemnul de foc, în România
Asociaţia Forestierilor din România 

- ASFOR propune ca valoarea TVA 
achitată de populaţie pentru lemnul 
de foc achiziţionat pentru încălzirea 
locuinţei să fie returnat de către Stat, 
prin ANAF, în baza bonului fiscal şi 
a avizului prin care persoana fizică 
dovedeşte provenienţa lemnului. 
Cine are de câştigat? Toată lumea!!!

• Populaţia recuperează 
contravaloarea TVA-ului achitat 
(fie în bani, fie prin compensarea 
impozitelor pe proprietăţi sau 
autoturism).

• Lemnul de foc se vinde la un preţ 
mai mic.

• Statul scoate la suprafaţa 
evaziunea din domeniul lemnului 
pentru foc valorificat către populaţie.

• Este eliminată concurenţa 
neloială care se produce prin 
eludarea achitării TVA, taxe şi 
impozite către bugetul de stat, bonul 
fiscal predându-se la ANAF, pentru a 
recupera valoarea TVA.

• Este combătut fenomenul 
tăierilor ilegale: pentru a recupera 
TVA, avizul este oprit de persoana 
fizică şi predat la ANAF, astfel nu mai 
este posibil să fie realizate mai multe 
transporturi cu acelaşi aviz.

• În contextul actualului blocaj 
economic şi al veniturilor diminuate 

ale populaţiei, este o măsură de 
sprijin atât pentru populaţie, cât şi 
de relansare a activităţii economice 
pe segmentul lemnului de foc.

Până în prezent, în Parlament au 
fost depuse mai multe iniţiative 
legislative care vizează reducerea 
TVA pentru lemnul de foc folosit 
de către populaţie pentru încălzirea 
locuinţelor.

În Europa, cota TVA la lemnul 
folosit de către populaţie pentru 
încălzirea locuinţei este de 6% 
în Belgia, 7% în Germania, 9% în 
Lituania, 10% în Franţa, 15% în 
Cehia.

Chiar dacă avem cea mai 
redusă putere de cumpărare din 
statele Europei, cu 60% sub media 
europeană, România are cea mai 
mare cotă de TVA la lemnul de foc.

Toate aceste proiecte ale 
parlamentarilor au fost determinate 
de solicitări ale populaţiei de a 
reduce preţul pentru lemnul de foc.

Ministerul de finanţe nu a sprijinit 
aceste iniţiative, motivând că ar avea 
ca efect scăderi ale încasărilor la 
buget din sumele aferente TVA. De 
asemenea, există o temere că preţul 
lemnului nu ar scădea, ci, în fapt, 
această diferenţă ar fi absorbită de 
către vânzătorul de lemn.

Implementarea SUMAL 2.0 va 
stabili o direcţie pentru o perioadă 
de mai mulţi ani. Instituţiile de 
control, dar nu numai, în utilizarea 
SUMAL, din 2008, până în prezent, 
având în vedere scopul pentru care 
a fost creat şi direcţia spre care 
merge acum (aplicarea SUMAL 2.0), 
manifestă multe şi controversate 
poziţii.

În primul rând, instrumental nu 
pare a fi orientat către prevenţie, 
către suport pentru bunele practici 
ale utilizatorului, deşi, conform 
EUTR, trebuia direcţionat către 

prima punere pe piaţă a masei 
lemnoase, trasabilitate şi garantare a 
provenienţei legale.

Există opinia ca SUMAL este un 
instrument bun, dar folosit greşit .

Varianta SUMAL 2.0 
suprareglementează excesiv, 
orientează cotrolul către agenţii 
economici utilizatori.

Dacă dăm tentă (dominantă) 
controlului, îl supunem abuzurilor. 
Dacă mergem pe principii europene 
şi modele care dau rezultate foarte 
bune în alte ţări, să o facem şi noi, 
cel puţin prin aplicare.

Biroul federal pentru energie 
şi programul său SuisseEnergie 
au lansat o cerere de proiecte pe 
tema „încălzire regenerabilă”. Acest 
program are scopul de a susţine 
oraşele, comunele şi regiunile care 
se angajează să organizeze serate 
de informare destinate populaţiei şi/

sau proprietarilor care au încălzire cu 
păcură, ale căror instalaţii au 10-15 
ani, pentru a-i stimula să treacă la 
energie regenerabilă.

Preţul peleţilor en gros (la 17 tone) 
la nivel european a păstrat o uşoară 
tendinţă de scădere.

Încălzire regenerabilă

SUMAL 2.0,
aşteptări prelungite
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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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Exploatarea terenurilor şi silvicultura 
pot genera atât emisii, cât şi absorbţii 
de CO2 din atmosferă. În perioada 
2013-2020, statele membre ale UE 
s-au angajat să se asigure că emisiile 
de gaze cu efect de seră şi absorbţiile 
din acţiunile suplimentare din acest 
sector sunt luate în considerare pentru 
obiectivul lor de reducere asumat în 
temeiul Protocolului de la Kyoto. Însă 
aceste emisii şi absorbţii nu se iau în 
calcul în vederea atingerii obiectivului 
intern al UE de a realiza o reducere de 
20% până în 2020.

Debitele şi creditele „contabilizate” ale 
UE per activitate pentru perioada 2013-
2017 au produs o absorbţie medie de 
-111,9 Mt echivalent CO2 (20). Creditele 
nete contabilizate au scăzut de la -133,9 
la -80,5 Mt echivalent CO2, din 2013 până 
în 2017.

Contabilizarea reprezintă un mijloc 
de evaluare a politicilor şi de creştere a 
nivelului de ambiţie pentru consolidarea 
acţiunilor în materie de reducere a 
emisiilor şi de creştere a absorbţiilor. 
De remarcat că debitele şi creditele 
din contabilizare sunt preliminare şi 
simulate, deoarece conturile definitive 

vor fi disponibile numai după încheierea 
perioadei de angajament (decembrie 
2020). În funcţie de activitate, se aplică 
reguli contabile diferite: contabilizare 
brut-net cu scenariul de referinţă „zero” 
pentru împădurire/reîmpădurire şi 
defrişare, contabilizare net-net faţă de 
scenariul de referinţă (în mare parte, 
emisiile şi absorbţiile pentru anul 1990) 
pentru gestionarea păşunilor, gestionarea 
terenurilor cultivate şi refacerea vegetaţiei, 
precum şi diferenţa faţă de nivelul de 
referinţă aferent gestionării pădurilor. 
Scăderea creditelor nete descrisă mai sus 
rezultă, în principal, din scăderea creditelor 

Raport intermediar al Comisiei Europene
către Parlamentul European şi Consiliul Europei, 
privind politicile climatice ale UE

Bruxelles, 31 octombrie 2019

Exploatarea
terenurilor,
schimbarea
destinaţiei
terenurilor
şi silvicultura
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sau din creditele care se transformă în 
debite pentru gestionarea pădurilor în 
Croaţia, Republica Cehă, Danemarca, 
Franţa, Italia, Lituania, Portugalia, Slovenia 
şi Regatul Unit. Motivul principal este 
creşterea indicilor de recoltare. Acest 
lucru a fost determinat în principal de o 
creştere importantă a cererii de lemn şi 
de politicile naţionale care au optimizat 
recoltarea şi, într-o măsură mai mică, de 
faptul că mai multe păduri au ajuns la 
maturitate, de exemplu în Danemarca şi 
Franţa. Perturbările naturale au contribuit, 
de asemenea, la creşterea emisiilor. De 
exemplu, emisiile din 2017 provenite 

din incendiile din Italia şi Portugalia au 
fost printre cele mai mari înregistrate 
vreodată. Dăunătorii şi furtunile au afectat 
dramatic pădurile din Lituania, Slovenia şi 
Republica Cehă. Nu se ştie dacă această 
tendinţă va continua. Cu toate acestea, 
în contextul schimbărilor climatice, este 
de aşteptat ca perturbările naturale să 
devină mai frecvente. Comportamentul 
pieţei va depinde în principal de contextul 
economic. Este de aşteptat să se intensifice 
iniţiativele de înlocuire a materiilor prime 
şi de utilizare a lemnului pentru energie, 
precum şi programele de împădurire 
şi reîmpădurire, deoarece acestea sunt 

impulsionate de politicile care vor intra în 
vigoare în 2021. Conform normelor privind 
contabilizarea pentru a doua perioadă de 
angajament a Protocolului de la Kyoto, 
Cipru, Republica Cehă, Finlanda, Franţa, 
Italia, Letonia, Lituania, Ţările de Jos, 
Portugalia şi Slovenia înregistrează debite 
nete pentru cel puţin un an în cadrul 
acestui ciclu preliminar de contabilizare. 
Cadrul de politici privind clima şi energia 
pentru 2030 integrează, pentru prima 
dată, emisiile şi absorbţiile legate de 
exploatarea terenurilor. Începând cu anul 
2021, Regulamentul privind LULUCF(22) 
impune ca statele membre să ia măsuri în 
acest sector pentru a se asigura că emisiile 
contabilizate care rezultă din exploatarea 
terenurilor sunt pe deplin compensate 
prin eliminarea unei cantităţi cel puţin 
echivalente de CO2 din atmosferă. Această 
„regulă a bilanţului neutru sau pozitiv” 
înseamnă că statele membre trebuie 
să compenseze emisiile rezultate din 
despăduriri, de exemplu prin împăduriri 
care să asigure o absorbţie echivalentă 
a carbonului sau prin ameliorarea 
gestionării durabile a pădurilor existente. 
Statele membre au prezentat planurile de 
contabilizare a pădurilor la nivel naţional, 
inclusiv nivelurile de referinţă propuse 
pentru păduri. Un grup de experţi a 
evaluat propunerile din punct de vedere 
tehnic, iar Comisia Europeană a emis 
recomandări tehnice pentru îmbunătăţirea 
planurilor naţionale. Pe această bază, 
statele membre ar trebui să îşi revizuiască 
planurile până la 31 decembrie 2019. 
Şapte state membre au ales gestionarea 
terenurilor cultivate, şase - gestionarea 
păşunilor, un stat membru - refacerea 
vegetaţiei, iar alt stat membru a ales 
drenarea şi reumidificarea zonelor umede, 
însă încă nu a furnizat cuantificările. 
Regulamentul (UE) 2018/841 se referă 
la includerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră şi a absorbţiilor rezultate din 
activităţi legate de exploatarea terenurilor, 
schimbarea destinaţiei terenurilor şi 
silvicultură în cadrul de politici privind 
clima şi energia pentru 2030. 

Documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei SWD(2019), comunicarea 
comisiei „O planetă curată pentru toţi”, a 
inclus şi emisiile şi absorbţiile provenite 
din LULUCF. În prezent, terenurile din UE 
stochează mai multe emisii decât emit. 
Chiar dacă se preconizează scăderea 
acestui nivel de absorbţie, aceasta va 
trebui să joace un rol din ce în ce mai 
important, împreună cu alte soluţii 
tehnologice, pentru a compensa emisiile 
rămase din alte sectoare şi pentru a 
permite obţinerea neutralităţii până în 
2050.
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Interzicerea 
exportului
de buştean

Ministrul român al mediului, apelor 
şi pădurilor a dat asigurări oficialilor 
de la Bruxelles că suntem în grafic cu 
măsurile care să ducă la reducerea 
tăierilor ilegale de pădure. Interesant este 
faptul că prima nominalizată se referă la 
interzicerea exportului de buşteni, chiar 

dacă anterior se anunţau exporturi de 
buştean aproape inexistente. În februarie, 
Comisia Europeană a deschis o procedură 
de infringement împotriva României, din 
cauza tăierilor ilegale de lemn. Culmea 
este că, recent, Agent Green şi alte ONG-
uri de mediu au înaintat o plângere către 

Art. 1
Se interzice exportul de buştean, 
cu sau fără coajă, sau lemn rotund, 
pentru o perioadă de 10 ani în spaţiul 
extracomunitar, începând cu data de 1 
ianuarie 2021.

Art. 2
(1) În vederea aplicării regimului silvic şi 
a gestionării durabile a fondului forestier, 
se instituie Registrul naţional de evidenţă 
informatizată a proprietăţilor forestiere, 
la nivelul autorităţii publice centrale care 

răspunde de silvicultură.
(2) Realizarea cadastrului aferent fondului 
forestier proprietate publică a statului este 
finanţată de la bugetul de stat sau din 
surse proprii ale administratorilor fondului 
forestier proprietate publică a statului.

Art. 3
(1) În vederea asigurării transparenţei 
recoltării masei lemnoase din fondul 
forestier naţional, se instituie Catalogul 
naţional al masei lemnoase la nivelul 
autorităţii publice centrale care răspunde 
de silvicultură, prin utilizarea bazelor 

Alte informaţii legislative

În urma dezbaterilor
şi a votării amendamentelor, 
forma legii, ulterior 
promulgată, este următoarea:

În data de 23 aprilie 2020, 
s-a desfăşurat dezbaterea 
parlamentară
în Camera Deputaţilor 
(cameră decizională)
a legii privind gestionarea 
durabilă a pădurilor. 
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CE privind tăierile ilegale de pădure din 
ariile protejate din România.

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,  
i-a prezentat comisarului european 
pentru mediu, oceane şi pescuit, Virginijus 
Sinkevicius, în cadrul unei videoconferinţe, 
stadiul măsurilor pe care România şi-a 

asumat că le aplică pentru a reduce 
tăierile ilegale de pădure. De altfel, 
comisarul Sinkevicius a dorit să afle dacă 
există întârzieri în adoptarea măsurilor 
asumate prin scrisoarea de răspuns a 
României, în contextul epidemiei de 
COVID-19. 

de date informatice existente la nivelul 
acesteia.
(2) Autoritatea publică centrală care 
răspunde de silvicultură va publica 
Catalogul naţional al masei lemnoase pe 
site-ul propriu, al cărui model se aprobă 
prin ordin al conducătorului autorităţii 
publice centrale care răspunde de 
silvicultură.
(3) Structurile teritoriale de specialitate 
ale autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură vor verifica, prin 
sondaj, actele de punere în valoare, în 
baza unor criterii de risc.

Art. 4
Nerespectarea interdicţiei de export a 
masei lemnoase, prevăzută la articolul 1 se 
pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani 
sau cu amendă în cuantum de 100.000 lei.
De asemenea actul normativ 
reglementează instituirea Registrului 
naţional de evidenţă informatizată 
a proprietăţilor forestiere la nivelul 
autorităţii publice centrale care răspunde 
de silvicultură, în vederea aplicării 
regimului silvic şi gestionării durabile a 
fondului forestier.
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Art. 1 
Se aprobă Normele de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru 
prevenirea şi combaterea spălării banilor 
şi finanţării terorismului, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative pentru entităţile 
raportoare supravegheate şi controlate 
de Oficiul Naţional de Prevenire şi 
Combatere a Spălării Banilor, prevăzute 
în anexa care face parte integrantă din 
prezentul ordin.

Art. 2 
Prezentul ordin se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I.
Care sunt entităţile raportoare conform 
Legii nr. 129/2019? Ce obligaţii au?

(1) Intră sub incidenţa Legii nr. 129/2019 
doar entităţile prevăzute la art. 5 din 
Legea nr. 129/2019, respectiv:
a) instituţiile de credit persoane juridice 
române şi sucursalele instituţiilor de 
credit persoane juridice străine;
b) instituţiile financiare persoane 
juridice române şi sucursalele instituţiilor 
financiare persoane juridice străine;
c) administratorii de fonduri de pensii 
private, în nume propriu şi pentru 
fondurile de pensii private pe care le 
administrează, cu excepţia caselor de 
pensii ocupaţionale profesionale;
d) furnizorii de servicii de jocuri de 
noroc;
e) auditorii, experţii contabili şi contabilii 
autorizaţi, cenzorii, persoanele care 
acordă consultanţă fiscală, financiară, de 
afaceri sau contabilă;
f) notarii publici, avocaţii, executorii 
judecătoreşti şi alte persoane care 
exercită profesii juridice liberale, în 
cazul în care acordă asistenţă pentru 
întocmirea sau perfectarea de operaţiuni 
pentru clienţii lor privind cumpărarea ori 
vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau 
părţi sociale ori elemente ale fondului 
de comerţ, administrarea instrumentelor 
financiare, valorilor mobiliare sau a 

altor bunuri ale clienţilor, operaţiuni 
sau tranzacţii care implică o sumă de 
bani sau un transfer de proprietate, 
constituirea sau administrarea de conturi 
bancare, de economii ori de instrumente 
financiare, organizarea procesului 
de subscriere a aporturilor necesare 
constituirii, funcţionării sau administrării 
unei societăţi; constituirea, administrarea 
ori conducerea unor astfel de societăţi, 
organismelor de plasament colectiv 
în valori mobiliare sau a altor structuri 
similare, precum şi în cazul în care 
participă în numele sau pentru clienţii lor 
în orice operaţiune cu caracter financiar 
ori vizând bunuri imobile;
g) furnizorii de servicii pentru societăţi 
sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. 
e) şi f);
h) agenţii imobiliari;
i) alte entităţi şi persoane fizice 
care comercializează, în calitate de 
profesionişti, bunuri sau prestează 
servicii, în măsura în care efectuează 
tranzacţii în numerar a căror limită 
minimă reprezintă echivalentul în lei al 
sumei de 10.000 euro, indiferent dacă 
tranzacţia se execută printr-o singură 
operaţiune sau prin mai multe operaţiuni 
care au o legătură între ele.

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
alin. (1), agenţii şi distribuitorii 
instituţiilor emitente de monedă 
electronică şi instituţiilor de plată, 
inclusiv cei ai instituţiilor din alte 
state membre care prestează servicii 
pe teritoriul României ori punctul 
central de contact, după caz, respectă 
obligaţiile legale în materie de prevenire 
şi combatere a spălării banilor şi a 
finanţării terorismului.

(3) În aplicarea alin. (2), instituţiile 
emitente de monedă electronică şi 
instituţiile de plată le impun contractual 
agenţilor şi distribuitorilor prin 
care prestează servicii pe teritoriul 
României conformarea la prevederile 
din prezenta lege şi din reglementările 
emise în aplicarea acesteia şi stabilesc 
mecanismele de conformare.

Ordin
nr. 102 din

22 ianuarie 2020, 
privind aprobarea 

Normelor de 
aplicare

a prevederilor 
Legii nr. 129/2019 

pentru prevenirea şi 
combaterea spălării 

banilor şi finanţării 
terorismului, 

precum şi pentru 
modificarea şi 

completarea unor 
acte normative 

pentru entităţile 
raportoare 

supravegheate 
şi controlate de 

Oficiul Naţional de 
Prevenire

şi Combatere
a Spălării Banilor

(Publicat în Monitorul Oficial
nr. 75 din 3 februarie 2020)

Prevenirea
şi 

combaterea 
spălării 
banilor

În temeiul prevederilor art. 40 alin. (2), art. 58 alin. (3) şi 
art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi 
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
cu modificările ulterioare, al dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului 
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările 
ulterioare, preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi 
Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.
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Capitalul
de lucru

Pentru o companie mică, aflată 
în stadiul iniţial de dezvoltare, 
managementul capitalului de 

lucru reprezintă aspectul principal 
asupra căruia se concentrează 
deciziile antreprenorului, fiind extrem 
de important pentru supravieţuirea 
companiei.

Motivul este acela că orice afacere 
utilizează numerar (cash), iar afacerile 
profitabile generează numerar. Problema 
este însă că, de obicei, cash-ul este 
mai întâi utilizat, iar doar apoi generat. 
Managementul capitalului de lucru 
presupune atât stabilirea politicii 

capitalului de lucru, cât şi modalitatea 
de aplicare a acestei politici în cadrul 
operaţiunilor zilnice.

Prin capital de lucru (sau fond de 
rulment) se înţelege valoarea activelor 
curente, iar prin capitalul de lucru net se 
înţelege diferenţa dintre activele curente 
şi pasivele curente.

Activele curente reprezintă resursele 
utilizate de companie pe o perioadă mai 
scurtă de un an, în vederea vânzării sau 
transformării în numerar. Principalele 
componente, din perspectiva unui 
antreprenor, sunt stocurile, creanţele, 
disponibilităţile de numerar şi cheltuielile 
în avans. Dimensionarea activelor curente 
este importantă prin faptul că ele sunt 
acelea care susţin un anumit nivel al cifrei 
de afaceri.

Pasivele curente reprezintă modul în 

care au fost finanţate respectivele resurse, 
deci datoriile cu scadenţă mai scurtă de 
un an. Acestea includ furnizorii, datoriile 
către bugetul de stat, salariile şi veniturile 
în avans.

Politica finanţării capitalului de lucru 
(a fondului de rulment) implică luarea 
deciziilor în privinţa următoarelor aspecte:

• Cât de mult trebuie investit în fiecare 
categorie de active curente?

• Cum ar trebui finanţate aceste 
investiţii?

Unul dintre aspectele importante ale 
managementului capitalului de lucru este 
prevederea finanţării creşterii activelor 
curente odată cu creşterea cifrei de 
vânzari, pe măsura dezvoltării firmei. 
Din acest motiv, este foarte important 
ca antreprenorul să cunoască tendinţele 
vânzărilor şi efectele acestor tendinţe 

Credite pentru capital de lucru
în întreprinderile mijlocii
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Credite pentru capital de lucru
în întreprinderile mijlocii

asupra necesarului de capital de lucru al 
firmei.

Politica de finanţare a capitalului de 
lucru este o problemă de genul: cu cât 
firma este mai conservatoare, cu atât 
va recurge într-o mai mică măsură la 
creditul pe termen scurt, deoarece cu cât 
se utilizează mai mult acest tip de credit, 
cu atât este mai mare expunerea la risc a 
firmei.

În strânsă legătură cu conceptul de 
capital de lucru se află noţiunea de rată 
de creştere auto-sustenabilă, care poate 
fi aplicată atât unei companii, cât şi unei 
linii de produse, unui segment de piaţă 
sau unui canal de distribuţie. Rata de 
creştere auto-sustenabilă înseamnă, de 
fapt, acea rată de creştere care poate 
fi finanţată prin vânzările realizate în 
condiţiile unei politici de credit obişnuite.

Ori de câte ori rata de creştere a 
afacerii este superioară ratei de creştere 
auto-sustenabile, este nevoie de capital 
suplimentar, necesitate care trebuie 
planificată. Rata de creştere auto-
sustenabilă oferă, deci, instrumentul 
necesar previzionării nevoilor de cash. 
Factorii care influenţează această rată 
sunt:

• cantitatea de cash necesară pentru 
producerea unei unităţi de vânzare;

• durata fiecăruia dintre fluxurile de 
numerar implicate;

• cantitatea de cash pe care unitatea de 
vânzare rezultată o aduce.

Firmele mici şi mijlocii (IMM) din 
Uniunea Europeană, inclusiv din România, 
afectate de scăderea afacerilor, ca urmare 
a crizei actuale cauzate de pandemie, ar 
putea primi credite bancare şi capital de 

lucru, prin facilităţi propuse de Comisia 
Europeană.

Comisia Europeană a propus o serie de 
măsuri pentru atenuarea crizei cauzate 
de COVID-19, unele dintre iniţiative 
referindu-se la sprijinirea firmelor mici şi 
mijlocii (IMM) din Uniunea Europeană, 
afectate de scăderea afacerilor.

Bugetul UE va trimite imediat 1 miliard 
de euro la Fondul Europen de Investiţii 
(EIF), pentru a acorda garanţii şi a stimula 
băncile comerciale din statele membre 
să acorde credite IMM-urilor. Măsura 
ar urma să ajute cel puţin 100.000 de 
IMM-uri europene cu împrumuturi de 
8 miliarde de dolari în total, pentru 
asigurarea lichidităţilor.

De asemenea, debitorilor afectaţi li se 
vor acorda noi perioade de graţie la plata 
creditelor.

Fondul European de Dezvoltare 
Regională (gestionat de Comisia 
Europeană) va putea suporta finanţarea 
de capital de lucru pentru IMM-uri, acolo 
unde este necesar, ca măsură temporară, 
pentru a oferi un răspuns la criza de 
sănătate publică. De asemenea, banii 
din FEDR destinaţi priorităţii de investiţii 
în cercetare, dezvoltare tehnologică şi 
inovare să poată acoperi şi investiţii în 
produse şi servicii necesare răspunsului 
la criză şi capacităţii sanitare. Astfel, CE 
propune modificarea Regulamentului UE 
1301/2013.

O altă măsură propusă prevede 
folosirea instrumentelor financiare 
finanţate prin FEDR pentru asigurarea de 
capital de lucru IMM-urilor, ca măsură 
temporară, pentru a da un răspuns crizei 
de sănătate publică. Pentru aceasta, 
urmează să fie modificat Regulamentul 
UE 1303/2013.

Pentru persoanele care îşi vor pierde 
locurile de muncă din cauza scăderii 
afacerilor firmelor la care lucrează, 
CE propune utilizarea Fondului Social 
European pentru măsuri de recalificare. 
De asemenea Fondul European 
de Ajustare şi Globalizare, care are 
disponibili 179 de milioane de euro în 
anul 2020, poate fi mobilizat pentru a 
ajuta lucrătorii care vor fi disponibilizaţi şi 
liber-profesioniştii.

În plus, comisia a menţionat că şi 
statele membre ar putea să acorde sprijin 
IMM-urilor, prin subvenţionarea salariilor 
lucrătorilor şi suspendarea impozitului 
pe profit şi a TVA. De asemenea, statele 
membre ar putea compensa companiile 
pentru pagubele cauzate de situaţii 
neprevăzute (în sectoare ca turismul 
sau aviaţia, de exemplu) şi să ofere 
despăgubiri direct consumatorilor afectaţi 
de anularea unor bilete sau servicii.
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Standardul SR 770
Mobilier din lemn. Cerinţe de calitate

S-a elaborat ultima variantă a 
proiectului de comitet pentru standardul 
SR 770 „Mobilier din lemn. Cerinţe 
de calitate”. Au fost implementate 
toate observaţiile primite de la 
membrii comitetului în cadrul anchetei 
desfăşurate în perioada 13-23.04.2020. 
Observaţiile nu au implicat modificări 
majore faţă de versiunea iniţială.

Pe această bază, s-a trecut inclusiv 
la varianta de „proiect pentru ancheta 
publică”. Proiectul poate merge în 
anchetă publică doar după ce se obţine 
consensul în cadrul comitetului pentru 
proiectul de comitet.

Acest standard reprezintă revizuirea 
standardului român STAS 770-1991 
„Mobilier din 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, 1991 şi 2006.
Prin revizuirea 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, condiţiile de asigurare a 
securităţii consumatorului şi de verificare 
a conformităţii produselor.

Acest standard poate fi utilizat pentru 
stabilirea conformităţii cu standardele 
de referinţă pentru mobilierul din 
lemn masiv şi/sau 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 anterior.

Faţă de standardul pe care îl 
înlocuieşte, s-au efectuat următoarele:

• s-a modificat articolul 1, „Domeniu 
de aplicare”;

• s-a revizuit articolul 2, „Referinţe 
normative”;

• s-a modificat articolul 4
• s-a modificat articolul 5
• s-a modificat articolul 6
• forma de redactare a actualei ediţii 

este conform SR 10000-4:2012.
Standardul intră în patrimoniul 

comitetului tehnic ASRO/CT 118, Lemn 
şi produse finite şi semifinite din lemn, 
maşini şi utilaje pentru prelucrarea 
lemnului.
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Ghidul ISO/IEC 37, „Instrucţiuni de 
utilizare a produselor de către consumatori”, 
îi va ajuta pe aceştia să utilizeze mai eficient 
produsele pe care le achiziţionează. De 
câte ori nu vi s-a întâmplat să deterioraţi 
un produs din cauza unor instrucţiuni 
neadaptate corespunzător produsului?

Instrucţiunile de utilizare constituie căile 
de transmitere către utilizator a informaţiilor 
cu privire la modul de utilizare a produselor 
şi a serviciilor aferente produselor, într-un 
mod corect şi sigur.

Mijloacele de comunicare utilizate 
fie separat, fie în combinaţie, pentru a 
oferi consumatorilor suport în folosirea 
serviciului sau produsului pe care îl 
achiziţionează, sunt următoarele: texte, 
cuvinte, simboluri grafice, diagrame, 
imagini, informaţii sonore, vizuale sau 
tactile.

Instrucţiunile de utilizare pot fi amplasate 
direct pe produs, pe ambalajul acestuia sau 
în materiale însoţitoare, ca, de exemplu, 

prospecte, manuale, pe diverse suporturi 
sau informaţii digitale, cum ar fi pe site-ul 
furnizorului produsului.

Acest ghid stabileşte principii şi 
furnizează recomandări cu privire la 
conceperea şi formularea instrucţiunilor de 
utilizare a produselor de către consumatori.

Ghidul ISO/IEC 37 este destinat utilizării 
de către:

• comitetele care elaborează standarde 
pentru produsele de consum; 

• proiectanţii şi producătorii de produse, 
redactorii de documentaţie tehnică şi 
alte persoane angajate în activitatea de 
concepere şi elaborare a unor astfel de 
instrucţiuni;

• importatori, autorităţi de reglementare, 
organisme de inspecţie şi cercetători.

Ghidul ISO/IEC 37, „Instrucţiuni de 
utilizare a produselor de către consumatori” 
poate fi achiziţionat de la ASRO, Serviciul 
Vânzări, vanzari@asro.ro.

Din activitatea curentă
a Comitetului naţional
CT 118

Comitetul tehnic de standardizare CT 
118, „Lemn şi produse finite şi semifinite 
din lemn, maşini şi utilaje pentru 
prelucrarea lemnului”, având ca obiect de 
activitate standardizarea terminologiei, 
clasificării, metodelor de încercare pentru 
lemn rotund şi cherestea, plăci pe bază 
de lemn, mobilier, precum şi pentru plută 
şi produse din plută, ca şi pentru maşini 
şi scule destinate prelucrării materialelor, 
precum şi utilaje de condiţionare a 
lemnului, se întruneşte periodic în 
şedinţe de lucru având ca principal scop 
îndeplinirea obiectivelor din planul anual 
de activitate.

Astfel, în ultima şedinţă de comitet s-au 
analizat şi soluţionat o serie de sarcini 
specifice promovării standardului SR 770 
„Mobilier din lemn. Cerinţe de calitate”; 
s-au colectat şi transmis voturile pentru 
proiectele elaborate de comitetele tehnice 
europene corespondente comitetului 
tehnic românesc - CT 118, pentru intervalul 
iunie - august 2020, conform tabelului.

Ediţie nouă pentru

Ghidul ISO/IEC 76

ISO/TC 218

Path: ISO_PWI_23823

vote 2020-08-07 Ballot NP ballotISO_PWI_23823_Cover_Page.pdf
General Requirements for solid wood frame

ISO/TC 218

Path: ISO_PWI_23823

vote 2020-08-07 Ballot NP ballotISO_CD_ General_requirements_for_
solid_wood_frame.docx
General Requirements for solid wood frame

ISO/TC 218

Path: ISO_PWI_23823

vote 2020-08-07 Ballot NP ballotISO_CD_ General_requirements_for_
solid_wood_frame.pdf
General Requirements for solid wood frame

ISO/TC 218

Path: ISO_PWI_23823

vote 2020-08-07 Ballot NP ballotISO_PWI_23823_Form04.pdf
General Requirements for solid wood frame

CEN/TC 142

Path: FprEN_ISO_19085-
15.2 (66367)

vote 2020-07-06 Ballot CENFV
ballot

00142197_x_20200514.zip
Woodworking machines - Safety - Part 15:
Presses (ISO/FDIS 19085-15:2020)

CEN/TC 112

Path: 02. General
committee documents

2241 info Other
committee
document

Other
committee
document

CEN-TC112_N2241_Recommendations_64th_
meeting_of_CEN-TC_112_WG_4_2020-05-13
Recommendations 64th meeting 
of CEN/TC 112 WG  2020-05-13

CEN/TC 112

Path: 02. General
committee documents

2240 info Other
committee
document

Other
committee
document

CEN-TC112_N2240_Convenor_report_WG_5_
Regulated_Dangerous_Substances
Convenor report WG 5 
Regulated Dangerous Substances

CEN/TC 175

Path: 02. General
committee documents

1804 info BallotCEN-TC175_N1804_CENTC_175_-_EN_16481_
2014_SR_results
CENTC 175 - EN 16481
2014 SR results

Tabel 1.

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

Int. Due Date
Nat. Due Date

Document
type

Document
subtype

CEN/TC 175

Path: 2020-06-22&23

1803 meet 2020-06-22 Other
committee
document

CEN-TC175_N1803_CENTC_175_-_revised_
Draft_agenda_-_WEB_-_Jun2 2020
CENTC 175 - revised Draft agenda -
WEB - June 2020
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Coronavirusul
şi implicaţiile sale 
sociale
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În momentul de faţă, izolarea a 
afectat majoritatea populaţiei, 
de altfel, cu intenţia de a preveni 

răspândirea rapidă a virusului în 
comunitate şi de a proteja atât 
persoanele în varstă, cât şi pe cele ale 
căror condiţii de sănătate preexistente 
îi expun şi mai mult.

Impactul economic şi social 
zdruncină, astfel, serios lumea muncii, 
iar lucrătorii sunt cei care plătesc cel 
mai scump preţ al acestei situaţii.

Redresarea economică trebuie să 
se bazeze pe trei obiective prioritare: 
locuri de muncă, venituri şi protecţie 
socială. Obiectivul trebuie să fie munca 
decentă pentru toţi, condiţii adecvate 
de sănătate şi siguranţă, trebuie 
garantat salariul minim, o viaţă decentă 
tuturor celor care muncesc şi garanţia 
dreptului lucrătorilor la negocieri 
colective.

În acest sens, CES a dat aviz favorabil 
legii privind sprijinul pentru un trai 
mai decent, în contextul pandemiei 
provocate de Sars-Cov-2.

Astfel, pe teritoriul României, 
contractele de muncă ale muncitorilor 
români au fost suspendate sau închise, 
dar tendinţa masivă de creşterea a 
acestui fenomen conduce la efecte 
negative asupra economiei naţionale.

Coronavirusul
şi implicaţiile sale 
sociale

În contextul actual, 
când tot mai multe 
ţări se confruntă 
cu perturbări fără 
precedent ale 
vieţii de zi cu zi, iar 
răspândirea globală 
a coronavirusului 
a dus la închiderea 
sau încetinirea 
activităţilor din 
întreaga lume, 
relansarea 
macroeconomică 
trebuie facută în 
condiţii speciale, cu 
deplina respectare 
a securităţii şi 
sănătăţii lucrătorilor.
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Perioada actuală, caracterizată de 
pierderea temporară sau definitivă a 
locurilor de muncă şi de incertitudinea 
privind veniturile, de acutizarea 
crizei economice, reprezintă un 
factor generator de tensiuni sociale, 
favorizând creşterea inegalităţilor, a 
fenomenelor de migraţie în masă şi, 
implicit, a criminalităţii. Altercaţii care au 
escaladat în violenţe fizice cu forţele de 
ordine, manifestate pe fondul creşterii 
tensiunilor sociale, au fost prezentate 
de-a lungul stărilor de necesitate şi de 
urgenţă, acest tip de fenomen putând să 
reapară.

Asistăm la o situaţie în care o 
mare parte dintre români se află în 
imposibilitatea de a plăti ratele la bănci, 
utilităţile şi chiar hrana, rezolvarea 
acestui tip de problemă putând fi 
soluţionată printr-o puternică intervenţie 
guvernamentală, în sensul asigurării 
unui venit minim garantat pentru 
fiecare cetăţean afectat de pandemie, 
în condiţiile în care o mare parte a celor 
aflaţi în şomaj tehnic sau care au pierdut 
locul de muncă nu deţine economii sau 
rezerve financiare. 

Venitul minim garantat este un 
element care nu poate fi exceptat 
în pachetele de politici fiscale pe 
care guvernele le introduc, existenţa 
veniturilor ducând la consum şi implicit 
la atenuarea efectelor negative ale crizei.

Prezenta lege reglementează accesul 
românilor cu vârsta de peste 18 ani la 
un venit lunar minim garatat de 500 lei, 
în contextul pandemiei provocate de 
Sars-Cov-2.

Ca urmare a negocierilor tripartite 
derulate până în prezent, având 
în vedere asigurarea funcţionării 
unităţilor în perioada în care există 
riscul infectării cu COVID-19, Guvernul 
României, confederaţiile sindicale 
reprezentative la nivel naţional şi 
confederaţiile patronale reprezentative 
la nivel naţional au semnat, în data de 
04.05.2020, un acord tripartit, apreciind 
că dezvoltarea economică şi asigurarea 
unui mediu de afaceri favorabil pentru 
relansarea macroeconomică sunt condiţii 
indispensabile pentru progresul social, 
cu păstrarea securităţii şi sănătăţii 
lucrătorilor. Coroborat cu creşterea 
alarmantă a şomajului, care reprezintă 
o provocare majoră pentru majoritatea 
ţărilor, şi ţinând seama de elementele 
stabilite de prevederile decretelor 
privind instituirea stării de urgenţă pe 
teritoriul României, dar şi de convenţiile 
OIM ratificate de România, pentru 
limitarea infectării cu coronavirusul 
Cov-2 în rândul populaţiei, care ar 

avea un impact deosebit de grav, în 
principal asupra dreptului la sănătate al 
persoanelor, asupra nevoilor lucrătorilor 
şi ale familiilor lor faţă de nivelul general 
al costului vieţii, prestaţiile de sănătate 
socială şi nivelul de trai al altor grupuri 
sociale, s-au convenit următoarele:

Pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii 
lucrătorilor la locul de muncă:

• angajatorii vor respecta toate 
instrucţiunile emise de autorităţi cu 
privire la angajaţii care au avut contact 
cu persoane care au fost testate pozitiv 
pentru COVID-19, potrivit instrucţiunilor 
emise de autorităţi, sau care vin din 
zone cu risc identificate de Ministerul 
Sănătăţii.

• accesul furnizorilor externi şi al 
vizitatorilor se va face urmând indicaţii 
precise care vor fi decise de angajator 
la nivel de unitate/locaţie, în funcţie 
de specificul activităţii; conducătorii 
mijloacelor de transport vor rămâne, în 
măsura posibilului, în interiorul propriilor 
vehicule; 

• angajatorii vor realiza curăţarea 
zilnică şi igienizarea spaţiilor şi mediilor 
de lucru şi a zonelor comune; vor pune 
la dispoziţia angajaţilor, în măsura 

în care sunt disponibile şi accesibile, 
proceduri şi materiale de protecţie şi 
dezinfecţie, ţinând cont şi de specificul 
activităţii; acestea vor fi puse la 
dispoziţie şi utilizate în conformitate 
cu recomandările emise de Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii şi de autorităţile 
competente; 

• toate părţile au obligaţia să respecte 
măsurile minime de precauţie şi igienă, 
în special a mâinilor;

• zonele comune vor fi curăţate, 
salubrizate şi igienizate corespunzător, 
iar accesul în acestea se va face pe baza 
unor cote stabilite de angajator, astfel 
încât să poată fi asigurată distanţa 
interpersonală între angajaţi, cu 
respectarea strictă a instrucţiunilor emise 
de autorităţi; 

• angajatorii vor descuraja grupurile 
mari de persoane şi vor promova, pe cât 
posibil, un orar de muncă şi un flux al 
personalului care să evite congestiile; 

• angajaţii care prezintă febră sau 
simptome de infecţie respiratorie vor fi 
trataţi ca posibil infectaţi cu COVID-19, 
iar în cazul lor se vor aplica toate 
protocoalele stabilite de Ministerul 
Sănătăţii sau de Organizaţia Mondială a 

Secţie de prelucrare a lemnului: 
poziţionarea spaţială a posturilor de lucru
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Sănătăţii, la fel şi în cazul angajaţilor cu 
care aceştia au intrat în contact; 

• angajatorii vor păstra 
confidenţialitatea informaţiilor medicale 
ale angajaţilor infectaţi sau suspectaţi 
de a fi infectaţi cu COVID-19, în măsura 
în care acestea nu pun în pericol 
protocoalele şi instrucţiunile care trebuie 
urmate conform Ministerului Sănătăţii 
sau Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii; 

• angajatorii vor aduce la cunoştinţa 
persoanelor cu care interacţionează 
(angajaţi, clienţi, parteneri), măsurile 
implementate pentru limitarea riscurilor 
de infecţie. 

Aceste dispoziţii se vor aplica atât 
timp cât sunt necesare pentru a preveni 
riscul de infecţie cu COVID-19.

Având în vedere:

• încheierea stării de urgenţă, ţinând 
cont că după 15 mai urmează o 
relaxare graduală a măsurilor sociale şi 
economice pentru combaterea infectării 
cu SARS-CoV-2;

• scenariile instituţiilor economice 
internaţionale, potrivit cărora vom 
traversa o criză economică cel puţin în 

anul 2020, când economia României 
va înregistra o scădere economică 
semnificativă;

• diferenţele semnificative în ceea 
ce priveşte capacitatea de reluare 
a activităţii economice: în timp ce 
unele companii se vor redresa lent, pe 
fondul scăderii cererii, altele vor reveni 
abia în măsura în care viaţa socială şi 
mobilitatea se vor relua complet;

• schema de finanţare SURE, lansată 
de Comisia Europeană, şi recomandările 
OCDE privind combaterea şomajului ca 
efect post-pandemie,

s-au convenit următoarele:

• pentru a evita încetarea activităţii sau 
disponibilizări semnificative de personal, 
părţile sunt de acord să implementeze în 
România un sistem de muncă flexibilă cu 
program redus;

• orice unitate din România, 
indiferent de dimensiunea sau sectorul 
de activitate, va putea aplica munca 
flexibilă, cu program redus, dacă există o 
reducere efectivă a activităţii/activităţilor 
justificată de o cauză reală şi serioasă, în 
special dacă afectează cel puţin 10% din 
numărul de salariaţi.

• munca cu program redus permite 
reducerea orelor de muncă zilnice faţă 
de programul normal, pe o perioadă 
limitată; timpul de lucru poate fi redus 
cu până la 90% din timpul normal de 
lucru;

• salariaţii al căror timp de lucru se 
reduce vor beneficia, în afara salariului 
pentru timpul efectiv lucrat, de o 
indemnizaţie din partea statului, care 
să acopere diferenţa până la 75% din 
salariul de bază.

• concediul de odihnă şi prima de 
vacanţă aplicabile la nivelul stabilit 
pentru norma întreagă, precum şi 
stagiul de cotizare al salariatului pentru 
perioada respectivă nu sunt afectate de 
reducerea programului de lucru; 

• munca cu program redus se poate 
aplica pe o perioadă de cel mult şase 
luni, cu posibilitatea de prelungire cu 
încă şase luni.

Acordul privind munca cu program 
redus va fi revizuit anual în cadrul 
Consiliului Naţional Tripartit pentru 
Dialog Social. 

Părţile semnatare consideră că aceste 
măsuri vor contribui la realizarea unuia 
dintre obiectivele fundamentale ale 
unei societăţi democratice şi prospere, 
anume creşterea bunăstării individuale şi 
a coeziunii sociale.

Până la data de 31 decembrie 2020, 
părţile vor face o analiză a efectelor 
prezentului acord. Dacă se consideră 
necesar, se poate încheia un alt acord, cu 
o nouă perioadă de aplicare.

Totodată, solicităm tuturor 
companiilor să respecte drepturile 
lucrătorilor şi insistăm ca guvernul să se 
asigure de acest lucru. Noi ne reafirmăm 
angajamentul de a susţine, cu aceeaşi 
convingere, în continuare, democraţia şi 
drepturile omului.

Dan Anghel,
Preşedinte FSLIL



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. 





de specialitate

Publicaţii
şi evenimente

ştiinţifice
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Forestry publications
and scientific events

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.

2019, Roma, FAO
Ghid de
combatere biologică 
a speciilor invazive 
de insecte
din pădure 

Sunt insecte care reprezintă o adevărată 
ciumă pentru arbori, bogăţie naturală 
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Academicianul
Victor Giurgiu,
la 90 de ani

Victor Giurgiu,
membru titular

al Academiei Române
(Foto Agerpres)

Victor Giurgiu, membru titular al 
Academiei Române (2009), s-a născut la 
16 mai 1930, la Moeciu, judeţul Braşov.

A lucrat la Institutul de Cercetări şi 
Amenajări Silvice din Bucureşti (1957-
1995), a fost cadru didactic asociat 
la Academia de Studii Economice 
din Bucureşti şi la Universitatea din 
Suceava, fiind apoi titularizat, în 1993, ca 
profesor universitar pentru disciplinele 
dendrometrie şi biostatistică forestieră la 
Facultatea de Silvicultură a Universităţii 
din Suceava.

Rezultatele cercetărilor sale se 
regăsesc în numeroase lucrări, printre 
care: „Biometria arborilor şi arboretelor 
din România” (1972), „Conservarea 
pădurilor” (1978), „Dendrometrie 
şi auxologie forestieră” (1979), 
„Pădurea şi viitorul” (1982), „Structuri 

optime pentru pădurile de protecţie” 
(1987), „Amenajarea pădurilor cu 
funcţii multiple” (1988), „Protejarea 
şi dezvoltarea durabilă a pădurilor 
României” (1995), „Les forets vierges de 
Roumanie” (2001), „Conştiinţa forestieră 
la români” (2003), „Contribuţii ştiinţifice 
în dendrometrie, auxologie forestieră şi 
amenajarea pădurilor” (2003).

Preşedinte de onoare al Societăţii 
„Progresul Silvic”, membru fondator şi 
preşedinte de onoare al Federaţiei de 
Apărare a Pădurilor, membru al Uniunii 
Internaţionale „Pro Silva”, este distins cu 
premiul „Traian Săvulescu” al Academiei 
Române, cu ordinul naţional „Meritul 
Ştiinţific” şi cu ordinul naţional „Steaua 
României”. 

Despre viaţa şi activitatea 
academicianului Victor Giurgiu se 

pentru oamenii care depind şi beneficiază 
de ei.
Insectele parazite afectează aproximativ 
35 de milioane de hectare de pădure în 
fiecare an, cu consecinţe deosebit de 
grave atunci când speciile non-native 
intră în ecosisteme unde nu au duşmani 
naturali. Scara dezastrului creşte odată 
cu dezvoltarea comerţului şi cu efectele 
schimbărilor climatice.
Insectele sunt răspândite pe milioane 
de hectare de pădure şi în fiecare an 
traversează lumea. Comerţul cu lemn tăiat 
facilitează răspândirea insectelor.
Lupta biologică clasică poate da roade 
în aceste ravagii pe care le fac dăunătorii 
menţionaţi. Metoda constă în utilizarea 
unor produse naturale cu o mare 
capacitate de a reduce durabil invazia. La 
baza acestor principii stau cunoştinţele 
teoretice şi practice acumulate în ultimul 
deceniu.
O echipă de experţi prezintă, sub 
formă de ghid, clar şi concis, practici şi 
soluţii destinate sănătăţii pădurii. Ideile 
prezentate pot fi aplicate inclusiv în 
ţările în curs de dezvoltare, cu reuşite 
în utilizarea instrumentelor biologice 
recomandate. Ghidul furnizează elemente 
de teorie, direcţii practice, explică şi 
abordează inclusiv riscurile unor astfel de 
programe. În conţinut sunt prezentate 
şi 11 studii de caz, explicate şi susţinute 
prin ilustraţii.

vor afla mai multe cu prilejul sesiunii 
aniversare festive care urmează să fie 
organizată de Academia Româna şi de 
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice.

2018, Roma, FAO
Rolul pădurii
în atenţionările şi 
efectele schimbărilor 
climatice
Pădurile au o contribuţie considerabilă 
în combaterea efectelor schimbărilor 
climatice, prin absorbţia bioxidului 
de carbon şi stocarea acestuia. Au, de 

asemenea, un rol esenţial în reducerea 
vulnerabilităţilor şi în ameliorarea 
capacităţii de adaptare a ecosistemelor 
şi populaţiilor pentru a face faţă 
schimbărilor şi variabilităţii climatice, 
înainte ca impactul negativ să devină 
evident. În multe ţări, din diverse 
părţi ale lumii, pădurile nu sunt luate 
în considerare în politicile forestiere 
naţionale ca factor determinant în 
schimbările climatice.
Aceasta publicaţie oferă un argument 
verificat pentru a aduce şi integra 
în programele forestiere naţionale 
chestiunea schimbărilor climatice.
Acest document completează un 
ansamblu de directive elaborate de FAO 
în 2013, cu privire la integrarea relativă 
a schimbărilor climatice în planurile şi 
practicile gestionării pădurilor.

2019, Roma, FAO
Ameliorarea 
guvernanţei regimului 
forestier
Publicaţia analizează şi evaluează rolul 
proprietăţii asupra pădurii în legătură 
cu modul de gospodărire şi nevoia de 
îmbunătăţire a acesteia. Ghidul prezent se 
oferă ca un instrument de implementare a 
celor mai bune şi responsabile soluţii. 



Sunt abordate chestiuni legate de regimul 
funciar aplicat terenurilor, pajiştilor şi 
pădurii, în general, inclusiv legate de 
securitatea alimentară la nivel naţional, în 
context internaţional.
Sunt descrise şi încurajate iniţiativele 
participative, de colaborare, pentru 
forestierii comunitari şi de exploatare 
a lemnului. Instrumentul permite 
identificarea şi evaluarea sistemelor 
nerecunoscute în textele de lege. De 
asemenea, sunt oferite indicaţii valoroase 
privind potenţialul ideilor noi, dar şi 
limitele acestora, cu referire la mediul 
local şi la contribuţiile îndreptate spre 
obiectivele dezvoltării durabile, în general. 

2019, Roma, FAO
Evaluarea avantajelor 
pădurii comunitare 

Întrunirile având ca obiectiv regimul 
forestier comunitar au cunoscut o 
expansiune considerabilă, mai ales 
în cursul ultimelor patru decenii. Au 

traversat, în acest răstimp, un vast evantai 
de iniţiative care au favorizat o tot mai 
largă participare a societăţii la activitatea 
forestieră. Cadrul de evaluare prezentat 
evidenţiază şi dă, în mod concertat, parte 
din rezultatele şi eşecurile comunităţilor 
forestiere la nivel de ţară.
Lucrarea poate, de asemenea, oferi un 
mediu pentru stimularea unei game largi 
de iniţiative. O comunitate forestieră 
performantă este aceea care reuşeşte să 
restaureze rapid pădurea, pe plan ecologic 
şi social, şi alege principii de gospodărire 
durabilă conectate la nevoile locale şi 
naţionale ale ţării.

2019, Roma, FAO
Cum evaluăm corect 
serviciile ecosistemice 
forestiere 

Incapacitatea de a cuprinde în plenul 
valorii economice şi serviciile ecosistemice 
ale pădurii, inclusiv în procesele 
decizionale, contribuie la menţinerea 
procesului de degradare a unor ecosisteme 
sau biodiversităţi. A arăta şi a integra 
valorile acestor servicii pot determina 
noi orientări politice în menţinerea şi 
conservarea  serviciilor ecosistemice 
necesare vieţii. Sunt analizate câteva studii 
de caz, cu concepte generale adaptate 
la context, propunând metode aplicabile 
într-un evantai larg de situaţii. Manualul 
se concentrează pe valorile serviciilor 
ecosistemice forestiere şi se doreşte a fi o 
prescripţie pentru ameliorarea măsurilor 
din politicile şi deciziile în domeniu. 
Între altele, cartea explorează bazele 
matematice şi financiare, cum ar fi 
indicatorii de rentabilitate şi de risc, 
utilizate în principalele metode de 
estimare a valorii economice a serviciilor 
ecosistemice forestiere.
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3-5 aprilie
Offenburg, Germania
Salon Forst Live (anulat)

14-15 aprilie
Paris, Franţa
FCB • Al 10-lea Forum Internaţional 
al Cherestelei

14-17 aprilie
Gränichen, Elveţia
La lucru cu caii
Curs de formare profesională

8 mai
Bâle, Elveţia
Arbori în oraş, pădurea 
şi apa: silvicultura urbană 
concretă • Formare profesională 
continuă (amânat)

9 mai
Bienne, Elveţia
Sesiune de informare 
cu privire la cursurile de 
pregătire (programă)
la Facultatea de Silvicultură, Bienne 

13 mai
Boëge, Franţa
Schimbările climatice 
şi pădurile. Care sunt 
percepţiile şi experienţele 
profesioniştilor de pe teren?
Forum forestier zona lacului Geneva

Agenda 2020   •   Evenimente conferinţe, cursuri forestiere
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14 mai
Fribourg, Elveţia
Gestionarea arborilor, 
gestionarea oamenilor
Formare profesională continuă

14 mai
Bienne, Elveţia
Ziua elveţiană
a cherestelei 

21-22 mai
Quebec, Canada
Congresul aniversar de 50 de 
ani al Federaţiei Producătorilor 
Forestieri din Quebec

28 mai
Soleuno, Elveţia
SFS: Biodiversitatea pădurii 
din cadrul societăţii forestiere 
elveţiene
Dezbatere a grupului de lucru

4 iunie
Martigny, Elveţia
Management forestier adaptabil 
în pădurile de protecţie
Formare profesională continuă

6-7 iunie
Zürich, Elveţia
Campionatul elveţian al 
experţilor în cultura arborilor
(incert)

8-10 iunie
Birmensdorf, Elveţia
Monitorizare în vederea 
evaluării funcţionării pădurii în 
condiţii de poluare a aerului şi a 
schimbărilor climatice
A 9-a Conferinţă a ICP Forest

17-19 iunie
Mimizan, Franţa
Forexpo
Salonul florei cultivate în Franţa

24-26 iunie
Oechsberg-Koppigen, Elveţia
Öga 2020 • Târgul ramurii verzi

1-4 iulie
Schwarzenborn, Germania
Zilele KWF

3-10 iulie
Bâle şi Kandern, Elveţia
Cum să realizăm echilibrul între 
silvicultură şi biodiversitate?
O perspectivă asupra Europei
Conferinţă

13 august
Zollikofen, Elveţia
Metode de succedare în 
domeniul forestier-vânat
Formare continuă a grupului de lucru 
silvicultură-vânat al Societăţii Silvicole 
Elveţiene

29-30 august
Neuchatel, Elveţia
Concursul tăietorilor de lemne

2 septembri
Lyss, Elveţia
Concepte generale privind 
deşertificarea forestieră
Formare profesionala continuă

2 septembrie
Zollikofen, Elveţia
Cunoaşterea obiectivelor 
şi funcţionarea zonelor de 
monitorizare silvică a stejarilor
Curs

10 septembrie
Gruyères, Elveţia
Intervenţii în pădurile de 
protecţie împotriva alunecărilor 
de teren
Formare profesională continuă

Agenda 2020   •   Evenimente conferinţe, cursuri forestiere
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Congresul mondial al Uniunii 
Internaţionale a Organizaţiilor de 
Cercetare Forestieră (IUFRO) a avut loc 
în perioada 29 septembrie - 5 octombrie 
2019, pentru prima dată în America de 
Sud, la Curitiba, în Brazilia.

IUFRO este o reţea globală de 
cooperare în domeniul silvic. Reuneşte 
peste 15.000 de oameni de ştiinţă din 
aproape 700 de organizaţii membre, 
din mai mult de 120 de ţări. Scopul 
său este de a promova excelenţa în 

cercetare şi schimbul de cunoştinţe, de a 
încuraja dezvoltarea de soluţii ştiinţifice 
la problemele legate de pădure în 
beneficiul pădurilor şi al oamenilor din 
întreaga lume.

Congresul mondial
al Uniunii
Internaţionale
a Organizaţiilor
de Cercetare Forestieră
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Târguri de specialitate anulate
Ministerul Economiei, Energiei 

şi Eediului de Afaceri (MEEMA) a 
suspendat, la 3 martie 2020, programul 
de promovare a exporturilor (PPE) 
pentru acest an, generând riscul ca 
firmele româneşti să nu mai poată 
participa în acest an la târgurile şi 
expoziţiile internaţionale după încetarea 
pandemiei coronavirus, din cauza 
procedurii operaţionale a ministerului, 
care durează minimum 120 zile.

De asemenea, au fost blocate plăţile 
deconturilor interne pentru târgurile 
internaţionale anulate sau amânate (deşi 
partea română a făcut plăţi externe).

Deşi s-au făcut, prin Asociaţia 
Naţională a Exportatorilor şi 
Importatorilor din România (ANEIR), 
solicitări pentru a se achita de către 
MEEMA deconturile interne pentru 
cheltuielile externe efectuate până la 
instituirea stării de urgenţă prin Decretul 
nr. 195/2020 pentru participarea 
României cu pavilioane naţionale la 
târgurile internaţionale anulate sau 
amânate, iar pentru celelalte acţiuni 
externe cuprinse în programul de 
promovare a exportului pentru acest an 
să se continue procedura operaţională 
până la faza încheierii contractelor cu 
organizatorii desemnaţi prin licitaţii, 

acest lucru nu s-a întâmplat.
Multe organizaţii patronale şi 

profesionale s-au plâns că guvernul a 
suspendat programul de promovare 
a exporturilor (PPE), în valoare de 
70 de milioane de lei, prin care 
firmele autohtone puteau participa la 
evenimente şi târguri internaţionale. 
Au fost şi organizaţii care au depus 
la cabinetul primului ministru adrese 
oficiale, în care au solicitat sprijinul şi 
intervenţia acestuia pentru deblocarea 
programului, stopat de către MEEMA, 
la data de 3 martie, pe o perioadă 
nedeterminată.

ANEIR, alături de Organizaţia 
Patronală a Industriei Cosmetice (OPIC), 
Asociaţia Profesională Patronatul Român 
din Industria Electrotehnică, Asociaţia 
pentru Promovarea Alimentului 
Românesc (APAR), Asociaţia pentru 
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii 
din România, Federaţia Română 
de Design Vestimentar şi Accesorii, 
Organizaţia Patronală din Industria 
Aeronautică, Asociaţia Patronală 
Română a Producătorilor de Tehnică 
Militară “Patromil”, Federaţia Patronală 
din Industria Construcţiilor de Maşini, 
Asociaţia Română a Dezvoltatorilor de 
Jocuri / Romanian Game Developers 

Association - RGDA, Asociaţia Română 
pentru Industria Electronică şi Software 
au subliniat importanţa exporturilor şi a 
PPE în activitatea lor.

De la MEEMA, s-a transmis că 
programul de promovare a exporturilor 
s-a suspendat, dar acest lucru s-a făcut 
din cauza faptului că, temporar, toate 
statele sunt închise şi nu există târguri şi 
expoziţii în desfăşurare.

De altfel, statul chinez, de unde a 
plecat pandemia de coronavirus, a 
anunţat că în acest an, cel mai probabil, 
nu va găzdui târguri şi expoziţii.

Târgul din Shanghai este anulat, la fel 
târgul din Dubai, amânat pentru anul 
viitor.

De la MEEMA s-a aflat, ulterior, 
că de pe data de 15 mai, odată cu 
ridicarea stării de urgenţă, se va reporni 
programul de promovare a exporturilor, 
iar acolo unde se va permite organizarea 
de evenimente, ţara noastră va participa, 
în măsura în care târgurile şi expoziţiile 
se dovedesc a fi eficiente.

S-a adus în discuţie târgul 
internaţional din Vietnam, unde ţara 
noastră ar putea merge, însă există 
îndoieli legate de eficienţa participării, 
ţinând cont că oamenii sunt speriaţi 
şi nu se ştie în ce măsură aceştia vor 
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Înfiinţat în 1973, Spoga+gafa are loc în fiecare an la Köln şi este cel mai 
important târg internaţional pentru industria grădinii şi a timpului liber. Este 
un târg orientat internaţional şi este deschis doar vizitatorilor comerciali.

Târgul se caracterizează prin larga participare internaţională, ceea ce îl 
face cea mai importantă platformă din industrie pentru a cuceri noi pieţe, 
pentru a găsi noi contacte şi pentru a afla despre cele mai recente tendinţe 
şi inovaţii. La Spoga+gafa, din Köln, vizitatorii se pot aştepta la spaţii 
expoziţionale precum living de grădină, îngrijire de grădină, creaţie de 
grădină, grădină de bază şi noua grădină premium, unică, cu o varietate 
fascinantă de tendinţe, idei şi produse. De asemenea, se aşteaptă cu 
nerăbdare „bulevardul ideilor” cu concepte inovatoare de POS, grătar şi parc 
de plante şi, desigur, la un program cu mai multe faţete. Spoga+gafa se va 
desfăşura pe parcursul a 3 zile, de duminică, 6 septembrie, până marţi, 8 
septembrie 2020, la Köln.

Alte evenimente expoziţionale
sub semnul incertitudinii

Expoziţia de construcţii
The Big 5 Construct Qatar
Programată în perioada 3-5 noiembrie 2020, la Doha Exhibition & Convention 
Centre (DECC).

Expoziţia
Hospitality Qatar 2020
• construcţii şi renovări hoteliere, design interior, obiecte iluminat, mobilă, 
construire&amenajare staţiuni turistice, tehnologii HORECA
Programată în perioada 10-12 noiembrie 2020, la Doha Exhibition&Convention 
Centre (DECC). Organizator: firma IFP Qatar.

Expoziţia de design interior şi fit-out event
Index 
Programată în perioada 10-12 noiembrie 2020 (concomitent cu Hospitality Qatar 
2020), tot la Doha Exhibition&Convention Centre (DECC). Organizator: firma 
DMG Events.

6-8 septembrie 2020
Germania

Spoga+gafa

participa la un astfel de eveniment.
Guvernul încearcă să regândească 

programul de exporturi şi să găsească 
o nouă abordare aplicată pe noile 
schimbări din economie şi societate.

Sunt gândite posibilităţi de a organiza 
târguri şi expoziţii virtuale, pe diferite 
platforme comune, cu parteneri externi. 
De asemenea, se analizeaza strategia 
de vânzare prin intermediul agenţilor 
economici, un fel de door-to-door, a 
unor pachete cu firme care să fie arătate 
partenerilor. 

Totodată, s-a discutat propunerea 
de a face expoziţii permanente. Asta ar 
însemna că în loc să plătim 100.000 de 
euro pentru câteva zile la o expoziţie 
sau un târg, vom plăti undeva la 500.000 
de euro pentru o prezenţă permanentă 
timp de un an.

Este evident că se încearcă 
reorganizarea programului de 
promovare a exporturilor, pliat pe ceea 
ce se întâmplă acum în piaţă. 

Pe acest fond economico-social, 
târgurile de interes, cum ar fi Forexpo 
(Franţa, 17-19 iunie 2020), Proget Qatar 
2020 (Doha, 7-9 aprilie), târgul de 
mobilă Milano (Italia, 16-21 iunie), Ligna 
(Germania, 10-14 mai) şi altele s-au ratat 
ca eveniment şi oportunitate.
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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
56 Bridge Street, Clonakilty, Co. Cork.
Ireland • tel.: +353.23.884.7309

Dekinsan Group Turcia
• prefabricate pentru uşi
• conform specificaţiilor tehnice convenite
Huseyn Sahin, Ankara, Turcia,
tel.: +90.312.230.38.52
huseynsahin@dekinsan.com

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

Alemandi Enterprises, Quatar
• MDF, tocătură din lemn etc.
• convenţii anuale
176 Main Road / P.O. Box:3890
Doha, Qatar • Tel : +97455276565
qc@alemadi.com.qa

Saudi Formica Sheets Arabia Saudită
• plăci aglomerate şi laminate
• se negociază c partenerul
Khalil Baltagi, Saudi Formica Sheets,
Arabia Saudită

Ellinas Andreas & Son Ltd. Cipru
• mobilă pentru grădină
• conform designului firmei
148, Elia Kannaourou str, 41180 Ypsonas
tel.: 00357.25.834.000
y.ellinas@ellinasdiy.com

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

Grain & Groove Ltd Irlanda
• pardoseli, lambriuri
• conform contract
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
• grosime 12 mm, lungimi peste de 610 mm
Dariusz Grzybkowscki, Ostrow Wielopolski,
Polonia

Houthandel Roenhorst Olanda
• prefabricate pentru ambalaj
• se negociază c partenerul
Jan Roenhorst • Doetinchemseweg 119
7054 BA Westendorp • tel.: 0315.298.206
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Elementele de bază
ale EUTR
Scopul regulamentului UE privind 

legalitatea lemnului este de a opri 
comerţul cu lemn ilegal în UE. 
Regulamentul este un element important 
al programului UE privind FLEGT (Lege 
silvică, guvernare şi comerţ).

EUTR a intrat în vigoare încă din 2013. 
Datorită dimensiunii pieţei lemnului din 
UE, această reglementare influenţează 
comerţul cu produse din lemn la nivel 
global.

În timp ce responsabilitatea este a 
miilor de operatori din UE, cărora li 
se aplică direct EUTR, regulamentul 
are impact şi asupra furnizorilor şi 
comercianţilor din întreaga lume, ale 
căror produse pot ajunge pe piaţa UE.

Regulamentul UE privind legalitatea 
lemnului include trei cerinţe esenţiale:

1. Interzicerea exploatării ilegale 
a lemnului • Regulamentul interzice 
plasarea pentru prima dată pe piaţa 
UE a lemnului sau produselor din lemn 
recoltate ilegal • Interdicţia se aplică 
numeroaselor produse enumerate 
în anexa regulamentului • Vedeţi ce 
produse sunt în listă.

2. Obligaţia de a înregistra partenerii 
comerciali • Toţi comercianţii din UE 
care au produse enumerate în anexa 
regulamentului sunt obligaţi să ţină 
evidenţa cumpărătorilor şi furnizorilor.

3. Obligaţiile due diligence • EUTR 
definesc operatorii: „Organizaţii din 
UE care introduc pentru prima dată 
pe piaţă orice produs enumerat în 
lista regulamentului” • Aceştia trebuie 
să exercite „due diligence” pentru a 
minimiza riscul intrărilor ilegale de lemn 
în Uniunea Europeană.

Ghiduri
post-COVID-19
Se poate pune la dispoziţie şi 

distribui o primă serie de ghiduri 
post-COVID-19, traduse şi adaptate 
de către echipa de voluntari a PLUS.

Ghidurile se referă la măsuri şi idei 
de bune practici pentru protecţia 
clienţilor şi a personalului din mai 
multe sectoare economice. Ele sunt 
create de instituţii specializate ale 
mai multor state europene şi se pot 
pune  la dispoziţie pentru utilizare şi 
distribuţie.

Sper să le găsiţi utile şi să le 
transmiteţi colegilor şi partenerilor 
care activează în domeniile 
economice cărora li se adresează.

Este un prim exerciţiu de acest fel, 
urmând să se editeze o nouă serie, 
în perioada următoare. Dacă aveţi 
sugestii de orice fel, recomandări 
pentru conţinut sau pentru 
documente ataşate, întrebări sau 
solicitări, vă stăm la dispoziţie.

În calitate de coordonator al 
comisiei pentru muncă şi afaceri 
sociale pentru grupul Renew 
Europe, ţin permanent legătura 
cu agenţiile europene de resort, 
cum este EU-OSHA, şi cred că 
este important să putem disemina 
împreună aceste recomandări de 
bune practici.

Multă sănătate,
Dragoş Pîslaru

Franţa,
licitaţii online
ONF LF/ Biroul Naţional al 

Pădurilor (ONF) din Franţa şi-a 
generalizat, în luna ianuarie, tot 
dispozitivul de licitaţii online. În 
orice moment, toţi clienţii pot să 
se informeze cu privire la oferta 
de lemn de pe întreg teritoriul 
şi să participe la peste 180 de 
licitaţii de lemn ONF organizate 
anual. Sistemul nu înlocuieşte 
posibilitatea participării fizice 
la licitaţii. Aymeric Albert, şeful 
departamentului comercial lemn din 
cadrul ONF, precizează că, totuşi, 
„în viitor, pentru licitaţiile mai puţin 
strategice, sub rezerva acordului în 
unanimitate, se va putea prevedea 
ca organizarea de licitaţii să se facă 
numai la distanţă”.
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