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editorial

Ciprian Dumitru Muscă,
Preşedinte ASFOR

de ani
de atestare
forestieră
în România
Dintre bunurile oferite de pădure, prin 
funcţia sa economică, de departe, lemnul 
este cel mai important. Recoltarea şi 
valorificarea sustenabilă a lemnului, 
precum şi organizarea şi conducerea 
întregului proces de producţie, sunt 
activităţi care, însă, nu pot fi lăsate fără 
coerenţă şi o riguroasă reglementare.

25

Reglementarea activităţii de 
exploatare a lemnului a fost 
realizată în anul 1995, prin 

Ordinul nr. 433 din 20.07.1995, semnat 
de către ministrul apelor, pădurilor şi 
protecţiei mediului de atunci, Aurel 
Constantin Ilie, care stabilea pentru 
o perioadă de doi ani Comisia de 
atestare a agenţilor economici, în scopul 
organizării activităţii de exploatare 
a lemnului în contextul privatizării şi 
intrării în malaxorul economiei de piaţă 
a sectorului de exploatare şi prelucrare 
primară a lemnului. Prima Comisie avea 
în componenţă nouă persoane, ASFOR 
asigurând mai bine de jumătate dintre 
membrii comisiei. 

La acea dată, numărul mediu lunar 
al agenţilor economici care solicitau 
eliberarea certificatului de atestare se 
ridica la circa 50, întregul procedeu fiind 
asigurat de către profesorul universitar 
Gheorghiţă Ionaşcu, care deţinea funcţia 
de preşedinte al Comisiei şi care avea 
obligaţia de a face informări periodice 
către secretarul de stat de la ministerul de 
resort. La sfârşitul anului 1995, atestarea 

operatorilor economici care executau 
lucrări de exploatare a lemnului devenea 
obligatorie pentru toate persoanele 
juridice care doreau să efectueze 
operaţiuni de exploatare a lemnului. 
Această nouă  prevedere a făcut ca în 
luna decembrie a acelui an, Comisia să 
fie nevoită să se întrunească de trei ori. 
Ca metodă de lucru, prima Comisie de 
atestare solicita agentului economic să 
depună un dosar cu actele necesare 
stabilirii capacităţii de exploatare, ulterior, 
acesta revenea în faţa Comisiei pentru a 
susţine cele declarate prin documentele 
depuse, pentru ca, într-un final, după 
ce erau întrunite elementele necesare, 
să fie eliberat solicitantului certificatul 
de atestare pentru lucrări de exploatare 
a lemnului. La acea dată, atestatul de 
exploatare se redacta manual, scris cu 
peniţa, cu o grafică generală relativ 
simplă. 

Din punctul de vedere al importanţei 
acestui început, este de menţionat că, prin 
activitatea iniţiată, s-au impus ordinea 
şi disciplina în domeniul exploatării 
lemnului, urmărindu-se întocmirea şi 
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„Ne-am deprins să fim
harnici şi cinstiţi faţă de cea
care ne oferă atât de mult,
pădurea”

ţinerea la zi a unei evidenţe a celor 
care intră în pădure pentru a efectua 
operaţiuni de exploatare a lemnului, 
dotarea, din punct de vedere tehnic, cu 
maşini şi utilaje, încadrarea cu personal 
de specialitate, respectarea legislaţiei 
forestiere cu privire la exploatarea şi 
transportul lemnului şi încurajarea 
valorificării superioare a lemnului.

Recunoaşterea unui rol deosebit ca 
implicare şi determinare în ceea ce 
priveşte începutul activităţii de atestare 
a operatorilor economici din România se 
cuvine domnului Gheorghe Gavrilescu, 
preşedintele Societăţii „Progresul 
Silvic”, precum şi celui care a pus piatra 
de temelie a ASFOR, domnului Ioan 
Sbera, preşedinte onorific al ASFOR. 

De asemenea, regretatul profesor 
Gheorghiţă Ionaşcu, în mai multe etape, 
a condus ca preşedinte Comisia şi a 
contribuit la fundamentarea teoretică şi 
practică a metodologiei şi procedeelor 
concrete de lucru ale acesteia. 

Primele certificate de atestare au fost 
oferite întreprinderilor de exploatare a  
lemnului care, la acea dată, erau conduse 
de foşti miniştri, precum Gheorghe 
Constantinescu şi Ion Tăbăraş. Şedinţele 
se ţineau, cu precădere, în Bucureşti, dar 
au fost şi convocări în teritoriu.

În toată această perioadă, ASFOR a 
făcut tot posibilul pentru a asigura o 
înaltă calitate a actului de atestare a 
operatorilor economici printr-o activitate 

promptă şi corectă a secretariatului şi prin 
menţinerea în ordine a arhivei Comisiei. 

Componenţa membrilor Comisiei, de 
la un mandat la altul, a avut fluctuaţii în 
ceea ce priveşte instituţiile care au avut 
reprezentare, astfel au fost desemnaţi 
reprezentanţi ai autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură, 
Romsilva, Asociaţia Proprietarilor de 
Păduri şi Asociaţia Administratorilor de 
Păduri.

Comisia a fost prezidată, în toţi aceşti 
ani, în ordine cronologică, de către domnii: 
Gheorghiţă Ionaşcu (ASFOR), Dan Achim 
(autoritatea publică centrală care răspunde 
de silvicultură) şi, în prezent, de Ciprian 
Dumitru Muscă (preşedintele ASFOR).
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În momentul de faţă, Comisia de 
atestare a persoanelor juridice care 
realizează lucrări de exploatare a 
lemnului se întruneşte lunar, pentru a 
analiza solicitările depuse de operatorii 
economici, dar şi solicitările venite din 
partea instituţiilor abilitate cu autoritate 
de agent constatator.

Activitatea Comisiei este una 
continuă, zilnic având loc proceduri 
de inventariere a dosarelor depuse de 
către secretariatul Comisiei, respectiv a 
dosarelor cu documentele prezentate de 
operatorii economici în vederea atestării/
reatestării, completarea şi însuşirea unei 
fişe cu documentele din fiecare dosar, 
precum şi întocmirea propunerii către 
Comisie a analizării dosarelor complete 

şi a respingerii dosarelor incomplete. 
Secretariatul comisiei are ca sarcini-
cheie verificarea legalităţii documentelor 
prezentate în faţa Comisiei, dar şi o 
continuă şi atentă monitorizare a modului 
de funcţionare a Comisiei, în vederea 
formulării de propuneri de îmbunătăţire 
a activităţii, de garantare a faptului că ea 
funcţionează eficient şi că este adecvată 
scopului de a asigura o evidenţă clară şi 
transparentă a operatorilor economici 
care efectuează lucrări de exploatare a 
lemnului în România. 

Astăzi, Comisia de atestare este 
compusă din treisprezece membri, 
inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele, 
care au drept de vot. Hotărârile Comisiei 
se iau cu votul majorităţii simple. 

Secretariatul Comisiei este format din 
cinci membri. 

25 de ani de atestare a operatorilor 
economici reprezintă, prin prevederile 
reglementărilor care au funcţionat în 
această activitate îndelungată, crearea şi 
menţinerea în România a unei evidenţe 
transparente a operatorilor economici 
care realizează lucrări de exploatare a 
lemnului, dar şi a unei pieţe a lemnului 
echilibrată, care permite oricărui operator 
economic - fie el român sau străin - să 
poată să investească şi să dezvolte relaţii 
comerciale oneste şi statornice, şi, nu în 
ultimul rând, ne-a deprins să fim harnici 
şi cinstiţi faţă de cea care ne oferă atât de 
mult, pădurea.
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În cazul prezent, ca şi în cazul 
oricărei societăţi care optează 
pentru organizarea adunărilor prin 

mijloace electronice de comunicare 
directă la distanţă (i.e., teleconferinţă sau 
videoconferinţă), trebuie îndeplinite mai 
multe condiţii, precum asigurarea accesului 
cât mai facil la teleconferință, posibilitatea 
identificării participanţilor şi posibilitatea 
verificării ulterioare a modului în care s-a 
votat, cu respectarea caracterului secret al 
votului, acolo unde este reglementat acest 
tip de vot. În contextul reglementărilor 
privind aceste situaţii, se include şi faptul 
că adunările generale ale acţionarilor 
sau asociaţilor pot avea loc, chiar dacă 
actul constitutiv nu prevede sau interzice, 
prin corespondenţă sau prin mijloace 
electronice de comunicare directă la 
distanţă. Este de reţinut că acest lucru este 
posibil doar pe perioada stării de urgenţă şi 
până la trei luni de la încetarea acestei stări, 
în cazul convocărilor şi întrunirii adunărilor 
după starea de urgenţă, iar organul 
societăţii care va convoca astfel întrunirea 
va trebui să precizeze modalitatea de 
desfăşurare a şedinţelor prin convocator.

Şedinta din 24 iulie 
a fost coordonată de 
la sediul din Bucureşti 
(Şoseaua Pipera nr. 46F), 
de către preşedintele 
asociaţiei, domnul 
Ciprian Dumitru Muscă, 
materialele din ordinea 
de zi (ataşate) fiind 
aprobate la final de către 
participanţii la şedinţă, în 
forma prezentată de către 
acesta.

Ordinea de zi
• Prezentarea raportului 

de activitate al 
Consiliului Director 
şi al preşedintelui 
ASFOR pentru 
perioada 22.05.2019 - 
31.12.2019;

• Prezentarea 
programului de 
acţiuni al Asociaţiei 
Forestierilor din 
România - ASFOR 
pentru anul 2020;

• Aprobarea execuţiei 
bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 
2019 şi a bilanţului 
contabil la 31.12.2019;

• Aprobarea raportului comisiei de 
cenzori cu privire la activitatea financiar-
contabilă desfăşurată în anul 2019; 

• Aprobarea descărcării de gestiune a 
organelor de conducere ASFOR.

• Prezentarea şi aprobarea: proiectului de 

Adunarea 
Generală 

anuală
Conform articolului 50

din Statutul Asociaţei Forestierilor din 
România - ASFOR, preşedintele
a convocat Adunarea Generală

anuală a membrilor (delegaţilor) 
în data de 24 iulie 2020, ora 11, 

în format online.
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Rezumat
Adunările generale ale ASFOR 
se desfăşoară conform 
prevederilor statutare, o dată 
la patru ani pentru alegeri 
generale şi anual pentru 
analize şi bilanţ de etapă. 
În ziua de 24 iulie 2020, 
delegaţii aleşi de sucursale 
s-au întrunit online la 
Adunarea Generală anuală. 
În conformitate cu cele 
stabilite anterior, participarea 
membrilor s-a făcut prin 
reprezentare, delegaţii 
desemnaţi fiind grupaţi în/la 
sediile sucursalelor.

Redacţia
„Meridiane forestiere”

ASFOR
annual General 
Meeting
Synopsis
The general meetings of 
ASFOR are held according 
to the statutory provisions, 
once every 4 years for 
general elections and 
annually for analysis and 
stage assessment. On July 
24, 2020, the delegates 
elected by the Branches met 
online at the annual General 
Meeting. In accordance with 
the previously established 
matters, the participation of 
the members was decided to 
be done by representation, 
the appointed delegates 
being grouped in/at the 
headquarters of the branches.

„Meridiane forestiere”
Editorial Office

buget de venituri şi cheltuieli pentru 
anul 2020;

• Modificarea actului constitutiv 
(înlocuire cenzor) şi a statutului 
ASFOR.

• Diverse.
 

Cuvântul de deschidere a fost rostit 
de preşedintele Ciprian Dumitru Muscă 
şi s-a referit inclusiv la contextul juridic, 
tehnic şi statutar al convocării. Au urmat 
luările de cuvânt ale preşedinţilor de 
sucursale, care, în intervenţiile lor, au 
adus lămuriri la multe dintre problemele 
cu care delegaţii au venit la această 
întâlnire, pe tematici generale sau 
specifice sucursalelor de unde provin. 
Primul tur al intervenţiilor a avut caracter 
de trecere în revistă a specificului din 
fiecare zonă, cu accent pe chestiunile 
comune cu care se confruntă membrii 
asociaţiei (producţie în regim de 
„avarie”, piaţă de desfacere blocată, 
preţuri mici, investiţii descurajate, şomaj, 
opriri abuzive în trafic şi în parcări ale 
transporturilor de lemn etc.).

la contractul-cadru de vânzare-
cumpărare a masei lemnoase, la relaţia 
cu garda forestieră şi cu alte instituţii 
ale statului, la ridicările de atestate, la 
colaborarea cu ONG-urile, la prejudiciile 
în activitatea de exploatare a lemnului 
etc. Răspunsurile au fost oferite de 
către preşedinte, punctual şi cu detaliile 
necesare.

În acelaşi timp, s-a semnalat că 
se impune o atenţie deosebită în 
gestionarea imaginii deteriorate a 
profesiei (ocupaţiei) de exploatator 
forestier, imagine care, prin 
îmbunătăţire, poate contribui la 
reducerea actualelor tensiuni sociale, 
industria de exploatare putând să 
beneficieze de tratament, sprijin şi ajutor 
adecvate unei funcţionări normale.

Încercând să găsească o soluţie legală 
pentru situaţia întâmpinată în ultimele 
săptămâni de transportatorii de masă 
lemnoasă care au depăşit limita maximă 
admisă la transport, preşedintele a 
descris procedura prin care operatorii 

Ca notă generală, vorbitorii au 
apreciat activitatea preşedintelui, 
activitatea executivului şi proiectele 
de acte normative în care s-a implicat 
asociaţia. Au fost solicitate precizări 
suplimentare cu privire la SUMAL, 

economici interesaţi pot obţine 
autorizaţii speciale de transport pentru 
depăşirea limitelor maxime admise.

Totodată, se consideră că pentru 
ceea ce numim „hărţuire” este necesar 
ca întreaga activitate să fie derulată și 



10 • Meridiane forestiere • www.asfor.ro 

actualitate • in the news

rezolvată printr-o singură instituţie - 
justiţia.

Referitor la deficitul de forţă de 
muncă, s-a semnalat că în această 
perioadă, în contextul pandemiei 
Covid-19, este nevoie, acolo unde se 
poate, de stimularea investiţiilor, pentru 
a crea noi locuri de muncă, actuala criză 
generând o creştere semnificativă a 
şomajului.

În intervenţia sa, Octavian Iugan 
(Bistriţa) şi-a exprimat nemulţumirea în 
legătură cu suprareglementarea care 
generează efecte negative nu numai în 
domeniu, ci şi asupra vieţii economice, 
în general. Să ne adunăm, să strângem 
rândurile, pentru a evita efectele pe 
termen lung, să nu pierdem din vedere 
că în toamnă urmează un sezon forestier 
mai intens, iar direcţia de mers şi 
politicile noastre trebuie să fie ajustate 
prin unitate şi colaborare.

Nicola Țucunel consideră utilă 
desfăşurarea prezentei adunări generale 
(online), cu respectarea cât mai multor 
prevederi statutare şi de legalitate.

Arion Constantin şi Adriana Baranga, 
reprezentând zone diferite (Suceava şi 
Vâlcea), au prezentat un raport descriptiv 

asemănator, în sensul prezentării unei 
situaţii similare, în esenţă: şi într-un loc, 
şi în celălalt, licitaţiile pentru resursă 
s-au împuţinat, cifra de afaceri a 
scăzut, profitul este aproape inexistent, 
producţia merge „pe avarie”, iar 
perspectiva nu este deloc optimistă.

Bălănescu Cristian (Piatra Neamţ) 
a readus în atenţie o problemă mai 
veche, cea a alegerii partizilor bune 
de către Romsilva, precum şi alte vicii 
de procedură în licitaţiile de masă 
lemnoasă. În chestiunea ridicării 
atestatelor, controalelor abuzive asupra 
transportatorilor de lemn, prejudiciilor 
la exploatarea lemnului etc., semnalările 
se suprapun cu ceea ce susţin şi colegii 
de la Caraş-Severin, Bacău, Reghin, prin 
intervenţiile domnilor Ion Coşa, Mihai 
Onescu şi Remus Petruse.

În urma prezentării şi a discuţiilor 
purtate pe marginea materialelor de pe 
ordinea de zi, s-a adoptat în unanimitate 
o hotărâre, din ale cărei prevederi se pot 
menţiona:

• aprobarea raportului de activitate al 
Consiliului Director şi al preşedintelui 
ASFOR de la precedenta Adunare 
Generală anuală şi până în prezent; 

• execuţia bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2019 şi a 
bilanţului contabil la 31 decembrie 
2019. 

Principalele probleme care s-au 
cristalizat, atât pe baza semnalărilor de 
la sucursale, cât şi din discuţiile propriu-
zise desfăşurate în cadrul Adunării 
Generale, pot fi sistematizate astfel:

• sectorul forestier este 
suprareglementat; se consideră 
că nu este lipsit de interes ca în 
strategia dezvoltării sectorului 
forestier să se prevadă, cu prioritate, 
o simplificare a legislaţiei din 
domeniu, păstrând nivelul de 
exigenţă faţă de ilegalităţi;

• tema combaterii tăierilor ilegale 
rămâne să fie exploatată în 
continuare de ONG-uri şi de mass-
media, care propagă subiectul cu 
mare succes;

• neclarificarea rezultatelor IFN (se 
impun explicitări ale cifrei volumului 
„dispărut”);

• un proiect de modificare a Codului 
Silvic, care prevede tranziţia la   
lemn fasonat, infracţiuni pentru 
orice tăiere şi orice transport de 
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materiale lemnoase fără documente 
peste 0,1 mc;

• un proiect SUMAL 2.0 nefuncţional, 
care ignoră principiile EUTR de 
control al provenienţei la prima 
punere pe piaţă a masei lemnoase, 
cu termen de intrare în vigoare 1 
noiembrie 2020;

• o procedură de infrigement de la 
Comisia Europeană pentru domeniul 
pădurilor;

• o insuficientă diseminare a rolului 
şi importanţei exploatării lemnului 
şi a combaterii manifestărilor 
tendenţioase ale unor ONG-uri, 
jignitoare şi denigratoare la adresa 
administratorilor şi agenţilor 
economici care îşi desfăşoară 
activitatea în acest domeniu; 

• mai bună accesibilizare a fondului 
naţional forestier, prin întreținerea 
drumurilor forestiere, pe de o parte, 
şi construirea de drumuri noi, pe de 
altă parte.

Din cuvântul multor vorbitori şi 
din răspunsurile punctuale oferite 
problemelor ridicate, se pot formula, ca 
idei rezultante ale acestora, următoarele 
preocupări şi temeri:

• lipsa unui raport privind starea 
pădurilor, cu evaluarea la zi a 
fenomenului tăierilor ilegale, 
permite acţiuni, atitudini şi activităţi 
păguboase şi contraproductive, care 
contravin principiilor, respectului 
între parteneri, corectitudinii şi 
profesionalismului; 

• este util să pornim un program de 
comunicare, prin care activitatea 
de exploatare şi transport forestier 
pe care o desfăşurăm să fie 
evidenţiată ca fiind legală şi prin 
care să convingem că nimic din 
comportamentul sau munca noastră 
nu poate fi interpretat ca activitate 
infracţională.

Dezbaterea s-a încheiat, practic, 
concentrată pe problematica 
reglementării legislative. Punctele de 
vedere ale operatorilor din sectorul 
de exploatare a lemnului au devenit 
comune, conştientizându-se cu claritate 
necesitatea restructurării şi eficientizării 
activităţii, factori capabili să elibereze 
resursele necesare deblocării şi bunului 
mers al lucrurilor. 

În partea finală a adunării, la punctul 
din ordinea de zi privitor la modificarea 

statutului, s-a reiterat ideea că a avut 
loc o dezbatere bună, presiunea fiind pe 
sistemul de reglementare. S-a parcurs 
o perioadă grea, scump plătită de către 
sector, debutul acestui an adăugând, 
cum bine se ştie, şi o criză sanitară. 
Etapa grea parcursă a mobilizat şi a unit, 
însă, foarte mult sectorul forestier.

S-au mai discutat şi aprobat unele 
măsuri organizatorice (modificare în 
statut) legate de programul de activitate 
al asociaţiei. Printre altele, termenul de 
„sucursală” se va înlocui, ca denumire, 
cu termenul de „colegiu”. De asemenea, 
s-au reformulat două sub-articole, prin 
care se clarifică modul şi demersul prin 
care preşedintele poate numi sau revoca 
executivul (consilierii).

Redacţia
„Meridiane forestiere”
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Raport
al bilanţului

bioxidului
de carbon

Rezumat
Rezervorul anual de CO2 

contabilizat pentru pădure se 
ridică la milioane de tone, în 
funcție de mărimea fondului 

forestier. În general, acest 
domeniu nu acoperă nivelurile 
angajamentelor din Protocolul 

de la Kyoto. Mai mult, se 
încearcă, la nivel internațional, 
definirea unei metode de calcul 

echitabile, adaptată cât mai 
fidel diverselor condiții ale 

statelor semnatare.

Traducere și adaptare:
Evelin Ceciu

Carbon dioxide 
balance in the forest-

wood sector report
Synopsis

The annual CO2 tank accounted 
for in the forest amounts to 
millions of tons, depending 

on the size of the forest fund. 
In general, this area does not 

cover the levels of commitments 
in the Kyoto Protocol. Moreover, 

an attempt was made at 
international level to define a 
fair method of calculation, by 

adapting as closely as possible 
to the various conditions of the 

other signatory states.

Tnranslated and adapted
by Evelin Ceciu



www.asfor.ro • Meridiane forestiere • 13

actualitate • in the news

Protocolul de la Kyoto obligă 
statele semnatare să-și reducă 
emisiile de gaze cu efect de 

seră. Elveția s-a angajat ca până în 
2020 să-și reducă emisiile cu 20%, 
raportat la 1990. Sectorul pădure-
lemn este integrat în angajamentul 
Elveției și poate contribui la atingerea 
obiectivelor de diminuare a carbonului. 
Statele semnatare realizează anual un 
inventar național al gazelor cu efect 
de seră, cu scopul de a verifica dacă 
obiectivele sunt în curs de atingere. 
Acest inventar raportează și în ceea ce 
privește bilanțul de CO2 din sectorul 
pădure-lemn.

Situația actuală
din sectorul
pădure-lemn
În perioada actuală, cea de-a doua 

a angajamentului pentru Protocolul 
de la Kyoto, statele semnatare încă 
trebuie să stabilească atât bilanțul de 
CO2 al împăduririlor și reîmpăduririlor 
(„rezervoare” de carbon/carbon stocat, 
n.r.), cât și al defrișărilor (surse de 
carbon) realizate din 1990. Acest bilanț 
trebuie să ia în considerare variațiile 
stocurilor de gaze din arborii vii, din 
lemnul mort, orizontul organic, solurile, 
cât și, pentru prima dată, produsele 
din lemn autohton cu durată lungă de 
viață. În pădurea elvețiană, exploatările 
nu compensează creșterea anuală. 
Bilanțul de carbon al pădurii evoluează, 
în special, în funcție de volumul 
de lemn exploatat. În cazul în care 
carbonul absorbit și stocat depășește 
carbonul eliberat în atmosferă, pădurea 
acționează ca un rezervor, iar dacă nu, 
ca o sursă.

Efectele de înlocuire energetică a 
lemnului nu sunt afiliate sectorului 
pădure-lemn în rapoartele internaționale 
privind angajamentele climatice, dar 
sunt incluse în mod implicit în sectorul 
energetic. La nivel internațional, 
regulile de calcul din perioada a doua 
de angajament au fost modificate 
substanțial față de prima perioadă, 
2008-2012. Contribuția sectorului 
pădure-lemn în angajamentul elvețian 
de reducere este și ea afectată.

De acum înainte, bilanțul de CO2 din 
sectorul pădure-lemn este contabilizat 
conform regulilor următoare:

• statele calculează diferența dintre 
bilanțul de CO2 din sectorul pădure-
lemn și o valoare de referință (Forest 
Management Reference Level sau FMRL). 
Astfel, singurele variații contabilizate 
sunt cele datorate unei schimbări 
efective în managementul forestier 

din
sectorul
pădure-
lemn

Efectul 
reîmpăduririlor 

(„rezervoare” 
de carbon) 
care poate 

fi luat în 
considerare 

conform 
Protocolului 
de la Kyoto 
în sectorul 

pădure-
lemn nu ar 

avea cum să 
contribuie în 

mod esențial, 
în Elveția, la 

realizarea 
obiectivului 
de reducere 

a emisiilor de 
gaze cu efect 

de seră.
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actual și al aprovizionării cu produse din 
lemn. Valoarea de referință corespunde 
unei medii 2013-2020, stabilită după 
niște modele. Modelarea se bazează 
pe ipoteze care țin cont de obiectivele 
Politicii forestiere 2020 și ale Politicii 
resursei lemnoase a Confederației. Dacă 
FMRL a fost deja calculat, încă sunt 
posibile corecții tehnice.

Încă este dificil să estimăm cu precizie 
bilanțul de CO2 al sectorului pădure-
lemn care poate fi luat în considerare pe 
parcursul perioadei 2013-2020.

Variațiile de stoc de CO2 în produsele 
de lemn autohton sunt contabilizate; 
pentru fiecare țară a fost definită 
o cantitate maximă care poate fi 
contabilizată ca rezervoare. Pentru 
Elveția, această cantitate atinge 1,9 
tone de CO2 pe an. Această valoare 
corespunde pentru 3,5% din ceea ce s-a 
luat în considerare în perioada 2013-
2020. Totuși, pe baza cifrelor actuale 
ale inventarului de gaze cu efect de 
seră 1990-2008 și în funcție de regulile 
internaționale de la Kyoto, Biroul federal 
pentru mediul înconjurător (OFEV) se 
așteaptă la un bilanț care să corespundă 
unui rezervor de câteva sute de mii de 
tone de CO2. Funcția rezervoarelor de 
CO2 din sectorul pădure-lemn care poate 
fi contabilizată în această perioadă va 
fi, deci, în mod clar, mai scăzută decât 
cea din termenii primei perioade de 
angajament. 

Implementarea națională a 
Protocolului de la Kyoto este prevăzută 
în legea pentru CO2. Această lege, 
în vigoare de la 1 ianuarie 2013, 
cu obiective stabilite până în 2020, 
obligă, printre altele, ca importatorii 
de carburanți să compenseze o parte 
din emisiile generate în trafic prin 
proiecte sau programe de compensare 
realizate în țară. Ordonanța pentru CO2 
reglementează condițiile care trebuie 
respectate de către asemenea proiecte. 
Serviciul de asistență în implementare 
din partea OFEV oferă explicații 
detaliate.

Conform ordonanței, rezervoarele 
de carbon ale produselor din lemn 
autohton sunt recunoscute ca reducere 
a emisiilor și pot fi certificate în țară. 
Filiera lemn a inițiat un proiect național 
de compensare care vizează creșterea 
nivelului de carbon stocat în produsele 
din lemn, pentru care se emit certificate 
în prezent. Mai pot fi amintite și alte 
proiecte de compensare, în raport 
cu avantajele climatice ale utilizării 
lemnului. În mod tipic, este vorba despre 
instalarea sau renovarea centralelor 
pentru încălzire care utilizează o resursă 

de energie regenerabilă (lemn).
Proiectele forestiere nu sunt 

considerate proiecte de compensare, 
conform ordonanței CO2 actuale. Totuși, 
pe piața voluntară, diverși prestatori 
elvețieni vând funcția rezervoarelor 
de CO2 ale anumitor păduri sub forma 
certificatelor. Pentru demonstrarea 
complementarității măsurilor, proiectele 
forestiere voluntare de protejare a 
climatului definesc o valoare de referință 
proprie proiectului. Ele pot varia față de 
valoarea FRML națională, în funcție de 
condițiile locale. Asociația Forêt Suisse 
pour la Protection du Climat (Wald-
Klimaschutz Schweiz, în germană), de 
exemplu, oferă o platformă pentru 
comercializarea serviciilor proiectelor 
voluntare de rezervoare de carbon.

Bilanțul actual
Conform cifrelor disponibile și în 

funcție de normele internaționale 
ale Protocolului de la Kyoto, putem 
porni de la faptul că această creștere a 
rezervoarelor de carbon pentru 2013-
2020 atribuită sectorului pădure-lemn 
nu va contribui în mod preponderent 
la atingerea obiectivului Elveției de 
reducere a CO2. În afara rolului său în 
protecția climatului, pădurea elvețiană 
îndeplinește și alte funcții. Politica 
forestieră 2020 ilustrează acest aspect, 
evidențiind atât contribuția sectorului 
pădure-lemn la atenuarea schimbărilor 
climatice, cât și importanța altor funcții, 
mai ales protectoare, ale pădurilor.

Perioada I.
Pădurea contribuie
cu 40%
În cadrul primei perioade de 

angajament a Protocolului de la Kyoto 
(2008-2012), pădurea elvețiană a 
contribuit mult la atingerea obiectivului 
național. Elveția se angajase la o 
reducere a emisiilor sale cu 8% pentru 
2008-2012, față de valoarea de referință 
din 1990.

Bilanțul forestier al acestei perioade 
a fost calculat în mod absolut, adică 
fără referire la o intensitate de gestiune 
curentă. Rezervorul anual de CO2 
contabilizat pentru pădure se ridică, în 
medie, la 1,6 milioane de tone. Astfel, 
Elveția a putut să acopere cca 40% din 
angajamentele sale datorită efectului 
rezervorului de carbon al pădurii, ceea 
ce a eliberat o povară mare de pe 
obligațiile de reducere asumate. Bilanțul 
de CO2 al produselor din lemn autohton 
nu fusese luat în considerare.

Perioada a 2-a: 
Schimbarea
managementului
contabilizat
În cadrul perioadei de angajament 

2013-2020, a fost decis, la nivel 
internațional, un principiu nou: vor fi 
luate în considerare doar rezervoarele 
generate dintr-o schimbare a modului 
de management forestier. Astfel, poate 
fi contabilizată doar diferența dintre 
bilanțul CO2 efectiv al sectorului pădure-
lemn și o valoare de referință (Forest 
Management Reference Level, FMRL).

Valoarea de referință corespunde 
mediei valorilor anilor 2013-2020 
obținute pornind de la modele. 
Modelarea ține cont de ipoteze emise la 
începutul perioadei de angajament și se 
articulează în jurul obiectivelor Politicii 
forestiere 2020 și ale Politicii resursei 
lemnoase. Aceste ipoteze au ca punct 
de pornire un scenariu de recoltare, 
conform căruia potențialul de lemn 
disponibil în mod durabil (8,2 milioane 
m³/an) va fi valorizat complet până în 
2020. Valoarea de referință elvețiană a 
fost calculată pentru prima dată în 2011. 
Pe baza recomandărilor unui grup de 
experți internaționali și a îmbunătățirilor 
tehnice continue, estimările inventarului 
de gaze cu efect de seră și valoarea 
de referință FMRL pot fi calculate mai 
precis de la an la an. Elveția a realizat 
deja a doua corecție a valorii de referință 
(publicată în inventarul gazelor cu 
efect de seră 2019). Sunt planificate 
noi îmbunătățiri metodologice pentru 
valoarea de referință actuală. Valoarea 
de referință FMRL și bilanțul pădure-
lemn definitive nu vor fi știute până în 
aprilie 2022.

Metoda „relativă”
de calcul
 
Urmând metoda „absolută” de calcul 

din prima perioadă de angajament, 
țările cu volume reduse de lemn 
„pe picior” erau avantajate. Aveau 
un potențial important de rezervor 
de carbon contabilizabil în funcție 
de creșterea „tânărului” lor volum 
în picioare. Țări precum Germania și 
Elveția, cu un volum puternic în picioare 
asigurând exploatări pentru întinerire, 
pentru economie sau în funcție de 
adaptarea la schimbările climatice, 
se vedeau depășite pe termen lung. 
Conform metodei „relative” de calcul 
(la o valoare de referință), se pot lua în 
considerare structura, vârsta și modul de 



Figura 1.

Circuitul carbonului în natură

CO2
în ocean

fotosinteză
descompunere

respiraţie

difuziune

biomasă
materie organică

biomasă

cărbune
și petrol

roci
calcaroase

sedimente
calcaroase

CO2
în atmosferă

arderi
de combustibil

CO2
în biomasă

CO2
în litosferă

www.asfor.ro • Meridiane forestiere • 15

actualitate • in the news

management al pădurii, chiar și acesta 
influențat de politicile implementate. 
Astfel, se poate contabiliza doar bilanțul 
de CO2 care provine dintr-o modificare 
efectivă a modului de management al 
pădurii actuale, cât și a aprovizionării cu 
produse din lemn. Prin această regulă, 
s-a încercat, la nivel internațional, 
definirea unei metode de calcul 
echitabile, adaptându-se diverselor 

condiții ale statelor semnatare ale 
Protocolului de la Kyoto.

Traducere și adaptare:
Evelin Ceciu

Surse:
• Reto Bukard, Die Kompensationspflicht 
für Treibstoffimporteure: eine zentrale 
Massnahme des Schweizer Klimapolitik 
[Schweiz Fortswesen 170 (2019) 1: 10-17]
• Cifrele actuale din bilanțul CO₂ al 
sectorului pădure-lemn din inventarul 
gazelor cu efect de seră 2020:
www.bafu.admin.ch/bafu/en/topics/
cilmate/state/data/climate-reporting/
lastest-ghg-inventory.html
Pagina web a OFEV: www.bafu.admin.ch
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marca
autentică

și marca 
artizanală

Rezumat
Creşterea preţului și 
utilității lemnului a 

determinat şi o creştere 
a ilegalităţilor pe întreg 

lanţul de exploatare – 
comercializare, culminând 

cu infracţiuni (falsuri) 
încă din faza de recoltare 

(punere în valoare).

Expert tehnic judiciar,
ing. Gafiţa C. Gheorghe

Tree marking: 
authentic mark and 

the handcrafted 
mark 

 
Synopsis

The increase of the price 
of the wood, but also of 

its utility, determined an 
increase of the illegalities 

on the entire exploitation-
trade chain, culminating 

with crimes (forgeries) right 
from the harvesting phase 

(valorization).

Judicial
technical expert,

Eng. Gafiţa C. Gheorghe Marcarea 
arborilor:
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Iată, punctual, fapte constatate:
În baza legislaţiei în vigoare, dispozitivele speciale 

de marcat cu amprentă circulară se folosesc pentru 
marcarea arborilor destinaţi recoltării din fondul 
forestier naţional şi din vegetaţia forestieră de pe 
terenurile situate în afara acestuia.

Amprenta dispozitivului de marcaj se aplică pe 
cioplaje, la baza trunchiului, cât mai aproape de nivelul 
solului, sau pe rădăcina evidentă (pe terenurile în pantă, 
în partea dinspre aval).

Aceste dispozitive au diametrul exterior al cercului 
de 30 mm, au înscris, în interiorul cercului, indicativul 
judeţului şi codul ocolului silvic atribuit de structura 
teritorială a autorităţii publice care răspunde de 
silvicultură.

După marcarea arborilor destinaţi exploatării, după 
întocmirea APV-ului şi verificarea acestuia la teren (circa 
1-2 luni), suprafeţele de pădure în care s-a efectuat 
marcarea arborilor destinaţi exploatării rămân în paza 
personalului care gestionează respectivele suprafeţe, 
până la predarea acestora către beneficiarul autorizaţiei 
de exploatare şi, respectiv, a procesului-verbal de 
predare-primire).

Dar, imediat după verificarea APV-ului, persoane 
răuvoitoare, cu intenţie, aplică pe un cioplaj, la 
baza arborilor care nu au fost incluşi în carnetul de 
inventariere şi respectiv în APV, cu ajutorul unui 
dispozitiv artizanal (ţeavă, bucşă etc.), cu diametrul 
exterior tot de 30 mm, o amprentă similară cu marca, 
dar fără toate elementele dispozitivului de marcat, adică 
indicativul judeţului şi codul ocolului silvic distribuit de 
structura teritorială a autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură.

Deoarece de la verificarea APV-ului şi până la 
predarea-primirea parchetului durează cel puțin 6-8 
luni, cioplajul fals se înrăşinează, ca şi celelalte mărci 
autentice, neexistând vizual niciun fel de deosebire între 
marca autentică şi marca falsă.

Orice raport de constatare criminalistică întocmit de 
organele abilitate ale statului poate stabili dacă marca 
în cauză este autentică sau nu (confecţionată artizanal), 
dar nu poate stabili dacă marca artizanală a fost aplicată 
înainte de predarea-primirea parchetului sau după.

Faţă de cele de mai sus, în cele mai multe cazuri, am 
constatat că marca artizanală a fost trecută în sarcina 
agentului economic care a preluat partida, cu proces-
verbal de predare-primire.

Deoarece aplicarea mărcii artizanale a putut să fie 
datată înainte de predarea-primirea parchetului, iar 
consecinţele, trecute în sarcina agentului economic, pe 
nedrept, conduc, în cele mai multe cazuri, la sentinţe cu 
privare de libertate, propun următoarele:

• introducerea în instrutcțiunile 2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, la secţiunea B, art. 12, după al. 
(2), a unui alineat (3), cu următoarea formulare:

„(3) Predarea spre exploatere a partizii se face, 
obligatoriu, pe postate, cu precizarea, pe lânga volum, şi 
a numărului de arbori din postată însuşiţi prin numărare 
efectivă de furnizor şi comparator (beneficiar)”.

La lichidarea postatei, ca o condiţie pentru preluarea 
unei alte postate, se va proceda cu act de constatare, 
dacă arborii predaţi, ca număr, au fost exploataţi în 
totalitate sau au fost exploataţi arbori în plus.

Expert tehnic judiciar,
ing. Gafiţa C. Gheorghe

În practica de zi cu zi 
privind efectuarea la teren 

a lucrărilor de expertiză 
tehnico-judiciară silvică, 

am constatat, nu o 
dată, că inventivitatea 

românului a ajuns la cote 
de necrezut. Creşterea 

preţului lemnului de toate 
categoriile a condus la 

amplificarea faptelor ilicite. 
Atât ca număr, cât şi ca 

valoare. Mai mult, la tăierile 
de produse principale, 
în special la răşinoase, 

aspectele prezentate 
mai jos au început sa ia 

amploare.
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Accidentele
de muncă

Rezumat
Garantarea şi 

exercitarea drepturilor 
lucrătorilor la protecţia 

sănătăţii, la creşterea 
reală a responsabilităţii 

patronale, privind 
susţinerea materială 

şi logistică a 
măsurilor necesare 
pentru eliminarea 

pericolelor la care sunt 
expuşi salariaţii din 

domeniul exploatării 
şi prelucrării lemnului 

pot  fi soluţionate 
prin dezvoltarea şi 

consolidarea dialogului 
social bipartit şi 

tripartit.

Dan Anghel,
Președinte FSLIL

Work accidents 
in the primary 

exploitation and 
wood processing

Synopsis
Guaranteeing and 

exercising workers’ 
rights to health 

protection, to the real 
increase of employers’ 

responsibility, regarding 
the material and 
logistical support 

of the necessary 
measures to eliminate 
the dangers to which 

employees in the field 
of wood exploitation 

and processing are 
exposed, can be solved 

by developing and 
consolidating bipartite 

and tripartite social 
dialogue.

Dan Anghel,
President of FSLIL   
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În acest context larg de precizări 
şi definiţii, exploatarea lemnului, 
în primul rând, dar şi prelucrarea 

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

Numeroasele accidente de muncă 
înregistrate în acest domeniu sunt 
provocate de o multitudine de 
cauze, pornind chiar de la lipsa de 
instruire şi de calificare.

La nivelul ţării, această activitate 
„împarte” locul întâi în privinţa 
accidentele de muncă, situaţie 
deloc onorantă, cu mineritul şi cu 
construcţiile.

Legat de cauzalitate, în 
continuare, sunt prezntate câteva 
dintre deficienţele constatate.

La exploatarea
lemnului:
1. Nu se întocmesc proiecte 

tehnice de exploatare pentru 
lucrările din parchetele forestiere 
şi nu se fac autorizările acestora 
din punctul de vedere al protecţiei 
muncii, nici lucrările pregătitoare 
înainte de începerea exploatării 
propriu-zise.

2. Nu sunt respectate, în general, 
elementele geometrice corecte 
ale tapei, la operaţia de doborâre 
a arborilor din parchetele de 
exploatare, ceea ce constituie o 
sursă permanentă de accidente de 
muncă, în special iarna, când seva 
din arbori este ingheţată şi lemnul 
crapă foarte uşor.

3. Starea necorespunzătoare a 
drumurilor auto forestiere, având 
porţiuni cu gropi adânci și ogăşii, 
şanţuri înfundate şi necurăţate, 
apă circulând în voie pe ampriza 
drumului, degradând continuu 
starea tehnică a acestora. 

4. Instructajul periodic, la locul 
de muncă, consemnat în fişele 
individuale, este de cele mai 
multe ori neconform cu activitatea 
desfăşurată, incomplet şi efectuat 
superficial, existând situaţii 
când în fişă s-a consemnat că a 
fost prelucrată numai Legea nr. 
319/2006, fără nicio altă prevedere 
din legislaţia privind sănătatea şi 
securitatea muncii.

în exploatarea
şi prelucrarea 
primară
a lemnului

Accidentele
de muncă

Vătămarea organismului sau intoxicaţia 
acută profesională, care are loc în timpul 
procesului de muncă sau în timpul 
îndeplinirii îndatoririlor de serviciu, aşa 
cum este definit accidentul de muncă,  
provoacă incapacitate temporară 
de muncă, invaliditate ori deces. De 
asemenea, accident de muncă este şi 
accidentul care a avut loc în timpul şi pe 
traseul normal al deplasării de la locul de 
muncă la domiciliu şi invers, precum şi 
accidentul cauzat de activităţi care nu au 
legătură cu procesul muncii, dacă are loc 
la sediul angajatorului (sediul companiei 
sau al punctului de lucru), în timpul 
programului de muncă, şi nu se datorează 
vinii exclusive a accidentatului.
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La instruirea tuturor membrilor echipei 
de exploatare, aceasta se efectuează, în 
majoritatea cazurilor, necorespunzător, 
instructajul nefiind însoţit de probe 
practice, iar rubrica de instructaj nu este 
verificată de şeful ierarhic superior.

5. Recepţionarea şi prelucrarea 
materialului lemnos pe platforma 
drumului auto forestier şi în apropierea 
şanţurilor de scurgere a apelor pluviale, 
aspect care provoacă degradarea 
acostamentului şi înfundarea şanțurilor 
de scurgere a apelor pluviale.

De asemenea, se remarcă secţionarea 
materialului lemnos gros direct din 
stivă, ori a materialului subţire direct din 
grămadă.

6. Din dotarea tractoarelor şi a 
TAF-urilor care lucrează în exploatările 
forestiere, lipsesc, în mod frecvent, unele 
dispozitive şi sisteme de protecţie, cum 
ar fi lanţurile de siguranţă la uși, bridele 
pentru prinderea cârligelor la cablurile 
de tracţiune, plasele de protecţie şi 
barele metalice la geamurile cabinei, 
sistemele de avertizare sonoră etc.

7. Neasigurarea ferăstraielor mecanice 

în locuri sigure, sub cheie, şi parcarea 
tractoarelor şi a TAF-urilor în alte locuri 
decât cele prestabilite, încuiate şi 
asigurate pentru prevenirea sustragerii 
acestora şi utilizării lor abuzive, în 
perioadele în care nu se lucrează cu 
acestea ori la sfârşit de săptămână.

 

La prelucrarea
primară a lemnului: 
1. Nefuncţionarea celor două sisteme 

de avertizare sonoră, înainte de pornire 
şi la apariţia avariilor tehnice ale 
gaterului, atât a celui de la subsolul 
halei, cât şi a celui din hala de debitare a 
cherestelei.

2. Lipsa apărătorilor de protecţie, atât 
la părţile în mişcare ale gaterului şi la 
transportoarele din faţa şi din spatele 
acestuia, cât și la cele de la subsolul 
halei gaterelor.

3. Stivele de buşteni din depozit nu 
sunt aranjate corespunzător şi nu au la 
bază opritori, iar stivele de cherestea 
se află într-un echilibru instabil şi au 

înalţimea peste limita maximă admisibilă 
la stivuire.

4. În subsolul halei gaterelor, lipseşte 
îngrădirea corespunzătoare a organelor 
de acţionare ale gaterului, nu sunt 
asigurate uşile de acces cu lacăt pentru 
prevenirea pătrunderii în interior pe 
timpul funcţionării gaterului, iar benzile 
transportoare nu sunt dotate cu sistem 
de oprire instantanee din orice punct.

5. Lipseşte sistemul de blocare 
a ramei gaterului în punctul mort 
superior; la opririle acestuia, lipsește 
vergeaua metalică pentru scoaterea 
deşeurilor dintre pânze; nu se utilizează 
ciocanele de bronz la baterea penelor 
(penele nu trebuie să prezinte „floare”), 
lipsesc tărgile speciale din lemn pentru 
transportul pânzelor.

6. Echipamente de muncă (ferăstraie 
de spintecat) neomologate şi 
necertificate, confecţionarea artizanală 
a acestora, neutilizarea apărătorilor de 
protecţie omologate, din două bucăţi, 
neutilizarea sistemului antirecul, precum 
şi nerespectarea, în permanenţă, a 
geometriei cuţitului divizor-curbură, 

Tabel 1.

Numărul accidentelor de muncă
în perioada 2016-2020, pe domenii de activitate

Silvicultură
şi exploatări
forestiere

02

An

CAEN
Domeniul
de activitate

Număr
de accidentaţi

Total Mortal Total MortalITM INV*

* INV este o ITM încheiată

Număr
accidente

Număr
accidentați

Accidente
colective

2016

2017

2018

2019

2020, trim. I

Total

70

81

85

86

12

334

17

13

15

12

2

59

53

68

70

74

10

275

5

12

2

3

-

22

-

-

-

1

-

1

-

-

-

4

-

4

-

-

-

-

-

-

Fabricarea
mobilei31

2016

2017

2018

2019

2020, trim. I

Total

160

135

118

145

27

585

1

-

1

1

-

3

159

135

117

144

27

582

5

1

2

-

-

8

4

-

-

-

-

4

16

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

Prelucrarea
lemnului16

2016

2017

2018

2019

2020, trim. I

Total

135

127

126

127

23

538

6

2

6

10

1

25

29

125

120

117

22

513

1

3

12

1

-

8

-

-

1

-

-

1

-

-

4

-

-

4

-

-

-

-

-

-
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grosimea, distanţa faţă de pânza 
tăietoare.

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

8. Instructajul la locul de muncă, 
periodic, consemnat în fişele 
individuale, este, de cele mai 
multe ori, neconform cu activitatea 
desfăşurată, incomplet şi efectuat 
superficial, existând situaţii în care în 
fişă s-a consemnat că a fost prelucrată 
numai Legea nr. 319/2006, fără nicio 
altă prevedere legală de sănătate şi 
securitate a muncii.

În parchete
şi la transportul
tehnologic
al lemnului:
1. Neextragerea arborilor periculoşi 

înainte de începerea exploatării 
propriu-zise şi neautorizarea 
parchetelor din punctul de vedere al 
protecţiei muncii.

2. Angajarea fasonatorilor mecanici 
şi a mecanizatorilor forestieri și 
utilizarea acestora fără calificarea 
necesară (atenţie: în caz de accident de 
muncă mortal, acest lucru constituie 
infracţiune), cât şi organizarea şi 
supravegherea necorespunzătoare a 
echipelor de exploatare.

3. Desfăşurarea activităţii pe 
platformele primare din parchetele 
forestiere, în neconcordanţă cu 
procesul tehnologic, pentru asigurarea 
securităţii lucrătorilor, adică secţionarea 
materialului lemnos direct în stivă sau a 
sarcinii transportate de tractor, stivuirea 
şi încărcarea necorespunzătoare a 
materialului lemnos în mijloacele de 
transport, blocarea căilor de acces şi a 
celor de circulaţie din platformă etc.

4. Parcarea la întâmplare a 
mijloacelor de transport, folosirea 
abuzivă şi neasigurarea în vederea 
pornirii necontrolate a ferăstraielor 
mecanice şi a utilajelor din parchetele 
de exploatare.

Dan Anghel,
Preşedinte FSLIL
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pentru o capitală
europeană

Energie
pe bază de lemn

Rezumat
Prin investiții noi sau pe 
baza unor modernizări, 

sau chiar reparații, într-o 
mare reţea de termoficare 
a Strasbourg-ului, energia 

este asigurată prin arderea 
lemnului şi de un incinerator 

de deșeuri.
De asemenea, importante, 

în afara chestiunilor tehnice, 
au fost și o serie de fuziuni 

de întreprinderi și chiar 
modificări de acționariat.

Sursă: La fôret, nr. 11/2019

Wood-Based 
Energy for an 

European Capital
Synopsis 

Through new investments or 
based on modernizations, 
or even repairs, in a large 

district heating network 
in Strasbourg, energy is 

provided by burning wood 
and a waste incinerator. 

Another important aspect 
besides the technical 
issues was a series of 

enterprise mergers and even 
shareholding changes.

Source: La fôret, no. 
11/2019
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Furnizarea căldurii la 
distanță într-un oraș mare este 
adesea o chestiune complexă. 
Aglomerarea metropolitană 
alsaciană, cu cei 770.000 de 
locuitori, nu face excepție. 
Rețeaua sa de încălzire la 
distanță, în funcțiune de 60 
de ani, este alimentată de o 
centrală pe gaz, suplimentată, din 
noiembrie 2016, de o centrală pe 
lemne. Acoperă peste 70% din 
nevoile cartierului Esplanade, din 
apropierea orașului vechi.

Centrala de încălzire pe lemne 
a fost construită la Port au Rhin, 
în afara centrului orașului. Pentru 
racordarea la rețeaua existentă, 
între anii 2015 și 2016, a fost 
construită o conductă de 3,5 km. 
Realizată din materiale de ultimă 
generație, este echipată cu un 
sistem de detectare a scurgerilor. 

pentru o capitală
europeană

Energie
pe bază de lemn

La  Strasbourg, 
s-a construit una 
dintre cele mai 
mari centrale pe 
lemne din nord-
estul Franței. 
Cu o putere 
de 37 MWth, 
alimentează o 
rețea de încălzire 
de 18 kilometri. 
Sunt planificate 
extinderi pentru 
utilizarea 
întregului 
potențial al 
instalației pe tot 
parcursul anului.



fost construită după principiul rețelelor 
așa-zise de a doua generație. Ulterior, 
a fost echipată cu 87 de stații de 
transfer. Rețeaua din cartierul Elsau, mai 
modernă, are doar 28 de stații. 

Pentru aprovizonarea cu lemn, 
Matthieu Gebril și colegii săi au un 
singur interlocutor, Bois Energie France. 
Totuși, privite din exterior, relațiile 
dintre exploatatorul centralei, furnizorii 
și clienții săi sunt puțin confuze. La 
o privire mai atentă, ne dăm seama 
că toate societățile sunt legate într-o 
societate centrală, Electricité de France 
(EDF). Astfel, societatea Bois Energie 
este o filială a grupului Dalkia, a cărui 
majoritate aparține EDF. Pe partea sa, 
Dalkia deține jumătate din acțiunile 
exploatatorului centralei pe lemne, ES 
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Din cauza distanței dintre centrală 
și rețea, a fost instalat un sistem cu 
tubulatură dublă cu o izolație bună. 
Matthieu Grebil, inginerul responsabil de 
ansamblul rețelei de încălzire la distanță 
al Electricité de Strasbourg, declară: „De 
la centrala termică, până la rețeaua din 
Esplanade, se pierde mai puțin de 1°C”.

Aprovizionare
pe o rază
de 120 km
Temperatura de retur din cartierul 

Esplanade este 85°C la nivelul centralei 
termice. Ulterior, apa este adusă la 515°C 
în boilerul instalației de cogenerare, cu o 
putere nominală de 37 MWth. Agregatul 
de prelevare a condensului răcește, 
într-un schimbător termic, o parte din 
vapori, la 119,5°C, înainte să reinjecteze 
sub presiune în rețea. Restul alimentează 
o turbină pe vapori, cu o putere maximă 
de 10 MW, pentru producția de energie 
electrică.

Instalația funcționează cu așchii de 
lemn, livrate pe bandă rulantă direct 
din rezervorul de descărcare sau din 
silozul de așchii. Între 10 și 15 camioane 
livrează zilnic lemnul, jumătate sub 
formă de bușteni, jumătate sub formă 
de așchii, în amestec de rășinoase și 
foioase. Anual, sunt utilizate 112.000 
t de lemn de foc. „Acceptăm și lemn 
din paleți, dar cantitatea este infimă”, 
completează Matthieu Grebil.

Când sunt sărbători legale sau 
probleme cu livrarea, aprovizionarea 
este garantată printr-un siloz de așchii 
cu o capacitate de 5.000 mc, care 
corespunde unei autonomii de trei până 
la patru zile. Se adaugă și un stoc de 
lemn brut, suficient pentru două până 
la trei săptămâni. Așchiile livrate sunt 
fie depozitate într-o zonă exterioară, 
fie vărsate direct în rezervoarele de 
descărcare. Intrările de lemn rotund 
sunt stocate într-o locație dedicată și 
mărunțite în funcție de nevoi, cu un 
tocător fix, cu o capacitate de 320 mc/
oră, (max. 60 cm în diametru și lungi de 
18 m). Anterior descărcării, camioanele 
sunt cântărite, fiind prelevate între trei 
și cinci eșantioane din încărcătură (lemn 
rotund și așchii). „Nivelul de umiditate 
trebuie să fie între 35% și 45%, în caz 
contrar, constructorul instalației nu își 
asumă nicio garanție în caz de avarie”, 
explică Matthieu Grebil. Din acest motiv, 
în primul an de funcționare, a trebuit să 
refuze încărcături în mod regulat.

Lemnul provine în părți egale din 
Germania (Pădurea Neagră) și din 
Franța (Vosges), de pe o rază de 120 

km. Inginerul subliniază că „această 
rază de aprovizionare este aplicată 
strict și documentată, corespunzând 
unei condiții prevăzute în contractul de 
livrare a agentului termic către Primăria 
Strasbourg, iar documentele sunt 
examinate periodic”.

Contracte
pe termen lung
Electricité de Strasbourg a încheiat cu 

primăria un contract pe 20 de ani pentru 
aprovizionarea cu căldură în rețeaua din 
Esplanade. Acest contract garantează 
livrarea a 112 MWh de căldură pe an. 
Tarifele de achiziție evoluează într-un 
interval fix de preț. În ceea ce privește 
electricitatea livrată în rețeaua publică, 
aceasta este plătită la tariful oficial 
stabilit prin lege. În 2016, Electricité de 
Strasbourg și-a asigurat și un contract 
de livrări anuale de lemn în cantitate 
de 112.000 tone. De asemenea, sunt 
precizate proveniența, nivelurile de 
calitate și prețurile.

Activitățile de exploatare, întreținere 
și extindere ale rețelei de încălzire la 
distanță au fost cedate de către Primăria 
Strasbourg către SETE (Société nouvelle 
d’exploitation thermique de l’Esplanade), 
în cadrul unei delegări a serviciului 
public. Dalkia și Electricité de Strasbourg 
sunt și ele acționare ale acestei societăți. 
Contractul, semnat în 1998 pe 24 de ani, 
va trebui reînnoit.

Fuziunea
rețelelor
Este prevăzut ca rețeaua din 

Esplanade să fuzioneze cu rețeaua 
„Elsau”, lungă de 17 km, două dintre cele 
trei mari rețele din Strasbourg. Denumită 
„Rețeaua Strasbourg Centru”, această 
rețea nouă unificată va fi alimentată cu 
căldură cu energia regenerabilă de la 
centrala pe lemne de la Port du Rhin. 
Totuși, mai sunt de depășit o serie 
de obstacole de ordin administrativ 
și tehnic. Prin procesul de delegare a 
serviciului public, Primăria Strasbourg 
a transmis, cu siguranță, exploatarea 
rețelelor Esplanade și Elsau către 
Electricité de Strasbourg, dar prin două 
contracte distincte. În cazul fuziunii celor 
două rețele, va fi necesar un contract 
nou, care va fi supus unei proceduri de 
achiziție publică.

Din punct de vedere tehnic, cele 
două rețele, din Esplanade și Elsau, 
sunt unite printr-o stație de pompare, 
dar funcționează diferit. Esplanade, 
mai veche, datează din anii 1960 și a 

Matthieu 
Gebril



www.asfor.ro • Meridiane forestiere • 25

actualitate • in the news

Tocătura
și deșeurile de lemn,
o valoroasă resursă

energetică

Services énergétiques. Cealaltă jumătate 
a acțiunilor ES Services énergétiques 
este deținută de proprietarul centralei 
de încălzire pe lemne, Electricité de 
Strasbourg, ea însăși filială a EDF.

Sunt necesare reparații importante, 
astfel încât viitoarea rețea Strasbourg 
Centru să fie eficientă. Dacă fuziunea 
ar trebui realizată, căldura furnizată de 
centrala pe lemne, completată de cea 
produsă de incineratorul de deșeuri 
construit în 2014, ar furniza 65% din 
energia calorică necesară, respectiv 200 
GWh pe an.

Centrala de încălzire de la Port au Rhin 
este importantă pentru implementarea 
tranziției energetice. În acest sens, 
instalația a fost supradimensionată, 
raportat doar la nevoile rețelei din 
Esplanade. Ar putea furniza căldura 
necesară pentru 27.000 de apartamente. 
„În prezent, încă se pierde multă căldură, 
mai ales vara”, admite Matthieu Grebil. 
Dar nu se îngrijorează în ceea ce privește 
viitorul centralei, fiindcă independent 

de proiectul fuzionării rețelelor, sute de 
locuințe se construiesc în proximitatea 
cartierului Esplanade. Pentru a asigura 
centralei un nivel de exploatare ridicat, 
Electricité de Strasbourg vizează, printre 
altele, furnizarea căldurii industriale către 
întreprinderile localizate la Port du Rhin. 

Capital inițial
de origine
elvețiană
Electricité de Strasbourg a fost fondată 

în 1889, grație fondurilor private ale 
AEG și Crédit Suisse. Pe vremea aceea, 
Strasbourg era sub ocupație germană.

În 1908, primăria devine acționar 
principal. Întreprinderea a supraviețuit, 

inclusiv ca structură independentă, 
celor două războaie mondiale, dar s-a și 
dezvoltat.

În 1954, EDF (Electricité de France) 
cumpără acțiuni și devine acționar 
majoritar, la rândul său. În 2009, are 
loc o separare juridică între sectoarele 
vânzări și distribuție electricitate.

În 2009, Electricité de Strasbourg și 
EDF semnează un contract de cooperare 
pentru dezvoltarea unui nou sector 
dedicat energiilor regenerabile în 
Alsacia.

Sursa: La fôret, nr.11/2019
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Victor Giurgiu, membru titular al Academiei 
Române (2009), s-a născut la 16 mai 1930, la 
Moeciu, judeţul Braşov.

Se poate spune că academicianul Victor 
Giurgiu a pus, în întreaga sa activitate,  bazele 
dendrometriei forestiere, creând o adevărată 
şcoală în acest domeniu.

Prin toate lucrările sale didactice şi ştiinţifice, 
a contribuit la înţelegerea pădurii ca ecosistem 
de cea mai mare complexitate organizatorică, 
structurală şi funcţională, militând pentru o cât 
mai corectă fundamentare ecologică a tuturor 
intervenţiilor silvotehnice.

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, între 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).

Despre acad. Victor Giurgiu s-ar putea spune 
încă foarte multe alte lucruri, ca om de omenie, 
ca om de ştiinţă şi învăţământ, ca autor de lucrări 
diferite (de ordinul sutelor de titluri), ca activitate 
academică şi didactică, ca un mare profesionist, 
de o modestie aleasă. Are o perseverenţă de 
invidiat, exprimându-şi opiniile cu francheţe 
şi tărie, chiar dacă uneori intră în conflict cu 
punctele de vedere oficiale.

După terminarea facultăţii (1953), este reţinut 
în centrala Ministerului Silviculturii, ca inginer 
principal la Direcţia fond forestier.

Trece, apoi, ca asistent la Facultatea de 
Silvicultură din Braşov, pentru disciplina 
dendrometrie.

După susţinerea tezei de doctorat, 
„Determinarea creşterii curente în volum la 
arborete“, în 1957, este numit director tehnic al 
Institutului de Studii şi Proiectări Silvice.

În baza activităţii ştiinţifice depuse în perioada 
1953-1974, i se conferă titlul de doctor docent în 
ştiinţe.

Rămâne credincios Institutului de Cercetări 
Silvice, unde activează 35 de ani, din 1960 până 
în anul 1995.

Pe plan ştiinţific, profesorul Victor Giurgiu 
a abordat şi dezvoltat trei domenii de mare 
importanţă ale silvologiei contemporane: 
dendrometria, auxologia forestieră şi amenajarea 
pădurilor şi protecţia mediului. Rezultatele 

Academicianul

,

la împlinirea vârstei
de 90 de ani

Victor
Giurgiu

Emoţii, respect şi recunoştinţă. 
Acestea sunt sentimentele pe care 

le trăim toţi cei din breasla forestieră 
la atingerea venerabilei vârste de 90 
ani pe care a împlinit-o, anul acesta, 

academicianul Victor Giurgiu. Cu 
această ocazie, în semn de preţuire 

şi aleasă consideraţie, îi acordăm, 
noi, cei din exploatarea şi prelucrarea 

lemnului, alături, desigur, de întreg 
corpul silvic românesc, un loc viu, 
printre alte nume de prestigiu ale 
silviculturii româneşti, în albumul 

marilor personalităţi.
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Rezumat
De la începuturile Academiei Române 
(1866), Victor Giurgiu este al doilea 
academician în domeniul silviculturii. 
Întreg corpul profesional forestier a 
urmărit cu mare interes şi sinceră 
admiraţie dezvoltarea ştiinţifică a 
domnului Victor Giurgiu şi rezultatele 
muncii sale, care s-au materializat în 
elaborare de înaltă rigoare ştiinţifică. 
Excelând prin spiritul datoriei faţă de 
pădure, aprecierile nu pot atinge cota 
operei de ansamblu a domniei sale, 
care, cu certitudine, l-a înălţat între 
cele mai mari spirite universale ale 
ştiinţei forestiere.

dr. ing. ec. Ciprian Dumitru Muscă
 
Academician Victor 
Giurgiu, at his 90 years 
anniversary
Synopsis
Since the beginning of the Romanian 
Academy (1866), Victor Giurgiu is 
the second academician in the field 
of forestry. The entire professional 
forestry body followed with great 
interest and sincere admiration 
the scientific development of Mr. 
Victor Giurgiu and the results of his 
work, which materialized in papers 
elaborated with high scientific rigor. 
By excelling in the spirit of duty to the 
forest, appreciations cannot reach 
the share of the overall work of his 
reign which has certainly elevated 
him among the greatest and most 
universal spirits of forest science. 

Dr. Eng. Ec. Ciprian Dumitru Muscă

Victor Giurgiu,
membru titular
al Academiei Române
(foto: Agerpres)

cercetărilor sale sunt prezentate în 
418 lucrări publicate (dintre care 56 
de cărţi), lucrări apărute în ţară (395) şi 
străinătate (23), în limba română (379) 
şi în limbi de circulaţie internaţională 
(39). După alegerea sa ca membru 
corespondent, a publicat 178 de lucrări 
ştiinţifice.

În anul 1990, profesorul Giurgiu este 
ales membru titular al Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti”, 

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”, membru 
de onoare al ASFOR, este distins cu 
premiul „Traian Săvulescu” al Academiei 
Române, cu ordinul naţional „Meritul 
Ştiinţific” şi cu ordinul naţional „Steaua 
României”. 

Este greu de descris emoţia întâlnirii 
cu o asemenea carieră, cu oameni 
care au clădit România de astăzi. Țara 
noastră va dăinui atât timp cât ne 
vom respecta strămoşii şi eroii, bunii 
şi străbunii. Pe unii dintre ei, îi mai 
avem încă printre noi şi ne înclinăm cu 
respect în faţa lor. La mulţi ani şi multă 
sănătate, domnule academician!

 
dr. ing. ec. Ciprian Dumitru Muscă
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Lemnul
şi rezistenţa sa
la compresiune
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Forţa care acționează asupra unei 
bucăţi (piese) de lemn tinde, în primul 
rând, să separe elementele care o 
alcătuiesc. Coeziunea este forţa care 
leagă între ele diferite particule ale 
lemnului şi care trebuie învinsă de o 
forţă care tinde să rupă legătura între 
aceste elemente. Forţa care trebuie să 
învingă coeziunea este, în ultimă analiză, 
măsura rezistenţei lemnului. Rezistenţa 
se exprimă în N/mm².

Forţa care lucrează asupra piesei 
se poate exercita în mai multe feluri, 
direcţii etc. Ca atare, distingem inclusiv 
rezistenţa la compresiune.

Aceasta se manifestă atunci când o 
forţă comprimă (apasă) corpul, în cazul 
lemnului (figura 1). Compresiunea 
poate fi paralelă cu direcţia fibrelor sau 
perpendiculară pe acestea. Cercetările 
experimentale au demonstrat în ce limite 
extraordinare variază rezistenţa lemnului 
aceleiaşi specii şi ce mare importanţă 
au o seamă de factori ca: densitatea, 
umezeala, originea şi structura lemnului. 
Astfel, se pot explica diferenţele (uneori 
foarte mari) care se constată, în cazul 
aceluiaşi tip de lemn, la diferiţi autori 
şi cercetători. Abundenţa de lemn şi, 
poate, chiar preţul acestuia au făcut să 
se dea mai puţină importanţă rezistenţei 
lui şi, deseori, să se supradimensioneze 
(coeficienţi de siguranţă prea mari) la 
orice structură pe bază de lemn.

Teoretic, putem analiza o piesă fie 
prin prisma unei secţiuni constante, cu 
sarcină ţinând seama şi de greutatea 
proprie, fie ca bară de egală rezistenţă, 
cu variaţie continua a secţiunii.

Pentru bara cu secţiune constantă,

Rezumat
Lemnul este prezent în 
nenumărate structuri 
de rezistenţă şi, din 
experienţa practică, a 
reieşit că este supus 
la solicitări multiple şi 
variabile, însă cele de 
compresiune şi încovoiere 
ocupă un spectru larg 
şi bogat de prezenţă. 
Analiza face un rezumat 
al aşteptărilor în cazul 
acestui tip de solicitare 
(compresiune), în ideea 
clarificării principiilor 
care stau la alegerea 
soluţiilor tehnice în care 
dorim să folosim lemnul.

Wood and Its 
Resistance to 
Compression
Synopsis
Wood is present in 
countless resistance 
structures and, from 
practical experience, it has 
emerged that it is subject 
to multiple and variable 
stresses, but those of 
compression and flexion 
occupy a wide and rich 
spectrum of presence. The 
analysis summarizes the 
expectations for this type 
of stress (compression) 
in order to clarify the 
principles underlying 
the choice of technical 
solutions in which we want 
to use wood.

Petru Boghean,
ASFOR Counsellor

Rezistenţa la 
compresiune

a lemnului este 
determinată de 

specialişti, în laborator. 
Pentru determinarea 
acesteia, se folosesc 
epruvete prismatice 
(mostre de lemn) cu 
anumite dimensiuni, 

având fibrele paralele cu 
muchiile lungi şi inelele 
anuale tangente la una 

dintre feţele laterale.
În practicile curente, 

mai ales în construcţii 
structurale (case, garduri, 

hambare, copertine 
etc.), nu dispunem de 

valori bine determinate 
ale rezistenţelor 

la diferite tipuri de 
solicitări, situaţie în care 
recurgem la cunoștinţe 

teoretice, experienţă 
sau documente tehnice 

sumare.

epruvetă

direcţia de încărcare

platourile
presei

Figura 1.

Compresiune
paralelă cu direcţia fibrei
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Dar, ceva mai exact, capacitatea 
de rezistenţă de calcul (F), la diferite 
solicitări (întindere, compresiune, 
încovoiere, forfecare etc.), se determină 
cu o relaţie generală de forma:

unde:
R este rezistenţa de calcul la solicitare 

stabilită în funcţie de specia de material 
lemnos, clasa de calitate a lemnului şi 
condiţiile de exploatare;

S - caracteristica secţională (arie, 
modul de rezistenţă); 

T - coeficient care ia în considerare 
efectul tratării lemnului. 

Coeficienţii de tratare T introduc 
în calcule influenţa tratării lemnului 
asupra caracteristicilor materialului, în 
funcţie de dimensiunile elementelor 
şi clasa de exploatare a construcţiei, şi 
au ca bază recomandările din norme. 
Capacitatea portantă de calcul mai 
poate fi influenţată şi de alte fenomene 
sau moduri de alcătuire, cum ar fi:

• stabilitatea laterală la elemente 
încovoiate, atunci când raportul dintre 
dimensiunile elementelor în secţiune 
transversală (înălţime h şi lăţime b) 
depăşeşte o valoare optimă; 

• relaţia dintre dimensiunile 
elementului comprimat şi cele ale 
elementului de asamblare.

Structural, în accepţiunea cotidiană, 
lemnele se împart în:

• uşoare, cum sunt salcia, plopul, teiul, 
aninul, răchita, mesteascănul ş.a;

• răşinoase (molidul, bradul, pinul);
• tari (foioase şi diverse tari), cum sunt 

fagul, stejarul, carpenul, ulmul, frasinul.
Nu toate speciile de lemn au 

aceeaşi rezistenţă, mai ales la exterior. 
Densitatea, porozitatea, existenţa 
răşinilor sau taninilor influenţează 
rezistenţa lemnului la apă sau la atacul 
insectelor şi mucegaiurilor.

Lemnul moale, afânat, dar şi esenţele 
dure, dar cu porii foarte mari şi mulţi, 
sunt puţin rezistente la umiditate. Ele 
absorb apă cu uşurinţă, ceea ce poate 
duce, treptat, la putrezirea lemnului.

Rezistenţă foarte bună la exterior au 
lemnele care conţin răşini (răşinoasele, 
în general, laricele şi molidul, în special), 
uleiuri (lemn de tei) sau taninuri 
(salcâmul). Specii cu o rezistenţă foarte 
bună la putrezire sunt castanul şi ulmul.

De la tălpile de bază ale casei şi până 
la acoperişul din şindrilă, se poate făuri 
o casă în întregime din lemn. Așa cum 
se mai fac şi azi la munte sau cum se fac 
barăcile şi casele demontabile.

Duşmanii lemnului, în general, rămân: 
focul, umezeala mare, uscarea prea 
repede, înghețul/dezghețul etc.

Pentru calculul şi alcătuirea 
elementelor de construcţii din 
lemn, normele prevăd calculul şi 
dimensionarea elementelor structurale 
din lemn pe baza metodei stărilor-limită 
şi iau în considerare două tipuri de stări-
limită: 

• stări-limită ultime; 
• stări-limită de exploatare normală. 
Stările-limită ultime corespund 

epuizării capacităţii portante sau alte 
pierderi ireversibile ale calităţii necesare 
exploatării construcţiilor şi au în vedere: 

• atingerea limitei de rezistenţă 
(epuizarea capacităţii portante);

• pierderea stabilităţii formei sau a 
echilibrului static; 

• ieşirea din lucru a elementelor 
prin deformaţii excesive sau din cauza 
deformaţiilor remanente excesive;

• fenomene de instabilitate şi de 
transformare a structurii în mecanism.

 Stările-limită de exploatare normală 
au în vedere întreruperea capacităţii de 
asigurare a unei exploatări normale a 
elementelor şi se referă la: 

• deformaţii care afectează estetica 
sau exploatarea elementelor şi 
construcţiei;

• vibraţii care influenţează confortul 
persoanelor sau al exploatării normale a 
structurii;

 • alterarea materialului (incluzând şi 
dezvoltarea fisurilor sau a crăpăturilor) 
care este susceptibilă de a avea efect 
defavorabil pentru durabilitatea 
structurii. Parametrii principali de calcul 
sunt acţiunile, caracteristicile materialului 
şi elementele geometrice ale secţiunilor. 
Principiul general de calcul are la bază 
concepţia că stările-limită nu sunt atinse 
pentru toate situaţiile pertinente de 
calcul, ceea ce presupune că acţiunile de 
calcul, sau efectul lor, nu depăşesc:

• capacitatea de rezistenţă a structurii 
la stările-limită ultime; 

• criteriile de performanţă pentru 
stările-limită de exploatare.

Calculul ia în considerare, de 
asemenea, categoria construcţiilor şi 
elementelor de construcţii determinată 
în funcţie de durata de exploatare. Astfel, 
construcţiile sunt clasificate, conform 
NP005-03, în construcţii permanente şi 
provizorii (cofraje, eşafodaje şi susţineri, 
construcţii demontabile, cu durata de 
exploatare pe un amplasament sub doi 
ani). Conform normelor europene, în 
funcţie de riscurile umane şi economice, 
securitatea structurilor şi aptitudinea lor 
de utilizare, construcţiile se clasifică în 4 
clase. Pentru dimensionarea elementelor 
de construcţii din lemn, după ce s-au 
determinat eforturile interioare, se 
poate proceda simplu, într-una dintre 
manierele următoare: 

• se impune secţiunea şi se verifică 
dacă toate eforturile şi deformaţiile 
determinate sunt inferioare valorilor 
admisibile (verificarea secţiunilor); 

• zona cea mai expusă la putrezire 
pentru un lemn este cea imediat 
deasupra solului. Dacă veţi scoate un 
ţăruş care a stat mai multă vreme în 
pământ, veţi vedea că zona cea mai 
subţiată şi mai afectată este aceea, nu 
cea care a stat în pământ. Este vorba 
de oxidarea care are loc din cauza 
oxigenului din aer, oxidare favorizată 
foarte mult de umiditate (apa cu săruri 
funcţionează ca un electrolit).

• dacă lucrarea nu vă obligă să puneţi 
lemnul în sau pe pământ, lasaţi un mic 
spaţiu şi folosiţi-vă de alte materiale 
(metal, plastic) pentru a face legătura 
cu solul. Dacă folosiţi ţăruşi sau piloni 
din lemn care trebuie puşi în pământ, 
protejaţi-i cu metal sau plastic până 
puţin mai sus de suprafaţa solului.

Umiditatea lemnului folosit la exterior 
este diferită de cea pentru interior. 

Figura 2.

 
Specie

Greutatea specifică aparentă
a lemnului (umiditate 15%)

Paralel
cu fibra

Rezistenţa la compresiune

Perpendicular
pe fibră

Brad

Molid

Pin

Stejar

Fag

Frasin

Salcâm

Tei

450

480

520

740

750

760

750

460

400

430

460

540

525

480

590

440

42

58

77

105

90

105

130

-

Rezistenţa la compresiune
în relaţie cu specia şi cu greutatea specifică

daN/mpkg/mp
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Umiditatea de echilibru a lemnului 
depinde de umiditatea zonei unde 
este folosit. Prin zonă, se înţelege zonă 
geografică mare. În România, umiditatea 
este 8-12% (6% pentru instrumente 
muzicale de rezonanţă) pentru lemnul 
folosit la interior şi 14-18% pentru cel 
folosit la exterior.

Un lemn mult prea uscat, folosit 
la exterior, va absorbi umiditatea 
din mediu şi vor apărea variaţiile 
dimensionale şi chiar crăpături din cauza 
tensiunilor interne. Unul prea umed va 
pierde repede din umiditate şi îşi va 
micşora dimensiunile, apărând aşa-
numitele „jocuri” în montaj. În plus, pot 
apărea deformări şi crăpături.

Rezistenţa la compresiune a 
materialelor de construcţii este o 
proprietate mecanică, necesar a fi 
cunoscută de oricare constructor, 
lemnul fiind unul dintre materialele de 
construcţie aproape nelipsit din orice 
şantier, mai ales la construcţia unei 
case. Astfel, este neapărat necesar să fie 
cunoscută rezistenţa la compresiune a 
acestui material, în relaţie atât cu specia, 
cât şi cu greutatea specifică (vezi figura 
2).

Trebuie reţinut că lemnul este 
caracterizat de o perisabilitate crescută, 
legată de factori multipli, şi nu în ultimul 
rând de binecunoscuta sa vulnerabilitate 
la foc. Succesul şi răspândirea 
construcţiilor din lemn, ca şi ale caselor 
propriu-zise din lemn, sunt justificate 
de posibilitatea acoperirii unui domeniu 
de utilizare destul de mare cu structuri 
uşoare, costuri reduse şi în consens 
cu cerinţele de protecţie a mediului 
înconjurător.

Petru Boghean,
Consilier ASFOR
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1 44.01.0000-total        Lemn de foc Milioane euro 24,599 16,831 7,448 13,801

  Diferenţa % 46,2%  -46,0%  

2 44.02.0000-total        Cărbune de lemn Milioane euro 1,079 0,866 4,253 4,609

  Diferenţa   % 24,7%  -7,7%  

3 44.03.0000-total    Lemn brut cojit simplu, fasonat sau chiar cioplit Milioane euro 10,801 7,831 40,253 31,263

 Diferenţa   % 37,9%  28,8%  

4 44.04.0000-total  Lemn despicat, prăjini, ţăruşi Milioane euro 1,899 2,853 0,323 0,111

 Diferenţa   % -33,4%  191,1%  

5 44.05.0000-total  Lână de lemn, făină de lemn Milioane euro 0,267 0,175 0,153 0,127

 Diferenţa   % 52,2%  20,5%  

6 44.06.0000-total  Traverse de cale ferată Milioane euro 1,913 2,759 0,127 0,938

 Diferenţa   % -30,7%  -86,5%  

7 44.07.0000-total  Cherestea (lemn tăiat longitudinal, spintecat) Milioane euro 188,987 202,826 41,188 53,733

 Diferenţa   % -6,8%  -23,3%  

8 44.08.0000-total  Foi placaj  - furnire Milioane euro 35,720 46,626 9,313 13,853

 Diferenţa   % -23,4%  -32,8%  

9 44.09.0000-total     Lemn fasonat Milioane euro 7,879 9,039 11,066 13,409

 Diferenţa   % -12,8%  -17,5%  

10 44.10.0000-total     Panouri din particule şi panouri similare (PAL, OSB) Milioane euro 133,047 169,456 28,157 28,402

 Diferenţa   % -21,5%  -0,9%  

11 44.11.0000-total   Panouri din fibre de lemn (MDF) Milioane euro 49,293 42,115 44,673 57,031

 Diferenţa   % 17,0%  -21,7%  

Cod produs comercializat

Export primele 5 luni Import primele 5 luni

2020 2019 20192020
Unitate
de măsură

Comerţul
cu produse lemnoase
• în primele 5 luni ale anului 2020,
faţă de 2019
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12 44.12.0000-total Placaje, lemn furniruit Milioane euro 36,892 42,759 17,136 20,566

 Diferenţa   % -13,7%  -16,7%  

13 44.13.0000-total Lemn densificat în blocuri Milioane euro 1,665 2,393 0,514 1,138

 Diferenţa   % -30,4%  -54,8%  

14 44.14.0000-total  Rame pentru tablouri Milioane euro 0,075 0,166 0,683 0,876

 Diferenţa   % -54,5%  -22,1%  

15 44.15.0000-total   Lăzi, lădiţe, coşuri, diverse ambalaje Milioane euro 12,961 16,744 15,921 20,589

Diferenţa % -22,6%  -22,7%  

16 44.16.0000-total    Butoaie Milioane euro 2,586 2,082 0,193 0,708

 Diferenţa   % 24,2%  -72,7%  

17 44.17.0000-total   Unelte Milioane euro 0,831 0,941 0,697 0,958

 Diferenţa   % -11,7%  -27,2%  

18 44.18.0000-total    Binale Milioane euro 81,947 75,195 38,129 40,771

 Diferenţa   % 9,0%  -6,5%  

19 44.19.0000-total   Articole de masă sau de bucătărie Milioane euro 3,837 4,810 3,407 3,037

 Diferenţa   % -20,2%  12,2%  

20 44.20.0000-total     Lemn marchetat, încrustat Milioane euro 2,538 4,403 1,517 2,153

 Diferenţa   % -42,4%  -29,6%  

21 44.21.0000-total  Alte articole din lemn Milioane euro 46,622 52,458 8,330 9,011

 Diferenţa   % -11,1%  -7,6%  

 Total  Prelucrarea lemnului (exclusiv mobilă) Milioane euro 645,439 703,328 273,481 317,083

Diferenţa   % -8,2%  -13,8%  

Cod produs comercializat

Export primele 5 luni Import primele 5 luni

2020 2019 20192020
Unitate
de măsură

 Sursa: MEC

Comerţul
cu produse lemnoase
• în primele 5 luni ale anului 2020,
faţă de 2019
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Regimul vamal MFN
(clauza naţiunii celei mai favorizate) 
al Regatului Unit al Marii Britanii
şi Irlandei de Nord, începând
cu 1 ianuarie 2021

În prezent, UE şi UK 
continuă negocierile pentru 
un acord de parteneriat 
ambiţios, care să acopere 
toate domeniile convenite în 
declaraţia politică aprobată 
de toţi liderii UE şi de prim-
ministrul Boris Johnson 
la data de 17 octombrie 
2019. Obiectivul UE este 
încheierea acestui acord 
până la finalul anului 2020, 
pentru a putea intra în 
vigoare la sfârşitul perioadei 
de tranziţie, garantându-se 
astfel operatorilor economici 
„zero taxe vamale şi zero 
contingente tarifare” pe 
piaţa UE, respectiv piaţa 
britanică. 

Cu toate acestea, până 
la momentul actual, 
negocierile au înregistrat 
progrese limitate, situaţia 
fiind îngreunată de 
răspândirea pandemiei 
COVID-19. UE este pe deplin 
angajată în finalizarea în 
timp util a negocierilor, 
însă, în situaţia în care un 
acord nu este agreat până 
la sfârşitul anului, începând 
cu data de 1 ianuarie 2021, 
UK va aplica propriul regim 
vamal asumat în cadrul 

Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului.

Regimul vamal al 
Regatului Unit, „UK Global 
Tariff (UKGT)” poate fi 
accesat urmărind link-urile:

• https://www.gov.uk/
guidance/uk-tariffs-from-
1-january-2021#how-to-
check-the-tariff

• https://www.
check-future-uk-trade-
tariffs.service.gov.uk/
tariff?q=&n=25&p=1 – 
căutare pe coduri tarifare

Aplicarea UKGT ar 
presupune taxe vamale 
semnificative pentru 
importurile pe piaţa 
britanică, inclusiv pentru 
categorii de interes pentru 
exportatorii români, spre 
exemplu:

• maşini şi aparate 
electrice, între 2% şi 10%; 

• automobile şi 
componente auto, 2%; 

• articole de 
îmbrăcăminte, 12%; 

• maşini industriale şi 
dispozitive mecanice, 2%;

• obiecte de mobilier, între 
2% şi 4%.

Transfer între SUMAL 1.0 
şi SUMAL 2.0

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 
995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
20 octombrie 2010, de stabilire a obligaţiilor care revin 
operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din 
lemn, precum şi ale art. 68-72 din Legea nr. 46/2008 - 
Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, 
republicată, şi al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul 
silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Guvernul României adoptă hotărârea:

Articolul 1. Se aprobă normele referitoare la 
provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor 
lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, 
precum şi cele privind provenienţa şi circulaţia materialelor 
lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului 
şi unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului 
(UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin 
operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din 
lemn, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Transfer între SUMAL 1.0 
şi SUMAL 2.0

Articolul 2. În termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a hotărârii, autoritatea publică centrală 
care răspunde de silvicultură va încheia protocoale de 
colaborare privind controlul circulaţiei materialelor lemnoase 
cu autorităţile publice centrale pentru afaceri interne şi 
vămi, în vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri, în 
conformitate cu reglementările în vigoare.

Articolul 3. În perioada dintre data publicării 
hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi data de 
31 octombrie 2020, autoritatea publică centrală care răspunde 
de silvicultură poate face testări asupra implementării 
SUMAL 2.0, în baza metodologiei aprobate prin ordin al 
conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de 
silvicultură.

Articolul 4. Termenul prevăzut la art. 3 alin. 
(1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru 
aprobarea normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi 
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor 
de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de 
prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi 

al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor 
ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse 
din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 1.046 din 23 decembrie 2016, se prorogă până la data de 
30 octombrie 2020

Articolul 5. Hotărârea intră în vigoare la data de 
31 octombrie 2020, cu excepţia prevederilor art. 3, care intră 
în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.

Articolul 6. La data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru 
aprobarea normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi 
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor 
de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de 
prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor 
ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse 
din lemn, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 1.046 din 23 decembrie 2016, se abrogă.
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Din istoria
silviculturii româneşti

135 de ani
de la naşterea profesorului 

Marin Drăcea

Marin Drăcea, în anii Primului Război Mondial
(Foto: dr. ing. Florin Matei) 

În urmă cu 135 de ani, în 1885, de Sf. Parascheva, 
se năştea, într-un sat amărât din Giurgiu, într-o 

familie nevoiaşă, cel care avea să devină apostolul 
respectului şi dragostei pentru nepreţuita zestre 

naturală care este pădurea.
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Întreaga breaslă forestieră 
ţine să marcheze exemplar 
momentul, printr-o 

recunoaştere de cea mai bună 
calitate profesională, dar şi 
umană, în care să evocăm etapele 
vieţii şi activităţii celui care a 
pus bazele cercetării ştiinţifice şi 
administrării moderne a pădurii.

Prin tot ce a înfăptuit în 
ştiinţa silvică şi în silvicultura 
românească, Marin Drăcea 
nu poate fi asemuit decât cu 
marele contemporan şi prieten 
al său Gheorghe Ionescu - 
Șişeşti, cel care a ridicat ştiinţa 
agricolă românească la înălţimea 
înfăptuirilor de nivel european.

Dotat cu o inteligenţă 
sclipitoare, cu o nepotolită 
dorinţă de cunoaştere şi cu o 
putere de muncă de excepţie, 
însuşindu-şi o vastă cultură 
generală şi de specialitate, în 
ţară şi în străinătate, şi devenind 
o personalitate de prim rang 
a comunităţii silvicultorilor 
din epoca sa, Marin Drăcea a 
reuşit să elaboreze o doctrină 
forestieră naţională de nivel 
european, o operă care a privit 
deopotrivă modernizarea 
învăţământului superior silvic, a 
cercetării ştiinţifice, a legislaţiei 
forestiere şi, nu în ultimul rând, a 
silviculturii româneşti. Gândurile 
lui au fecundat gândirea altora 
din generaţia sa, oferind şi 
generaţiilor viitoare o moştenire 
care va dăinui la loc de cinste în 
patrimoniul de valori ştiinţifice şi 
spirituale.

În istoria silviculturii româneşti, 
Marin Drăcea a rămas şi prin 
înfiinţarea Institutului de 
Cercetări şi Experimentaţie 
Forestieră (1933) şi a Casei 
Autonome a Pădurilor Statului 
(1930). Mai presus de toate, 
Marin Drăcea a fost un doctrinar, 
animator şi misionar al pădurilor. 
După acad. Constantin Chiriţă, 
Marin Drăcea a apărut „ca o 
necesitate istorică”, fiind „cel 
dintâi încărcat de răspunderi, 
chemat să gândească şi să 
definească liniile principale ale 
politicii forestiere româneşti”, 
care stau şi astăzi la temeliile 
silviculturii naţionale. 

Anterior perioadei comuniste, 
Marin Drăcea a fost onorat cu 
valoroase titluri, dintre care 
menţionăm:

• membru fondator al 
Academiei de ştiinţe (1935);

• membru al Academiei de 
Agricultură (1944);

• membru corespondent al 
Societăţii Forestiere Finlandeze.

Gânditor şi doctrinar, sub 
puterea imperativului vremii, 
profesorul Marin Drăcea a 
năzuit departe, oferind şi astăzi, 
prin opera sa, soluţii pentru 
redresarea şi însănătoşirea 
patrimoniului forestier naţional. 
În perioada interbelică, în 
calitatea sa de preşedinte al 
Societăţii „Progresul silvic”, Marin 
Drăcea a fost liderul incontestabil 
al comunităţii silvicultorilor 
români.

Din nefericire, după cel de 
al Doilea Război Mondial, 
forţele politice de stânga 
i-au marginalizat opera 
şi l-au înlăturat din toate 
funcţiile didactice, ştiinţifice 
şi manageriale deţinute. I s-a 
interzis publicarea monumentalei 
sale opere, rămasă astfel în 
manuscrise, unele dispărute după 
moartea sa.

În 1978, s-a reuşit 
reconsiderarea parţială a operei 
sale, prin articole publicate de 
Victor Giurgiu şi prin monografia 
„Viaţa şi opera unui mare 
silvicultor român: Marin Drăcea” 
(acad. Constantin Chiriţă şi prof. 
Vintilă Stinghe). Cu toate acestea, 
a fost interzisă aniversarea sa la 
100 de ani de la naştere, atunci 
când a fost sărbătorit agronomul 
acad. Gheorghe Ionescu-Șişeşti, 
născut în acelaşi an, în aceeaşi 
lună, doar cu două zile după 
naşterea lui Marin Drăcea.

Cu privire la lansarea unor apeluri de proiecte 
în cadrul Programului „SMEs Growth Romania” - 
„Dezvoltarea IMM-urilor în România”, programul 
face parte din granturile SEE şi Norvegia 2014-
2021. Granturile SEE şi Norvegia îşi propun să 
contribuie la reducerea disparităţilor economice 
şi sociale în Spaţiul Economic European (SEE) 
şi la întărirea relaţiilor bilaterale între statele 
donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi 
statele beneficiare.

Bugetul programului este de 45.000.000 € şi 
finanţează proiecte din următoarele domenii:

• tehnologii, procese şi servicii inovatoare;
• dezvoltare durabilă a afacerilor;
• ecologizarea afacerilor şi proceselor 

existente;
• dezvoltarea şi implementarea de produse şi 

servicii inovatoare.
Prin intermediul programului, se încearcă 

stimularea, dezvoltarea şi cooperarea în 
afaceri pe termen lung între statele donatoare 
şi România, pe baza dezvoltării de afaceri şi 
inovării. Scopul este de a aloca 75% din finanţare 
întreprinderilor mici şi mijlocii. Se va acorda 
prioritate proiectelor de parteneriat bilateral care 
oferă valoare adăugată.

Programul se concentrează pe trei domenii:
• inovarea industriei ecologice (cel puţin 50% 

din finanţare va fi alocată GII);
• creştere albastră - https://www.blue-growth.

org/Blue_Growth.htm;
• IT&C

Dezvoltarea
IMM-urilor
în România
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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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Redeschiderea unor teme noi

în Codul Silvic

Susţinere
şi motivare :
1. Practici şi procedee privind 
tăierile ilegale.

Raportul din 2014 al Curţii de 
Conturi descrie o serie de practici 
ilegale legate de modul în care au fost 
folosite produsele accidentale pentru a 
se introduce în piaţă lemn ilegal.

Astfel: “O metodă de mascare a 
tăierilor ilegale este cea a recoltării 
prin produse accidentale I. Arboretele 

sunt declarate ca fiind afectate de 
factori biotici şi abiotici dăunători, fără 
a se întocmi documentaţiile aferente 
sau fără a le supune aprobărilor de 
derogare. Astfel, în anii 2012 şi 2013 
s-a recoltat un volum de 2.786 mii mc, 
respectiv 3.648 mii mc accidentale 
I, din care, doar pentru 211 mii mc, 
respectiv 4,2% din volumul total, au 
existat aprobări de derogare de la 
prevederile amenajamentelor silvice. 
Suspiciunea că în spatele recoltării de 
produse accidentale I s-ar putea afla 
şi tăieri ilegale de masă lemnoasă este 
întărită şi de repartizarea semnificativ 
diferită a produselor accidentale I 

Camera Deputaţilor, ca iniţiator, a depus, în 
primăvara acestui an, un proiect de lege privind 
modificarea Codului Silvic, care îşi propune măsuri 
mai ferme de combatere a tăierilor ilegale din 
pădurile României. Aşa cum s-a declarat încă 
de la audieri, se consideră că astăzi pădurile din 
România suferă şi e nevoie de o acţiune fermă, 
cât mai eficientă, astfel încât prin măsurile pe care 
le ia ministerul şi, mai ales, prin această iniţiativă 
legislativă, să fie combătut acest fenomen al 
tăierilor ilegale din România. În acest context 
legislativ, ASFOR şi-a exprimat un punct de vedere 
referitor la  modificarea articolelor 59, respectiv 60, 
din Codul Silvic.

Art. 59 „(6) Produsele accidentale se recoltează 
integral din fondul forestier, iar valorificarea acestora se 
face prin excepţie de la prevederile art. 60 alin. (5) lit. 
f);”

Art. 60 „f) un operator economic/grup de operatori 
economici nu poate achiziţiona/procesa mai mult de 
30% din volumul dintr-un sortiment industrial de masă 
lemnoasă […], cu excepţia produselor accidentale I.”
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în funcţie de forma de proprietate 
asupra pădurilor. Astfel, se constată 
că factorii biotici şi abiotici ar afecta 
într-o proporţie mult mai mare pădurile 
persoanelor fizice şi cele ale unităţilor 
administrativ-teritoriale.”

2. Nerespectarea principiului 
legalităţii, în sensul că efectele 
actului normativ sunt lipsite de 
predictibilitate.

Analizând jurisprudenţa Curţii 
Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii 
Constituţionale referitoare la cerinţele 
de calitate a legii, se observă că aceasta 
a avut în vedere aspecte intrinseci 
actului normativ, şi anume diferite 
deficienţe sau insuficienţe de redactare 
care afectează claritatea, precizia, 
previzibilitatea şi accesibilitatea normei 
juridice, iar prin nerespectarea acestor 
cerinţe, se aduce atingere unor drepturi, 
libertăţi sau principii fundamentale.

Astfel, Curtea a constatat că orice 
act normativ trebuie să îndeplinească 
anumite condiţii calitative, printre 
acestea numărându-se previzibilitatea, 
ceea ce presupune că acesta trebuie 
să fie suficient de precis şi clar pentru 
a putea fi aplicat (a se vedea în acest 
sens, spre exemplu, Decizia nr. 189 din 
2 martie 2006, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 
5 aprilie 2006, Decizia nr. 903 din 6 iulie 
2010, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 584 din 17 august 
2010, sau Decizia nr. 26 din 18 ianuarie 
2012, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 116 din 15 
februarie 2012).

O lege îndeplineşte condiţiile calitative 
impuse atât de Constituţie, cât şi de 
Convenţie, numai dacă norma este 
enunţată cu suficientă precizie pentru 
a permite cetăţeanului să îşi adapteze 
conduita în funcţie de aceasta, astfel 
încât, apelând, la nevoie, la consiliere 
de specialitate în materie, el să fie 
capabil să prevadă, într-o măsură 
rezonabilă, faţă de circumstanţele 
speţei, consecinţele care ar putea rezulta 

dintr-o anumită faptă şi să îşi corecteze 
conduita (în acest sens, Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 1 din 11 ianuarie 
2012, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 
2012, şi Decizia Curţii Constituţionale 
nr. 743 din 2 iunie 2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 579 din 16 august 2011, precum 
şi jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului cu privire la care se 
reţin, spre exemplu, Hotărârea din 15 
noiembrie 1996, pronunţată în Cauza 
Cantoni împotriva Franţei, paragraful 
29, Hotărârea din 25 noiembrie 1996, 
pronunţată în Cauza Wingrove împotriva 
Regatului Unit, paragraful 40, Hotărârea 
din 9 noiembrie 2006, pronunţată în 
Cauza Leempoel S.A. ED. Cine Revue 
împotriva Belgiei, paragraful 59).

Din jurisprudenţa mai sus indicată, 
se desprinde concluzia potrivit căreia, 
pentru relevanţa constituţională a 
principiului legalităţii, esenţial este ca 
prin folosirea unei tehnici legislative 
inadecvate, care să nu întrunească 
cerinţele clarităţii, preciziei, previzibilităţii 
şi ale accesibilităţii normei juridice, 
legiuitorul să fi adus atingere în final 
unor drepturi, libertăţi sau principii de 
rang constituţional.

Strict aplicabil la prevederile art. 
59, alin. 6 - Autoritatea centrală 
responsabilă pentru silvicultură nu 
deţine instrumentul/instrumentele de 
analiză şi control care să-i permită să 
diferenţieze intrările de lemn ale unui 
operator economic pe criteriul lemn 
provenit pe natura de produse. 

În aceste condiţii, introducerea 
prevederilor art. 59 alin. 6 printr-un 
artificiu legislativ anulează, practic, 
efectele art. 60 lit. f.
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• Ținând cont că IMM-urile, aşa 
cum sunt acestea definite în Legea nr. 
346/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, s-au confruntat pe perioada 
declarării stării de urgenţă cu probleme 
determinate fie de lipsa consumatorilor, 
caz în care activităţile IMM-urilor au fost 
puternic afectate prin scăderea cifrei 
de afaceri şi personalul angajat a fost 
trimis în şomaj tehnic, fie că activităţile 
desfăşurate de IMM-uri au fost interzise 
prin ordonanţe militare pe perioada 
declarării stării de urgenţă şi pe perioada 
stării de alertă, situaţie în care personalul 
angajat al IMM-urilor a fost trimis în 
şomaj tehnic, iar toate aceste măsuri 
au condus la un blocaj al activităţilor 
economice la nivel naţional,

• Deoarece IMM-urile deţin o pondere 
importantă în activitatea economică la 
nivel naţional, numărul total al acestora 
fiind de 723.595 companii, cu o pondere 
însemnată pentru microîntreprinderi, de 
666.356 companii, respectiv o pondere 
relativ medie de 48.230 întreprinderi 
mici, precum şi 9.009 întreprinderi 
mijlocii care desfăşoară activităţi în 
diferite domenii de activitate, iar pentru 
reluarea urgentă a activităţii curente au 
nevoie de capital de lucru astfel cum 
acesta este definit prin Regulamentul CE 
nr. 460/2020, care urmează a fi utilizat 
pentru finanţarea activităţilor curente ale 
IMM-urilor, 

• Având în vedere faptul că ajutorul de 
stat se poate acorda doar până la data 
de 31.12.2020,

• Întrucât IMM-urile deţin o parte 
însemnată din forţa de muncă activă a 
României prin contractele individuale 
de muncă încheiate, respectiv un 
număr total de 2.564.484 contracte din 
care 886.803 contracte încheiate de 
microîntreprinderi, 860.996 contracte 
încheiate de întreprinderi mici şi 816.685 
contracte încheiate de întreprinderile 
mijlocii, astfel încât nevoia de sprijin a 
acestora fie prin granturi pentru capital 
de lucru, fie prin granturi de investiţii 
este o nevoie reală cu un impact major 
asupra echilibrelor macroeconomice ale 
României, 

• Având în vedere că măsurile de 
sprijin pentru reluarea activităţilor 
economice la nivel naţional influenţează 
direct capacitatea operaţională a 
IMM-urilor de a relua activităţile pe 
o piaţă de consum şi producţie grav 
afectată de criza COVID-19, iar prin 
neluarea acestor măsuri de sprijin 
IMM-urile se pot confrunta cu grave 
dificultăţi în desfăşurarea activităţilor 
curente şi de investiţii cu impact direct 
asupra veniturilor bugetului de stat, 

dar şi asupra creşterii ratei şomajului în 
România, 

• Deoarece o parte din IMM-uri au 
nevoie de grant pentru capital de lucru 
necesar pentru plata datoriilor curente, 
constituirea stocurilor de materie primă,  
mărfuri, materiale consumabile, dar şi 
pentru achiziţionarea echipamentelor de 
protecţie medicală necesare propriilor 
salariaţi, iar în lipsa capitalului de lucru 
reluarea activităţii curente va fi dificil de 
realizat, 

• Întrucât o parte din IMM-uri ca 
urmare a crizei COVID-19 trebuie să 
îşi realoce activitatea prin crearea 
unor capacităţi de producţii noi, prin 
desfăşurarea unor activităţi noi sau 
prin implementarea unor proiecte de 
investiţii noi, iar pentru aceasta au 
nevoie de granturi pentru investiţii de 
mică valoare astfel încât să se creeze 
capacităţi de producţie mici şi să se 
poată obţine produse şi servicii noi 
adaptate la cerinţele consumatorilor, 

• Luând în considerare că există un 
risc substanţial de recesiune economică 
în anul 2020, iar în acest context multe 
segmente ale economiei europene 
sunt blocate din cauza COVID-19 şi 
lanţurile de aprovizionare şi schimburile 
comerciale globale sunt profund 
afectate, fiind necesare măsuri de 
sprijin pentru deblocarea şi restartarea 
activităţilor economice, 

• Având în vedere faptul că în lipsa 
adoptării măsurilor propuse în regim de 
urgenţă, sectorul întreprinderilor mici 
şi mijlocii, care reprezintă o prioritate 
a programului de relansare economică 
a Guvernului României, nu ar putea 
beneficia de condiţii de finanţare 
adecvată pentru proiectele de relansare 
a activităţilor, de investiţii sau pentru 
capitalul de lucru necesar derulării 
activităţii curente ale întreprinderilor 
grav afectate de pandemia de Sars-
Cov2, 

• Ținând cont de faptul că sprijinirea 
sectorului IMM reprezintă o prioritate a 
programului economic de relansare, în 
condiţiile în care sectorul întreprinderilor 
mici şi mijlocii are o contribuţie 
importantă la creşterea economică 
naţională şi crearea de locuri de muncă, 
sens în care trebuie să beneficieze din 
partea statului de politici publice care 
vizează printre altele îmbunătăţirea 
accesului la finanţare, 

Prezentul act normativ va asigura 
temeiul juridic pentru modificarea 
Programului Operaţional Competitivitate 
în sensul stabilirii valorilor sumelor 
forfetare, numărul mare de IMM-uri 

Sprijin 
financiar 

pentru 
societăţile 

comerciale 
în contextul 

crizei
COVID 19

Ordonanţă de urgenţă 
privind unele măsuri 

pentru acordarea 
de sprijin financiar 
din fonduri externe 

nerambursabile, 
aferente Programului 

Operaţional 
Competitivitate 2014 
– 2020, în contextul 

crizei COVID-19, 
precum şi alte măsuri 

în domeniul fondurilor 
europene

(iulie 2020, 6 capitole,
29 articole).
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afectate şi impactul implicit asupra 
economiei, precum şi faptul că semnarea 
contractelor pentru acordarea ajutorului 
de stat are ca dată-limită 31 decembrie 
2020, considerăm necesară adoptarea 
de urgenţă a măsurilor de sprijin pentru 
capitalul de lucru şi investiţional propus. 

Neadoptarea prezentului proiect 
de act normativ determină grave 
dificultăţi în desfăşurarea activităţilor 
curente şi de investiţii, cu impact direct 
asupra veniturilor bugetului de stat, 
dar şi asupra creşterii ratei şomajului în 
România, 

• Deoarece o parte din IMM-uri au 
nevoie de grant pentru capital de lucru 
necesar pentru plata datoriilor curente, 
constituirea stocurilor de materie primă, 
mărfuri, materiale consumabile, dar şi 
pentru achiziţionarea echipamentelor de 
protecţie medicală necesare propriilor 
salariaţi, iar în lipsa capitalului de lucru 
reluarea activităţii curente va fi dificil de 
realizat, 

• Întrucât o parte din IMM-uri ca 
urmare a crizei COVID-19 trebuie să 
îşi realoce activitatea prin crearea 
unor capacităţi de producţii noi, prin 
desfăşurarea unor activităţi noi sau 
prin implementarea unor proiecte de 
investiţii noi, iar pentru aceasta au 
nevoie de granturi pentru investiţii de 
mică valoare astfel încât să se creeze 
capacităţi de producţie mici şi să se 
poată obţine produse şi servicii noi 
adaptate la cerinţele consumatorilor,

• Luând în considerare că există un 
risc substanţial de recesiune economică 
în anul 2020, iar în acest context multe 
segmente ale economiei europene 
sunt blocate din cauza COVID-19 şi 

Întilnire de lucru
la Ministerul Economiei,
pe tema deschiderii 
schemelor
de finanţare

lanţurile de aprovizionare şi schimburile 
comerciale globale sunt profund 
afectate, fiind necesare măsuri de 
sprijin pentru deblocarea şi restartarea 
activităţilor economice, 

• Având în vedere faptul că în lipsa 
adoptării măsurilor propuse în regim de 
urgenţă, sectorul întreprinderilor mici 
şi mijlocii, care reprezintă o prioritate 
a programului de relansare economică 
a Guvernului României, nu ar putea 
beneficia de condiţii de finanţare 
adecvată pentru proiectele de relansare 
a activităţilor, de investiţii sau pentru 
capitalul de lucru necesar derulării 
activităţii curente ale întreprinderilor 
grav afectate de pandemia de Sars-
Cov2, 

• Ținând cont de faptul că sprijinirea 
sectorului IMM reprezintă o prioritate a 
programului economic de relansare, în 
condiţiile în care sectorul întreprinderilor 
mici şi mijlocii are o contribuţie 
importantă la creşterea economică 
naţională şi crearea de locuri de muncă, 
sens în care trebuie să beneficieze din 
partea statului de politici publice care 
vizează printre altele îmbunătăţirea 
accesului la finanţare, 

Prezentul act normativ va asigura 
temeiul juridic pentru modificarea 
Programului Operaţional Competitivitate 
în sensul stabilirii valorilor sumelor 
forfetare, numărul mare de IMM-uri 
afectate şi impactul implicit asupra 
economiei, precum şi faptul că semnarea 
contractelor pentru acordarea ajutorului 
de stat are ca dată limită, 31 decembrie 
2020, considerăm necesară adoptarea 
de urgenţă a măsurilor de sprijin pentru 
capitalul de lucru şi investiţional propus. 

Neadoptarea prezentului proiect de 
cat normativ determină imposibilitatea 
acordării în cadrul Programului 
Operaţional Competitivitate a unui 
sprijin financiar în cuantum de 1 miliard 
de euro pentru IMM-urile afectate în 
contextul pandemiei de Sars-Cov2, 

• Întrucât prin neadoptarea unor 
măsuri în regim de urgenţă pentru IMM-
uri ar conduce la blocarea/întârzierea 
relansării economice şi, implicit, la 
pierderea unor sume considerabile din 
fondurile europene alocate României, 

• Având în vedere că elementele 
mai sus menţionate vizează interesul 
public şi strategic, sunt o prioritate a 
Programului de guvernare şi constituie 
o situaţie extraordinară, a cărei 
reglementare nu poate fi amânată, se 
impune adoptarea de măsuri imediate 
pe calea ordonanţei de urgenţă, În 
temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia 
României, republicată, Guvernul 
României adoptă prezenta ordonanţă de 
urgenţă. 

În acest spirit de reglementare 
legislativă, la iniţiativa responsabililor din 
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 
şi Ministerul Economiei, Energiei 
şi Mediului de Afaceri, asociaţiile 
reprezentative din domeniul forestier, 
respectiv Asociaţia Producătorilor de 
Mobilă din România - APMR şi Asociaţia 
Forestierilor din România - ASFOR, 
au fost invitate pe 5 august 2020 la 
discuţii pentru rezolvarea problemelor 
stringente ale acestui sector vital pentru 
economia României.

Au fost identificate pe loc completările 
ce trebuie făcute la Ordonanţa de 
urgenţă pentru deschiderea a 3 scheme 
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Vă aducem la cunoştinţă că, la fel ca multe 
dintre sectoarele economiei naţionale, sectorul forestier 
şi industria mobilei au fost grav afectate de măsurile 
de prevenire a infectării cu coronavirus. Argumentăm 
această afirmaţie prin realizările la producţia industrială, 
comunicate de Institutul Naţional de Statistică. Pe 
primele 5 luni ale acestui an, realizările la producţia 
industrială în industria mobilei au fost de 69,9%, cu 
precizarea că în luna aprilie au fost de 29,2%, iar în luna 
mai, de 55,8%. De asemenea, Romsilva, cel mai mare 
administrator de păduri din România, a anunţat, la finele 
primelor şase luni, pierderi de 46 milioane lei, pierderi 
care se transpun în lanţ în întregul sector forestier, până 
la beneficiarul final, industria mobilei.

De aceea, vă adresăm rugămintea de a completa 
ordonanţa de urgenţă pentru deschiderea a trei scheme 
de finanţare pentru IMM-urile care au fost puternic 
afectate de criza COVID-19, proiect cuprins în Planul 
Naţional de Investiţii şi Relansare Economică, iniţiat 
de Ministerul Fondurilor Europene şi administrat de 
Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, 
şi să introduceţi întreg lanţul industrial din domeniul 
forestier pe lista celor eligibile pentru acordarea de 
granturi, astfel:

• Articolul 19, alin. (1) se completează după 
cum urmează: “(t) mobilă, lemn/produse din lemn şi 
materiale lemnoase, echipamente / tehnologii / utilaje 
pentru exploatarea, prelucrarea primară a lemnului, 
industrializarea lemnului şi producţia de mobilă precum 
şi alte activităţi neclasificate”.

De asemenea, la:
• Anexa 1. Domenii de activitate eligibile în cadrul 

măsurii 1. Microgrant pentru capital de lucru,
• Anexa 2. Domenii de activitate eligibile în cadrul 

măsurii 2. Grant pentru capital de lucru,
• Anexa 3. Domenii de activitate eligibile în cadrul 

măsurii 3. Grant pentru investiţţii în activităţi productive,
vă rugăm să completaţi cu următoarele coduri CAEN: 
• 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului;
• 0210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere;
• 0220 Exploatare forestieră;
• 1621 Fabricarea de furnire şi panouri din lemn;
• 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri;
• 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi 

tâmplărie, pentru construcţii;
• 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn;
• 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine;
• 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării;
• 3103 Fabricarea de saltele şi somiere;
• 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.;
• 3220 Fabricarea instrumentelor muzicale.

Facem această solicitare având în vedere faptul că 
întregul lanţ industrial din domeniul forestier este 
vital pentru activitatea zilnică a omului. Acest lanţ de 
producţie este puternic afectat  din cauza restricţiilor şi a 
blocajelor de producţie apărute ca urmare a pandemiei 
provocate de COVID 19. De asemenea, lemnul/produsele 
din lemn şi mobila au un rol vital în noua politică 
europeană de combatere a schimbărilor climatice, în 
care şi România este parte şi va trebui să-şi atingă ţintele 
stabilite la nivel european.

Precizăm că sectorul forestier are o contribuţie 
importantă la echilibrarea balanţei comerciale a 
României, anul trecut realizând un volum de export de 
4,1 miliarde de euro, cu un sold favorabil export-import 
de 2,38 miliarde de euro. Numai industria mobilei, care 
realizează produse cu valoare adăugată mare şi a cărei 
producţie merge peste 90% peste hotare, a exportat în 
anul 2019 produse în valoare de 2,4 miliarde de euro şi a 
generat un sold favorabil la export-import de 1,5 miliarde 
de euro. 

Către, 
Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri 
Domnului Liviu Rogojinaru, Secretar de Stat
Spre ştiinţă şi sprijin: Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor 
Domnului Gelu Puiu, Secretar de Stat
Domniile voastre, 

de finanţare pentru IMM-urile care au 
fost puternic afectate de criza COVID-19, 
proiect cuprins în Planul Naţional de 
Investiţii şi Relansare Economică, iniţiat 
de Ministerul Fondurilor Europene şi 
administrat de Ministerul Economiei, 
Energiei şi Mediului de Afaceri şi la 
Anexele 1, 2 şi 3 ale acesteia, prin 
introducerea întregului lanţ industrial 
din domeniul forestier pe lista celor 
eligibile pentru acordarea de granturi. 
Secretarii de stat, Liviu Rogojinaru 
- Ministerul Economiei, Energiei şi 
Mediului de Afaceri-România şi Gelu 
Puiu – Ministerul Mediului - România şi-

au luat angajamentul să facă demersurile 
necesare pe lângă Ministerul Fondurilor 
Europene pentru completarea de 
urgenţă a acestei OUG.

Secretarul de stat Liviu Rogojinaru 
a explicat că ministerul pe care îl 
reprezintă lucrează la programul de 
internaţionalizare care ar putea fi lansat 
la sfârşitul trimestrului al III-lea al 
acestui an, dar şi la realizarea târgurilor 
virtuale, pentru care însă nu ne-a putut 
oferi un termen de implementare. Dar 
le-a transmis producătorilor români 
că guvernul pregăteşte o campanie de 

promovare a produsului românesc.

Secretarul de stat Gelu Puiu a promis 
tot sprijinul pentru obţinerea de finanţări 
europene pentru domeniul forestier şi 
al industriei mobilei şi a explicat stadiul 
în care se află Codul Silvic, ale cărui 
modificări se află în discuţii în comisiile 
parlamentare.

Preşedintele ASFOR, Ciprian Dumitru 
Muscă, precum şi preşedintele APMR, 
Aurica Sereny, au transmis, cu acest 
prilej, o scrisoare cu următorul conţinut:
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Ce sunt
fondurile europene
şi de câte tipuri
sunt acestea?

Conceptul general „fonduri europene” 
desemnează instrumentele de finanţare 
nerambursabilă alocate Statelor Membre 
ale Uniunii Europene (UE), pentru 
a reduce decalajele de dezvoltare 
economică şi socială dintre acestea. 
Fondurile europene sunt gestionate 
în comun de Comisia Europeană şi de 
fiecare stat membru în parte.

Pentru România, Fondurile Europene 
Structurale şi de Investiţii (Fondurile 
ESI) sunt principala sursă de finanţare 
a Programelor Operaţionale care au ca 
principal obiectiv implementarea Politicii 
de Coeziune economică şi socială la 
nivel naţional.

Fondurile ESI cuprind:
• Fondul European
de Dezvoltare Regională (FEDR);
• Fondul Social European (FSE);
• Fondul de Coeziune (FC);
• Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);

• Fondul European pentru Pescuit
şi Afaceri Maritime (FEPAM).

Complementar, dezvoltarea 
agriculturii se finanţează şi prin plăţile 
directe suportate din Fondul European 
pentru Garantare Agricolă (FEGA).

Ajutoarele pentru categoriile de 
persoane defavorizate sunt asigurate din 
Fondul European de Ajutor pentru cele 
mai Defavorizate Persoane (FEAD).

Dintre actele normative
ale MFE, pot fi menţionate:

Acte normative
de la Ministerul 
Fondurilor Europene
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Măsuri
de ajutorare
a salariaţilor
şi a angajatorilor 
în contextual  
epidemiologic 
actual

În M. Of. nr. 658, din 24 iulie 
2020, s-a publicat O.U.G. nr. 
120/2020, privind instituirea 
unor măsuri de sprijin destinate 
salariaţilor şi angajatorilor în 
contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2.

Astfel, prin respectivul act 
normativ se stabilesc unele măsuri 
de sprijin destinate salariaţilor şi 
angajatorilor în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2.

Cele mai importante dispoziţii 
ale O.U.G. nr. 120/2020 privind 
instituirea unor măsuri de 
sprijin destinate salariaţilor şi 
angajatorilor în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2 sunt:

Prezentare generală
Conform  articolului unic alin. (1), 

prin derogare de la prevederile art. 
24 din Legea nr. 55/2020, salariaţii 
angajatorilor a căror activitate 
a fost suspendată ca urmare a 
anchetei epidemiologice efectuate 
de direcţiile de sănătate publică 
judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti beneficiază de acordarea 
indemnizaţiei prevăzute la art. XI 
din O.U.G. nr. 30/2020. Respectiva 
indemnizaţie se calculează pentru 
numărul de zile în care activitatea a 
fost suspendată.

De asemenea, măsura se va 
aplica pe toată perioada în care 
activitatea este suspendată, 
dar nu mai târziu de data de 
31 decembrie 2020. Pe de altă 
parte, de respectiva măsură nu 
beneficiază salariaţii aflaţi în 
concediu medical şi care primesc 
indemnizaţia de asigurări sociale 
aferentă, iar regimul fiscal aplicabil 
indemnizaţiilor este cel reglementat 
la art. XI din O.U.G. nr. 30/2020 şi la 
art. II din O.U.G. nr. 48/2020 privind 
unele măsuri financiar-fiscale.

• Proiect Hotărâre de Guvern pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 52/2018 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Fondurilor Europene

• Hotărâre privind aprobarea 
Programului Naţional „Competenţe 
digitale pentru angajaţii din sectorul 
întreprinderilor mici şi mijlocii”, finanţat 
în cadrul Programului Operaţional 
Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 
– 3: Locuri de muncă pentru toţi  
  

• Hotărârea privind aprobarea 
Programului Naţional „Competenţe 
digitale pentru angajaţii din întreprinderi 
mari”, finanţat în cadrul Programului 
Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, 
Axa Prioritară – 3 – Locuri de muncă 
pentru toţi

• Hotărâre privind aprobarea 
Programului Naţional „Sprijin pentru 
înfiinţarea de întreprinderi sociale 
în mediul rural”, finanţat în cadrul 
Programului Operaţional Capital Uman 
2014 – 2020, axa prioritară 4: Incluziunea 
socială şi combaterea sărăciei 

• Proiect Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului privind unele măsuri pentru 
includerea unor Programe Naţionale la 
finanţare din fonduri europene

• Proiect Ordonanţă de urgenţă 
privind instituirea unor măsuri, precum şi 
a unui sprijin financiar, pentru pregătirea 
portofoliului de proiecte în domenii 
strategice considerate prioritare pentru 
perioada de programare 2021-2027, 
destinat finanţării prin Programul 
Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-
2020, POAT 2014-2020, şi Programul 
Operaţional Infrastructură Mare 2014-
2020, POIM

• Proiect de Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului privind unele măsuri pentru 
digitalizarea sistemului de coordonare 
şi gestionare a fondurilor europene 
structurale şi de investiţii pentru 
perioada de programare 2014-2020

• Proiect Ordonanţă de urgenţă 
a Guvernului pentru modificarea şi 
completarea alin. (1) şi (5) ale art. 8 din 
OUG nr. 43/2020 pentru aprobarea unor 
măsuri de sprijin decontate din fonduri 
europene, ca urmare a răspândirii 
coronavirusului COVID-19, pe perioada 
stării de urgenţă

• Proiect Hotărâre de Guvern 
pentru aprobarea cadrului general 
şi a modalităţilor de reorganizare, 
restructurare sau reprogramare a 
activităţilor care fac obiectul finanţării 
din fonduri europene

• Proiect de Ordonanţă de urgenţă 
privind unele măsuri privind beneficiarii 
de fonduri nerambursabile externe ca 
urmare a răspândirii virusului COVID-19

• Proiect Ordonanţă de urgenţă 
privind unele măsuri financiare în 
vederea finalizării proiectelor fazate 
finanţate din fondurile Uniunii Europene 
aferente peroadei de programare 2014-
2020

• Proiect de Ordonanţă de urgenţă 
pentru aprobarea unor măsuri de sprijin 
decontate din fonduri europene, ca 
urmare a răspândirii coronavirusului 
COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

• Proiect Hotărâre de Guvern pentru 
modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 93/2016

Proiect Hotărâre de Guvern pentru 
aprobarea Metodologiei de ajustare a 
preţurilor în cadrul devizelor generale 
aferente proiectelor de infrastructură 
publică finanţate prin Programul 
Operaţional Infrastructură Mare 2014-
2020

• Proiect Hotărâre pentru modificarea 
şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor 
aferente reducerilor procentuale/
corecţiilor financiare aplicabile pentru 
abaterile prevăzute în anexa la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
66/2011 privind prevenirea, constatarea 
şi sancţionarea neregulilor apărute 
în obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora

• Hotărâre a Guvernului pentru 
stabilirea măsurilor necesare în vederea 
implementării Programului Operaţional 
Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 
– POAD în care Ministerul Educaţiei 
Naţionale are calitatea de beneficiar

• Hotărârea nr. 497/2020 pentru 
aprobarea Normelor referitoare la 
provenienţa, circulaţia şi comercializarea 
materialelor lemnoase, la regimul 
spaţiilor de depozitare a materialelor 
lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat 
lemn rotund a fost publicată în 
Monitorul Oficial, fiind preconizată 
intrarea sa în vigoare în data de 31 
octombrie 2020.
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În urma declaraţiei oficiale a Regatului 
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 
(UK) de a refuza extinderea perioadei de 
tranziţie agreată în cadrul Acordului de 
Retragere (Withdrawal Agreement - WA) 
a UK din Uniunea Europeană, perioada 
de tranziţie se va încheia la data de 31 
decembrie 2020.

În cursul perioadei de tranziţie, UK 
continuă să participe la piaţa unică a 
UE şi la uniunea vamală, să beneficieze 
de politicile şi programele Uniunii, 
respectând în continuare obligaţiile care 
decurg din acordurile internaţionale la 
care UE este parte.

Totodată, această perioadă de tranziţie 
oferă o perioadă de continuitate în 
timpul căreia UE şi statele membre: 

1. asigură punerea în aplicare a tuturor 
măsurilor şi mecanismelor necesare 
pentru implementarea Acordului de 

Retragere, începând cu 1 ianuarie 2021;

2. continuă negocierile pentru un 
acord privind viitorul parteneriat cu UK;

3. adoptă măsurile necesare pregătirii 
pentru încheierea perioadei de tranziţie, 
când Regatul Unit nu va mai participa 
la piaţa unică a UE, la uniunea vamală, 
la politicile şi programele Uniunii şi 
nici nu va mai beneficia de acordurile 
internaţionale ale Uniunii. 

Obiectivul UE este de a încheia, până 
la sfârşitul anului 2020, un acord de 
parteneriat ambiţios, care să acopere 
toate domeniile convenite cu UK în 
declaraţia politică aprobată de toţi liderii 
UE şi de prim-ministrul Boris Johnson 
la data de 17 octombrie 2019. Până 
în prezent, negocierile au înregistrat 
progrese limitate, situaţia fiind 
îngreunată de răspândirea pandemiei 
COVID-19.

Cu toate acestea, chiar dacă UE şi 
UK vor încheia, până la sfârşitul anului 
2020, un acord de parteneriat conform 
declaraţiei politice, un astfel de acord 
ar crea o relaţie diferită faţă de situaţia 
actuală, în special în ce priveşte piaţa 
unică a UE, uniunea vamală, domeniul 
TVA şi cel al accizelor.

În mod inevitabil, faptul că UK nu 
va mai participa la politicile Uniunii 
începând cu sfârşitul perioadei de 
tranziţie va crea obstacole care nu există 
în prezent în calea comerţului cu bunuri 
şi servicii, precum şi a mobilităţii şi a 
schimburilor transfrontaliere. Acest lucru 
se va aplica în ambele direcţii, şi anume, 
dinspre UK înspre Uniune, precum şi 
dinspre Uniune înspre UK. 

Sfârşitul perioadei de tranziţie 
va afecta în mod semnificativ atât 
administraţiile publice din statele 

Încheierea
perioadei de tranziţie
a Regatului Unit în UE

Încheierea
perioadei de tranziţie
a Regatului Unit în UE
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membre UE, cât şi operatorii economici 
şi cetăţenii, fiind necesară pregătirea 
adecvată şi în timp util pentru a evita 
orice blocaje sau obstacole nedorite şi 
pentru a asigura continuitatea fluxurilor 
comerciale cu UK.

Pentru agenţii economici din România 
implicaţi în operaţiuni de export şi/
sau import cu parteneri din UK, 
sfârşitul perioadei de tranziţie va aduce 
modificări administrative în domenii 
precum:

1. Comerţul cu bunuri,
în special în ce priveşte: 
• formalităţi, verificări
şi controale vamale; 
• regimul vamal;
• reguli de origine;
• regimul de taxare şi impozitare
pentru importul şi exportul de bunuri
(taxe vamale, TVA, accize);

• certificate şi autorizaţii pentru
produse, cerinţe privind stabilirea,
etichetare şi marcare.

2. Comerţul cu servicii,
în special în ce priveşte: 
• servicii financiare;
• servicii de transport;
• recunoaşterea calificărilor
profesionale.

3. Transferuri de date
şi protecţia datelor
cu caracter personal.
În vederea pregătirii pentru sfârşitul 

perioadei de tranziţie, Comisia 
Europeană a publicat comunicarea 
„Pregătirea pentru schimbări - 
Comunicare privind gradul de pregătire 
la sfârşitul perioadei de tranziţie între 
Uniunea Europeană şi Regatul Unit” 
care detaliază schimbările la nivelul 

UE, impactul asupra cetăţenilor şi a 
operatorilor economici europeni şi 
sfaturi utile pentru pregătirea individuală 
a întreprinderilor.

De asemenea, Comisia este în proces 
de actualizare a celor peste 100 de 
avize de pregătire sectoriale publicate 
iniţial in luna decembrie 2019 în cadrul 
procesului de negocieri cu Regatul Unit, 
în baza Articolului 50. 
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La 10 iulie 2020, a fost organizat un webinar pentru a permite 
solicitanţilor interesaţi să afle despre SBS, să înţeleagă sarcinile 
experţilor şi să ofere posibilitatea de a adresa Secretariatului SBS 
întrebări.

SBS (Standardele pentru întreprinderi mici) este o organizaţie 
non-profit, care reprezintă IMM-urile din Europa.

Sistem de standardizare
SBS a fost înfiinţată în 2013, în urma unui apel de propuneri 

lansat de către Comisia Europeană pentru a asigura reprezentarea 
intereselor IMM-urilor în Europa. Contribuind la aspiraţia Uniunii 
Europene de a crea o transparenţă, SBS lucrează îndeaproape 
cu părţi interesate, precum şi cu cele trei organizaţii europene 
de standardizare: CEN, CENELEC şi ETSI, organizaţiile naţionale 
de standardizare, precum şi cu organizaţia internaţională pentru 
standardizare ISO.

Printre principalele sale activităţi, SBS numeşte experţi care 
să participe la comisiile tehnice ale organizaţiilor europene de 

În urma
votului membrilor
Adunării Generale
din 23 iunie 2020, 

Coiffure UE a devenit
 membru oficial
al Standardelor

pentru Întreprinderile
Mici (SBS)
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Din activitatea curentă
a Comitetului Naţional CT 118

Comitetul tehnic de standardizare CT 118 - lemn şi 
produse finite şi semifinite de 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 de plută, 
ca şi pentru maşini şi scule destinate prelucrării materialelor, 
precum şi utilaje de condiţionare a lemnului - se intruneşte 
periodic în şedinte de lucru, având ca principal scop 
îndeplinirea obiectivelor din planul anual de activitate.

Astfel, s-au colectat şi transmis voturile pentru proiectele 
elaborate de comitetele tehnice europene corespondente 
comitetului tehnic românesc - CT 118 (pentru intervalul 
august-septembrie 2020) şi s-a derulat ancheta asupra 
versiunii româneşti a standardului SR EN 1879-12:2014, 
„Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. 
Ferăstraie circulare. Partea 12: Ferăstraie pentru tăiere 
transversală, pendulare”.

Traducerea primară a fost realizată în cadrul ASRO, 
după versiunea în limba engleză, aşa cum se declară în 
preambulul naţional. Au existat porţiuni din text a căror 
traducere a generat incertitudine şi asupra cărora comitetul 
şi-a exprimat opţiunea.

De asemenea, s-a analizat propunerea de decizie CEN/BT 
referitoare la FprEN ISO 19085-12 ”Woodworking machines. 
Safety. Part 12: Tenoning/profiling machines (ISO/FDIS 
19085-12:2018)”, (WI 00142193). S-a dat acordul pentru a 
treia etapă de vot a acestui proiect, cu intenţia ca această 
a treia variantă a documentului să raspundă mai bine 
cerinţelor Directivei UE 2006/42/EC (termen: 14 august).

standardizare şi, într-o măsură limitată, de ISO. 
Experţii SBS sunt selectaţi pe baza expertizei lor 
tehnice, a experienţei lor în standardizare, precum şi a 
cunoştinţelor şi conştientizării intereselor IMM-urilor. 
Prin participarea experţilor desemnaţi de SBS prin 
comisiile oglindă SBS care urmăresc evoluţia comisiilor 
tehnice a IMM-urilor, se oferă o voce în procesul de 
standardizare şi se oferă posibilitatea de a modela 
activitatea și rezultatul standardelor.

Mai mult decât atât, SBS se angajează să 
sensibilizeze interesele IMM-urilor în cadrul Uniunii 
Europene.

Sistemul de standardizare va funcţiona prin 
cooperarea sa cu părţile interesate de standardizare şi 
va fi reprezentat în comisii, grupuri de lucru şi grupuri 
de lucru legate de standardizare în general. 

Activităţile şi canalele de vizibilitate ale SBS sunt 
concepute pentru a răspunde în mod adecvat 
intereselor vitale ale IMM-urilor din sistemul european 
de standardizare.  
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Procesul de elaborare a unui standard 
ocupaţional este bazat pe informaţiile 
culese, analizate şi înregistrate în cadrul 
procesului de elaborare a analizei 
ocupaţionale.

Analiza ocupaţională este documentul 
care urmăreşte identificarea cerinţelor 
ocupaţionale, în vederea definirii 
competenţelor necesare practicării unei 
ocupaţii.

Un standard este format din unităţi 
de competenţă, acestea definind o 
activitate care conduce la un rezultat 
concret (produs sau serviciu), care poate 
fi evaluat. Funcţia majoră identificată în 
analiza ocupaţională, care necesită pentru 
îndeplinire importante cunoştinţe, abilităţi 
şi atitudini, poate deveni unitate de 
competenţă.

Modelului de standard ocupaţional 
pentru educaţie şi formare profesională 
este aprobat prin Ordinul MECS nr. 
3170/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 
184 din 18 martie 2015. 

Lista standarde pentru educaţie şi 

formare profesională cuprinde 902 de 
ocupaţii.

Având în vedere faptul că în COR 
(clasificarea ocupaţiilor în România) sunt, 
la această dată, 4.283 de ocupaţii, se poate 
concluziona cu uşurinţă faptul că doar 21% 
dintre acestea au standarde ocupaţionale.

În concluzie, la ora actuală, în România 
se pot desfăşura cursuri acreditate de 
formare profesională continuă a adulţilor 
doar pentru cel mult 21% dintre ocupaţiile 
practicate de angajaţi.

În şedinţa comitetului director şi a 
secretariatului tehnic ale CSSEPLIM, 
din luna iunie a.c, în cadrul ordinii de 
zi, s-a analizat şi discutat problematica 
standardelor ocupaţionale specifice 
domeniului forestier. 

Astfel, la acest punct al ordinii de zi 
privind strategia şi obiectivele generale 
ale CSSEPLIM, comitetul a reiterat ideea 
că se pliază pe prevederile statutului 
corelat cu Legea nr. 129/2009 şi 132/2000 
cu privire la comitetele sectoriale, în 
calitate de instituţie de utilitate publică, 

Standardul ocupaţional este 
documentul care descrie 

activităţile şi sarcinile 
profesionale specifice 

ocupaţiilor dintr-o arie 
ocupaţională şi reperele 

calitative asociate îndeplinirii 
cu succes a acestora, în 

concordanţă cu cerinţele 
pieţei muncii, şi precizează 
competenţele profesionale 

necesare practicării unei 
ocupaţii.

Standarde 
ocupaţionale
Standarde 
ocupaţionale
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ocupaţionale, s-a rezumat următoarea 
viziune:

• Recoltarea lemnului 
(fasonator mecanic, operator la recoltarea 
şi toaletarea arborilor forestieri etc.)

Competenţele celor calificaţi (peste 
15.000 de operatori la nivel naţional) 
pentru a îndeplini activităţile tehnico-
economice (în cadrul acestei operaţii 
tehnologice) sunt, cu o mare pondere, 
îndreptate spre siguranţa şi securitatea 
muncii şi, relativ, spre deservirea şi buna 
funcţionare a echipamentului de lucru. O 
dezvoltare mai amplă spre cerinţele de 
ordin silvicultural şi, astfel, indirect, spre 
sănătatea şi durabilitatea pădurii, cu ţintă 
spre prejudicierea în cât mai mică măsură 
a seminţişului utilizabil, a arborilor rămaşi 
în picioare şi a peisajului, în general, pot 
constitui fundamente pentru următoarele 
demersuri.

• Colectarea lemnului (operator 
la colectatul şi manipulatul lemnului etc.)

Operaţia de colectare a lemnului este 
considerată ca fiind, potenţial, cea mai 
agresivă pentru mediul pădurii, atât 
pentru sol şi seminţiş, cât şi pentru arborii 
rămaşi. Competenţele care acoperă acest 
domeniu sunt de tractorist, funicularist şi 

şi cu noile reglementări transmise de 
ANC, în calitate de coordonator, şi că 
se va ocupa nemijlocit de validarea 
certificărilor şi standardelor asociate 
calificărilor, de recomandarea  specialiştilor 
pe domenii ocupaţionale, în vederea 
realizării analizelor ocupaţionale pentru 
definirea competenţelor şi calificărilor. 
De asemenea, în aceeași măsură, se va 
implica nemijlocit în elaborarea, revizuirea 
şi validarea efectivă a SO-urilor şi a SPP-
urilor.

În perspectivă, o activitate de bază a 
CS este reprezentată de documentarea 
în vederea înnoirii competenţelor 
profesionale care urmează a fi incluse în 
SO-uri şi în SPP-uri, ca urmare a evoluţiei 
tehnologiilor, a modernizarii de utilaje şi 
a introducerii informaticii în funcţionarea 
echipamentelor, a creşterii exigenţelor 
angajatorilor pe piaţa muncii.

În urma solicitării, din partea ANC, 
de a clarifica o serie de date în legătură 
cu chestionarele întocmite referitor la 
ocupaţii, ordinea lor în clasele CAEN, 
modificările din COR şi corelarea acestora 
cu cele din ESCO de către experţii 
desemnaţi, s-a acordat un larg spaţiu de 
dezbatere. 

Pentru activitatea de exploatare a  
lemnului, în legătură cu standardele 

de conducător de atelaje. La nivel naţional, 
acest segment profesional este rezolvat 
prin circa 8.000 de lucrători, având, 
preponderent, competenţa de tractorist 
(forestier).

În afara cunoştinţelor şi deprinderilor 
dobândite pentru această meserie, 
în ultimii 10-15 ani, firmele mari 
producătoare de maşini multifuncţionale 
(procesoare) şcolarizează, pe durate relativ 
scurte, cursanţi cu ţinta şi predilecţie spre 
particularităţile tehnico-funcţionale ale 
utilajului. Dat fiind că pădurea este din 
ce în ce mai vulnerabilă şi sensibilă la 
factorii antropici şi nu numai, este imperios 
necesar ca, într-o proporţie crescută, să 
fie cultivată, în cadrul acestui segment 
profesional, competenţa ecologică.

• Prelucrarea primară (operator 
la fabricarea cherestelei, gaterist la tăiat 
buşteni, muncitor constructor lemn etc.)

Aceste activităţi sunt generatoare de 
noxe, zgomot, vibraţii şi deşeuri.

Competenţele de protecţie a mediului 
aduc completare conceptului de tehnologii 
prietenoase pentru mediu şi om, situaţii 
în care calificările trebuie adiţionate cu 
cunoştinţe şi deprinderi concentrate 
spre preîntâmpinarea sau limitarea 
potenţialelor efecte negative.

Standardele ocupaționale,
în discuția activului

CSSEPLIM
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În deschiderea lucrărilor, preşedintele 
a prezentat o sinteză a mişcării sindicale 
din România, în general, şi la nivelul FSLIL, 
cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la 
constituirea Federaţiei (1990-2020). 

La peste 30 de ani de la constituirea 
Federaţiei Sindicatelor Libere din Industria 
Lemnului (FSLIL), încercăm satisfacţia 
anilor care nu s-au scurs degeaba. Alături 
de colegi, foşti şi actuali, s-a contribuit 
semnificativ la dezvoltarea mişcării sindicale 
în România.

În perioada 5-8 august 2020, la Costineşti, 
au avut loc lucrările Consiliului Naţional al 
Federaţiei Sindicatelor Libere din Industria 
Lemnului (FSLIL). Consiliul a analizat activitatea 
organelor sale de conducere pe perioada iulie 
2019 – iulie 2020. Colegiul de Conducere 
şi Biroul Operativ au prezentat delegaţilor 
participanţi acţiunile şi demersurile întreprinse 
într-o perioadă deosebit de dificilă din punct 
de vedere economic, social şi politic.
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Prin acţiunile întreprinse, s-a 
demonstrat tuturor că am fost, şi suntem 
încă, o forţă care nu poate fi ignorată de 
niciun guvern, indiferent de orientarea 
acestuia.

Prin experienţa pe care a câştigat-o 
mişcarea sindicală, s-a ajuns la o nouă 
etapă de comunicare şi de rezolvare a 
problemelor angajaţilor.

S-a învăţat ce înseamnă unitatea şi 
cât de important este să facem lucrurile 

împreună. Cred în forţa pe care o au 
oamenii şi cred că nimic nu se poate 
face de unul singur.

După decembrie 1989, mişcarea 
sindicală din România s-a confruntat şi 
ea cu schimbările care s-au făcut simţite 
în toate planurile şi a trebuit să se 
adapteze şi să propună noi abordări.

Toţi paşii pe care s-au făcut şi toate 
acţiunile menite să-i apere pe angajaţi 
au fost receptate, mai mult sau mai 

puţin, de guvernele de până acum, care 
au înţeles că sindicatele trebuie să fie 
parteneri ai patronatelor şi guvernului în 
realizarea programelor pentru salariaţi.

A venit vremea dialogului reglementat 
prin Legea nr. 62/2011, a Dialogului 
Social. Datorită membrilor şi activului, 
mişcarea sindicală a ajuns să aibă un 
cuvânt important de spus, un cuvânt de 
care să ţină seama atât executivul, cât 
şi legislativul. Solidaritatea, principiul 
de bază al mişcării sindicale, a devenit 
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definitorie pentru statul român, aşa cum 
prevede şi Constituţia. Tot în Constituţie 
sunt prevăzute drepturi suplimentare 
privind munca şi protecţia socială a 
muncii. 

30 de ani înseamnă tot atâta mândrie 
pentru cei care au crezut cu tărie că 
sindicalismul este o soluţie, practic 
singura soluţie pentru ca salariaţii să 
poată face faţă provocărilor actuale 
ale economiei de piaţă, în care lipsa de 
cultură managerială şi interesul pentru 
profitul imediat şi cât mai consistent îi 
determină pe noii capitalişti să calce în 
picioare orice principiu şi valori umane.

În toată această perioadă de 30 de ani, 
au fost organizate puternice manifestaţii, 
atât la nivelul ramurii industriei lemnului, 

proteste, greve şi acţiuni în instanţă, 
generate de atitudinea şi demersurile 
patronale antisociale, antisindicale 
şi, nu de puţine ori, faţă de legile 
care reglementau relaţiile de muncă 
sau economice la nivel de societăţi 
comerciale.

Dificultăţile cu care sindicatele 
membre ale FSLIL s-au confruntat în 
această perioadă au contribuit în mod 
decisiv la maturizarea acestora.

Am muncit cu toţii în aceşti ani 
caracterizaţi de multiple tulburări 
politice şi sociale cu dârzenia şi ambiţia 
lucrătorilor care au conştiinţa unei cauze 
nobile. Dacă nu am reuşit întotdeauna 
să ne menţinem la nivelul aspiraţiilor, 
este un fapt incontestabil, dar acesta 

nu trebuie pus pe seama minusurilor 
noastre.

Chiar dacă sindicatele nu mai au 
puterea de altădată, cei care le conduc 
astăzi au câştigat în experienţă şi 
profesionalism, lucru pe care trebuie să-l 
dovedim şi de acum înainte.

Să nu uitam că acum facem parte 
din marea familie europeană, a statelor 
civilizate. Acest fapt ne responsabilizează 
şi pe noi, sindicaliştii, în sensul că trebuie 
să ne mobilizăm toate resursele pentru a 
putea răspunde cât mai bine aşteptărilor 
lucrătorilor pe care îi reprezentăm. Sper 
ca viitorul să se concretizeze în realizări, 
chiar cu multe, dacă se va putea, faţă de 

ceea ce am făcut noi în aceşti ani.

Pandemia COVID-19 şi consecinţele 
sale au pus proiectul european şi 
democraţia în pericol. Blocarea şi 
măsurile adoptate de guvernele 
europene, pentru a face faţă urgenţei, 
au generat consecinţe grave din punctul 
de vedere al recesiunii economice, 
şomaj masiv, obstacole în calea libertăţii 
de mişcare, deteriorarea condiţiilor 
şi drepturilor de muncă, inegalităţi 
crescute şi excluziune socială.

Pentru noi, cei care acţionăm în 
mişcarea sindicală, indiferent la ce nivel 
(confederaţii, federaţii, sindicate de 
bază), sănătatea lucrătorilor, protecţia 
locurilor de muncă şi a drepturilor au 
rămas prioritare atunci când instituţiile 

de stat au luat măsuri de blocare a 
activităţii. Acum, când aceste măsuri au 
fost relaxate, pentru a obţine o revenire 
treptată la activitatea economică, 
sănătatea şi siguranţa lucrătorilor trebuie 
să fie pe deplin protejate.

Trebuie ştiut că unele guverne au 
folosit focarul de pandemie COVID-19 
ca scuză pentru a ataca reglementările 
legislative, drepturile omului, drepturile 
lucrătorilor şi ale sindicatelor, în special 
negocierile colective. (Anexăm Declaraţia 
ETUC susţinută de CES).

Începând cu 15.03.2020 şi până în 
prezent, izolarea a afectat întreaga 
populaţie, probabil a fost făcută cu 

cât şi la nivel naţional, provocate de 
haosul instalat în societatea românească, 
în special în domeniul social şi 
economic.

Primirea României ca membru cu 
drepturi depline în Consiliul Europei, 
urmată, implicit, de ratificarea de către 
parlament a Cartei Sociale Europene, 
promovarea unor noi pachete de legi 
în concordanţă cu principiile OIM şi 
demersurile privind integrarea în UE 
şi NATO au constituit la acea vreme 
oportunităţi noi privind derularea 
acţiunilor sindicale.

În aceste condiţii, privatizarea multora 
dintre întreprinderi a fost însoţită de 

Participanții
la lucrările Consiliului Naţional

al FSLIL, 3-5  august 2020
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intenţia de a preveni răspândirea 
rapidă a virusului în comunitate şi de 
a proteja atât persoanele în vârstă, cât 
şi pe cele ale căror condiţii de sănătate 
preexistente le-ar fi expus 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, formalizarea 
muncii informale trebuie garantată, 
salariul minim pentru o viaţă decentă 
a tuturor celor ce muncesc şi trebuie 
garantate dreptul tuturor lucrătorilor la 
negocieri colective.

Se ştie că în România contractele de 
muncă (CM) ale muncitorilor au fost în 
mare parte suspendate sau închise, dar 
tendinţa de creştere masivă a acestui 
fenomen a condus la efecte negative 
asupra economiei naţionale.

Perioada anterioară şi chiar cea 
din prezent sunt caracterizate de 
pierderea temporară sau definitivă a 
locurilor de muncă şi de incertitudinea 
privind veniturile, de acutizare a 
crizei economice constituie ca factor 
generator de tensiuni sociale, favorizând 
creşterea inegalităţilor, a fenomenelor 
de migraţie în masă şi, implicit, a 
criminalităţii. De asemena, au avut loc 
altercaţii care au escaladat în violenţe 
fizice cu forţele de ordine, manifestate 
pe fondul creşterii tensiunilor sociale 
care au fost prezentate de-a lungul 
stărilor de necesitate şi de urgenţă, acest 
tip de fenomen putând să reapară.

Din raportul prezentat a reieşit că 
există o colaborare bună cu ASFOR 
şi cu APMR, prin participarea Biroului 
Operativ al Federaţiei alături de cele 
două asociaţii patronale la toate 
acţiunile specifice sectorului industriei 
lemnului, iniţiate şi convocate de 
autorităţile naţionale în cadrul dialogului 
social, CES, ANC, ministere (MMJS, ME, 
MEN), guvern şi parlament.

Din cauza răspândirii globale a 
coronavirusului, şi România a fost 
afectată, guvernul luând măsuri dure, 
instituind, începând cu 15.03.2020, 
stările de necesitate, urgenţă şi alertă 
până în prezent.

Întâlnirile programate cu asociaţiile 
patronale şi dezbaterile cu instituţiile de 
stat nu au mai avut loc. În acest sens, 
s-au folosit reţelele de socializare pe 
suport electronic, e-mail, fax, online.

Din raportul prezentat a reieşit şi un 
bun parteneriat cu CSSEPLIM, ANC, 
ANCSR, după cum urmează:

Participarea Biroului Operativ la 
şedinţele ANCSR, ANC şi CSSEPLIM, 
în cadrul cărora s-au dezbătut diverse 
probleme axate pe dezvoltarea şi 
actualizarea calificărilor şi competenţelor 
pentru sectoarele de activitate din 
ramura industria lemnului.

Împreună cu asociaţiile patronale 
ASFOR, APMR şi RNP, Progresul Silvic, 
la solicitarea MMPS, Direcţia de Politici 
de Ocupare, Competenţe şi Mobilitate 
Profesională, în urma unei analize, 
am stabilit calificările prioritare din 
nomenclatorul calificărilor (NC), din 
grupele 3-8, respectiv lista calificărilor 
avizate favorabil, aşa cum este 
publicată pe site-ul oficial al MMPS, 
care se încadrează în aria sectoarelor 
de activitate din industria lemnului 
(exploatare, prelucrarea lemnului şi 
fabricarea mobilei).

Participare utilă a fost şi cea privitoare 
la promovarea şi transformarea 
platformelor EPALLE și EUROPASS în 
context european.

În primul trimestru din anul 2020, 
CSSEPLIM a funcţionat în condiţii 
de normalitate, conform atribuţiilor 
secretariatului tehnic, respectiv 
întocmirea documentelor solicitate de 
ANC, partenerii sociali ANCSR, MMPS, 
Ministerul Educaţiei sau alte instituţii ale 
statului.

Printre alte acţiuni, menţionăm 
mandatarea Biroului Operativ al FSLIL să 
întreprindă măsurile necesare, susţinute 
de CNSLR „Frăţia”, pentru:

• prezentarea unor propuneri 
comune, împreună cu celelalte 
federaţii profesionale sindicale, pentru 
modificarea legislaţiei dialogului social 
şi negocierii colective, promovarea prin 
dialog social a unui cadru legislativ care 
să corespundă politicilor sociale şi de 
dezvoltare a FSLIL;

• asigurarea unei politici de dezvoltare 
a sectorului privat, care să permită 
o creştere sustenabilă a veniturilor 
salariale din toate sectoarele de 
activitate, inclusiv ale FSLIL;

• sprijin instituţional şi organizaţional 
acordat membrilor federaţiei pentru 
negocierea contractelor colective de 
muncă la nivel de unitate;

• Legea nr. 62/2011, legea dialogului 
social, în scopul asigurării cadrului 
instituţional necesar desfăşurării în 
bune condiţii a negocierilor colective 
la nivel sectorial şi la nivelul societăţilor 

economice, precum şi pentru derularea 
în bune condiţii a dialogului social în 
toate formele sale de manifestare; în 
acest sens, FSLIL va formula şi va susţine 
în continuare, împreună cu celelalte 
organizaţii sindicale profesionale 
(federaţii) reprezentative la nivel 
naţional, propunerile de amendamente 
necesare corectării actualelor deficienţe 
ale legislaţiei în domeniu;

• Legea nr. 53/2003, Codul muncii, 
cu modificările ulterioare, în scopul 
îmbunătăţirii sistemului de protecţie a 
drepturilor salariaţilor şi reprezentanţilor 
lor în relaţia cu angajatorul;

• îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul 
asigurărilor sociale şi protecţiei sociale;

• legislaţia în domeniul inspecţiei 
muncii;

• legea organizării judecătoreşti - 
tribunalele muncii, privind poziţia, rolul 
şi puterea de decizie a magistraţilor 
desemnaţi de partenerii sociali;

• legislaţia în domeniul ocupării şi 
formării profesionale, inclusiv implicarea 
partenerilor sociali, prin mecanismele 
dialogului social, în aceste politici.

FSLIL va întreprinde, în continuare, 
măsuri pentru atragerea de noi membri 
de sindicat, pentru dezvoltarea şi 
consolidarea sindicatelor existente şi 
formarea de noi sindicate.

FSLIL va sprijini sindicatele membre 
pentru întărirea comitetelor de sănătate 
şi securitate în muncă, în vederea 
eficientizării şi creşterii rolului acestora; 
capacitatea inspecţiei muncii de a sprijini 
dezvoltarea, activitatea şi pregătirea 
acestora.

FSLIL va acţiona pentru garantarea 
şi exercitarea drepturilor lucrătorilor 
la protecţia sănătăţii, la creşterea reală 
a responsabilităţii patronale, privind 
susţinerea materială şi logistică a 
măsurilor necesare pentru eliminarea 
pericolelor la care sunt expuşi salariaţii.

De asemenea, se va implica în 
dezvoltarea şi consolidarea dialogului 
social bipartit şi tripartit privind 
problematica formării profesionale 
continue.

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. 
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PEFC 
România

În data de 23.07.2019, 
a avut loc, la sediul 

Asociaţiei Forestierilor 
din România - ASFOR, 

o întâlnire de lucru 
a domnului Ciprian 
Muscă, preşedinte 

ASFOR, cu domnul Ben 
Gunneberg, secretar 

general al PEFC

În cadrul discuției, s-au prezentat 
principalele probleme cu care se confruntă 
sectorul forestier la nivel global, probleme 
punctuale din diverse țări, dar și din România. 
Au fost analizate posibilitățile de colaborare 
în vederea implementării soluțiilor pe care 
PEFC le propune pentru certificarea forestieră. 
Certificarea pădurilor este un sistem voluntar 
de inspecție și de urmărire a lemnului, 
cherestelei, celulozei și ale altor produse 
forestiere, construit pentru a se asigura că 
masa lemnoasă a fost recoltată conform 
unui set strict de reglementări. Sistemul de 
certificare nu se limitează doar la analiza 
arborilor care se recoltează, certificarea 
pădurilor urmărește bunăstarea socială și 
economică a lucrătorilor și a comunităților 
locale.

Ulterior, în luna  noiembrie 2019, la Sediul 
Asociației Forestierilor din România - ASFOR, 
a fost semnat un protocol de colaborare 
între ASFOR și PEFC România, prin dl 
Ciprian Muscă, președinte ASFOR, și dl Toke 
Istvan, președinte PEFC România. Prin acest 
protocol, se urmărește colaborarea în vederea 
promovării Sistemului de Certificare Forestieră 
PEFC. De asemenea, se pun bazele derulării 
de programe comune în domeniul forestier și 
instituțional în România și în Europa.

Certificarea forestieră a devenit o necesitate 
după Conferința de la Rio, din 1992, unde 
s-a ajuns la concluzia că trebuie să existe un 
organism independent care să certifice modul 
în care sunt administrate pădurile, respectiv 
modul în care este recoltat lemnul. Prin 
certificare, se urmărește îmbunătățirea actului 
de gestiune a pădurii în cazul administratorilor 
de păduri, dar și a proceselor și fluxurilor de 
lucru, în cazul companiilor care recoltează 
lemn. În același timp, se pot certifica produse 
cu origine controlată. În acest moment, 
în lume există 50 de sisteme diferite de 
certificare forestieră.

PEFC este cea mai mare schemă de 
certificare, luând în considerare suprafața de 

fond forestier parcursă, aproximativ două 
treimi din suprafața total certificată la nivel 
global. Programul PEFC are cea mai rapidă 
creștere.

Programme for the Endorsement of Forest 
Certification este o alianță mondială de 
vârf a sistemelor naționale de certificare a 
pădurilor. Ca organizație neguvernamentală 
internațională non-profit, se dedică 
promovării gestionării durabile a pădurilor 
prin certificarea independentă a terților.

Cu peste 320 de milioane de hectare de 
pădure certificate, reprezentând 75% din 
pădurile certificate, PEFC este cel mai mare 
sistem de certificare a pădurilor din lume. 
La acestea trebuie adăugate peste 20.000 
de companii care au obținut certificarea 
PEFC „chain of custody”, care demonstrează 
angajamentul lor de aprovizionare 
responsabilă a produselor certificate.

Modelul de certificare PEFC prevede ca 
fiecare țară membră să dezvolte propriul 
standard național, bazat de legislația locală, 
respectând totodată criterii clare impuse 
de Consiliul PEFC. În România, acest lucru 
s-a întâmplat în 2016, odată cu înființarea 
unui organism de guvernanță național, 
un ONG, care, în următorii ani, a dezvoltat 
standardul național PEFC al României, 
după consultarea multor părți interesate și 
participarea specialiștilor din domeniul silvic, a 
proprietarilor de păduri, ONG-urilor de mediu, 
companii din lanțul de prelucrare a lemnului. 
La finalul procesului, sistemul de certificare 
PEFC din România a fost avizat de Consiliul 
PEFC, pe 4 iunie 2018.

Organismele
de certificare
PEFC România este titularul sistemului 

de certificare PEFC și este responsabil de 
gestionarea acestuia. Certificarea, în sine, 
este realizată de organisme de certificare 
(CB-Certification Body), care sunt organizații 
acreditate de un organism de acreditare 
recunoscut pentru competența sa de a 
audita și elibera certificarea care confirmă 
că o organizație îndeplinește cerințele unui 
standard.

La ora actuală, în România există zece 
organisme de certificare acreditate pentru 
realizarea de certificări ale lanțului de custodie 
și unul pentru certificarea managementului 
forestier.

Organismul
de acreditare
Organismul de acreditare joacă un rol 

important în asigurarea independenței și 
performanței organismelor de certificare care 
eliberează certificate PEFC.

PEFC nu deține propriul organism de 

Ben Gunneberg,
secretar general

al PEFC
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acreditare, astfel asigurând imparțialitatea 
procesului de acreditare. 

Astăzi, în România, există 47 de certificate 
ale lanțului de custodie, pentru companii 
având ca domeniu de activitate de la 
exploatarea și prelucrarea primară a lemnului, 
până la fabricarea ambalajelor din hârtie și 
carton, precum și pentru tipografii sau centre 
de copiere. 

Certificarea lanțului de custodie este extrem 
de largă și poate include orice produse 
provenite din păduri gestionate conform 
standardului PEFC, fie că sunt din lemn, fie din 
alte materiale provenite din păduri. În lume, 
există miere, dulciuri sau chiar haine certificate 
PEFC. 

Într-o lume din ce în ce mai interesată de 
echilibrul planetei, certificarea este soluția 
pentru a putea folosi în continuare lemnul ca 
resursă, fără  a periclita, însă, viitorul pădurilor 
noastre.

Pădurile gestionate durabil certificate 
PEFC sunt, însă, prima verigă a acestui lanț, 
iar în România, odată cu acreditarea „Soil 
Association” pentru realizarea certificărilor 
forestiere în acest an, acest lucru a devenit 
posibil. 

Primele hectare de pădure certificată PEFC 
vor introduce curând România în rândul select 
al țărilor care pot pune pe piață lemn conform 
cu standardul PEFC. 

PEFC România, datorită caracterului 
național al organizației, își propune să aducă 
pădurile României acolo unde le este locul, în 
fruntea Europei. Imaginea pădurilor noastre 
a avut mult de suferit în ultimul timp, iar o 
voce la nivel internațional, care să susțină și să 
promoveze adevărata frumusețe a pădurilor 
noastre, este PEFC.

Ce puteți face?
Fie că sunteți proprietar/administrator de 

păduri, fie companie privată care dorește 
certificarea, pașii sunt asemănători.

Găsiți informații pe site-ul pefc.ro sau pefc.
org. Puteți să contactați direct PEFC România, 
la adresele de e-mail disponibile pe site.

Cereți oferte de la organismele de 
certificare disponibile pe piață, prețul 
certificării diferă de la un organism la altul.

Împreună cu organismul de certificare ales, 
se organizează un audit. Acesta va include o 
vizită a auditorilor organismului de certificare, 
pentru a vă evalua conformitatea.

Rezolvați, dacă este necesar, orice probleme 
de neconformitate: organismul de certificare 
nu va elibera certificatul, dacă acestea nu au 
fost soluționate.

Organismul de certificare emite certificatul, 
urmat de un cod unic. Acesta este valabil 
5 ani, iar auditurile vor fi programate în 
fiecare an, pentru a asigura continuitatea în 
respectarea standardului.

Redacţia
„Meridiane forestiere”
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Educația forestieră, 
necesară în toate 
școlile din lume
Forumul Organizației Națiunilor 
Unite privind pădurile (UNFF), care a 
avut loc anul acesta, la New York, a 
reflectat pe tema educației forestiere. 
Organizațiile internaționale și țările 
membre au discutat, de asemenea, 
importanța consolidării educației 
forestiere, începând de la o vârstă 
fragedă, în învățământul elementar, 
până la nivel universitar și dincolo de 
acesta. Relevanța educației forestiere în 
şcoli se bazează pe asigurarea faptului 
că generația 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 și 
reziliență în fața schimbărilor climatice, 
a locuirii biodiversității terestre masive 
și a contribuției pozitive la securitatea 
alimentară și a apei, toate acestea fiind 
prezentate în agendă a ONU în 2030 
și prezentate în cele 17 obiective ale 
dezvoltării durabile.

Roma, FAO
Rolul
producţiei forestiere 
în organizarea 
protecţiei sociale
Carte, 2018
ISBN 9789251307892

Acest studiu identifică o gamă largă de 
factori susceptibili de a favoriza sau, 
mai simplu, de a influența, în materie de 
protecție socială, modul de organizare 

Al patrulea inventar forestier 
național (IFN 4) este elaborat. În timp 
ce pădurea elvețiană este, în general, 
în stare bună, protecția și serviciile se 
vor impune economiei forestiere în 
următorii ani.

Începând cu 2009 (IFN4), fiecare 
unitate a fost documentată în 
mod sistematic prin cel puțin cinci 
fotografii, una din centru, iar celelalte 
realizate în direcția celor patru puncte 
cardinale. O cameră elaborată, 
de 360°, permite, de asemenea, 

fotografierea panoramică sferică, 
aceasta putând fi vizualizată în mod 
interactiv (din 2018, IFN5).

O selecție de imagini este posibilă 
prin introducerea regiunii și a 
anumitor cuvinte-cheie.

Filele „căutare” și „filtre” se referă la 
grafic, și nu la elementele vizibile în 
fotografie. De exemplu, introducerea 
„pinilor scoțieni” va arăta toate 
imaginile cu loturi de pini scoțieni. 
Dar asta nu înseamnă că se vor  vedea 
pinii scoțieni în fiecare fotografie.

Lucrarea s-a dorit a fi o caldă, dar 
categorică pledoarie pentru schimbarea în 
bine a mentalităţii românilor faţă de cea 
mai măreaţă şi frumoasă creaţie a naturii - 
pădurea, până nu este prea târziu. Astfel, în 
loc de serbări ale arborelui, care au înnobilat 
sufletele oamenilor din ţările civilizate, vom 
avea parte de plângeri ale arborelui, atât în  
câmpii aridizate şi frecvent inundate, câi şi în 
munţi dezgoliţi, torenţializaţi şi neospitalieri. 
Totodată, lucrarea conţine elemente inedite 
de istorie a silviculturii naţionale.

Prof. dr. doc . Victor Giurgiu,

Conştiinţa
forestieră
la români
• document inedit din 2003

IFN 4 , în Elveţia
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a producțiilor forestiere. Factorii 
determinanți conduc la o gestionare 
pe baze durabile atunci când intervin 
în context factori politici, sociali și de 
mediu. Organizația responsabilă de 
producțiile forestiere poate obține, 
în acest caz, asistență financiară sau 
tehnică pentru a stimula viabilitatea sa, 
dar, în același timp, și pentru a crea un 
fond fiscal destinat protecției sociale.

Peter Wohlleben
Pădurea,
instrucțiuni
de folosire
Carte, 2018, 272 pagini
ISBN 9786067223101

Peter Wohlleben, pădurar pasionat și 
scriitor, își transmite cunoștințele vaste 
despre arbori, în timpul studiilor ghidate. 
Instrucțiunile lui de folosire sunt o 
descoperire concretă și plină de viață.

Ne descrie, în mod fundamentat și 
plăcut, cele mai importante specii de 
foioase și conifere: ce le definește, 
cărora dintre ele le aparține viitorul, 
care ne protejează cu adevărat în caz 
de furtună. Cum putem să ne orientăm 
în pădure, chiar și fără busolă sau GPS. 
Care fructe de pădure și ciuperci sunt 
recomandate. Unde și ce avem voie să 
strângem, să culegem și să mâncăm. 
Unde sunt permise camparea, focul și 
grătarul. Cum să citim corect urmele 
animalelor, dar și cele mai bune locuri și 
momente în care pot fi văzute animalele 
sălbatice. Cum ne protejăm în modul cel 
mai natural de țânțari, furnici de pădure 
și căpușe. Ce se întâmplă când suntem 

cu copiii sau când petrecem noaptea 
singuri în pădure. Cum o plimbare prin 
pădure făcută primăvara, vara, toamna 
și iarna se transformă într-o experiență 
deosebită.
O primă concluzie: instrucțiunile de 
folosire ale lui Peter Wohlleben sunt cât 
se poate de utile, deși nu conțin deloc 
liste sau imagini, ci se bazează strict pe 
narațiune.
„Pădurea: Instrucțiuni de folosire” 
este o carte plină de recomandări 
pentru o plimbare liniștită în pădure: 
hainele potrivite, echipamentul de 
care au nevoie tăietorii de lemne, cum 
se deosebesc coniferele și foioasele, 
cum să reacționezi la pericole diferite, 
de la tenie, până la furtună, dar și la 
prezența lupului, a cărui întoarcere este 
întâmpinată cu toată bucuria. 
Este limpede că Peter Wohlleben 
iubește pădurea. Sincer și tandru, ca pe 
o ființă vie, nu din inerție profesională. 
Cu siguranță că mulți o iubim, pentru 
că pădurea are ceea ce, în limbajul de 
specialitate, este cunoscut ca funcție 
estetic-spirituală și de recreere. Din ce 
în ce mai des și mai mult, ne raportăm 
la mediu și, implicit, la păduri, prin 
ansamblul funcțiilor lor, astfel că acestea 
devin mai mult concepte încărcate 
de sensul pe care îl dăm și mai puțin 
realități obiective.
Pădurile au chipul nostru divers și sunt 
la fel de minunate și de pline de viață pe 
cât este capacitatea noastră de a le iubi. 
Peter Wohlleben este ghidul perfect în 
această călătorie de îndrăgostit.

Roma, FAO
Ghid
de combatere 
biologică
a speciilor invazive 
de insecte
din pădure
Carte, 2019
ISBN 9789251313350 

Arborii, bogăția naturală a oamenilor 
care depind și beneficiază de ei, sunt 
afectați de insecte parazite, care atacă 
aproximativ 35 de milioane de hectare 
de pădure în fiecare an, cu consecințe 
deosebit de grave atunci când speciile 
non-native intră în ecosisteme unde nu 
au dușmani naturali. Scara dezastrului 
crește odată cu dezvoltarea comerțului 
și cu efectele schimbărilor climatice.
Insectele sunt răspândite pe milioane 
de hectare de pădure și în fiecare 

an traversează lumea. Comerțul cu 
lemn tăiat facilitează mult propagarea 
insectelor.
Mijloacele biologice clasice pot da roade 
în combaterea ravagiilor pe care le fac 
dăunătorii menționati. Metoda constă 
în utilizarea unor produse naturale 
care au o mare capacitate de a reduce 
durabil invazia. La baza acestor principii, 
stau cunoștințele teoretice și practice 
acumulate, în special, în ultimul deceniu.
O echipă de experți prezintă, sub formă 
de ghid, clar și concis, practicile și 
soluțiile destinate sănătății pădurii. Ideile 
prezentate pot fi gestionate inclusiv în 
țarile în curs de dezvoltare, cu succes 
și reușite, luptând cu instrumentele 
biologice recomandate. Ghidul 
furnizează elemente de teorie, direcții 
practice, explică și abordează inclusiv 
riscurile unor astfel de programe. În 
conținut, sunt prezentate și 11 studii de 
caz, explicate și susținute prin ilustrații.

Roma, FAO
Rolul pădurii
în atenţionările
și efectele 
schimbărilor
climatice
Carte, 2019
ISBN 9789251310946

Pădurile au o contribuție considerabilă 
față de efectele schimbărilor climatice, 
de absorbția bioxidului de carbon și 
de stocarea acestuia. Ele joacă, de 
asemenea, un rol esențial în reducerea 
vulnerabilităților și în ameliorarea 
capacității de adaptare a ecosistemelor 



într-un evantai larg de situații. Manualul 
se concentrează pe valorile serviciilor 
ecosistemice forestiere și se dorește 
a fi o prescripție pentru ameliorarea 
măsurilor din politicile și deciziile în 
domeniu. 
Între altele, cartea explorează bazele 
matematice și financiare, cum ar fi 
indicatorii de rentabilitate și risc, utilizate 
la principalele metode de estimare 
a valorii economice ale serviciilor 
ecosistemice forestiere.
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și populațiilor în a face față schimbărilor 
și variabilității climatice, până când 
impactul negativ devine evident. În 
multe țări și părți ale lumii, pădurile 
nu sunt luate în considerare în 
politicile forestiere naționale ca factor 
determinant în schimbările climatice.

Această publicație oferă un argument 
probat în a aduce și integra în 
programele forestiere naționale 
chestiunea schimbărilor climatice.
Acest document scris completează un 
ansamblu de directive elaborate de FAO, 
în 2013, cu privire la integrarea relativă 
a schimbărilor climatice în planurile și 
practica gestionării pădurilor.

Roma, FAO
Evaluarea
avantajelor pădurii 
comunitare
Carte, 2019
ISBN 9789251315477

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 inițiative, favorizând o tot mai 
largă participare a societății la activitatea 
forestieră.
Lucrarea poate oferi, de asemenea, un 
mediu pentru stimularea unei game largi 
de inițiative.
O comunitate forestieră performantă 
este aceea care reușește să restaureze 
rapid pădurea, pe plan ecologic și 
social, și alege principii de gospodărire 
durabile, conectate la nevoile locale și 
naționale ale țării.

Roma, FAO
Cum evaluăm 
corect serviciile 
ecosistemice 
forestiere
Carte, 2019
ISBN 9789251312155

Incapacitatea de a cuprinde în 
planul valorii economice și serviciile 
ecosistemice ale pădurii, inclusiv în 
procesele decizionale, contribuie sau 
menține procesul de degradare a unor 
ecosisteme sau biodiversități.

A arăta și a integra valorile acestor 
servicii pot determina noi orientări 
politice în menținere și conservare și, 
de asemenea, de a ocroti colateralele 
serviciilor ecosistemice necesare vieții și 
mai bunei sănătăți umane. 
Sunt analizate câteva studii de caz, cu 
concepte generale adaptate la context, 
aducând metode pentru a fi aplicate 

Orașul Fontainebleau a crescut 
și s-a dezvoltat în jurul pădurii 
omonime. Aceasta a fost, pentru 
multe secole, parcul regal de 
vânătoare al diferiților monarhi care 
au ocupat tronul Franței, începând 
cu regele Ludovic al VII-lea. Astăzi, 
este un oraș de aproximativ 16 
mii de locuitori, situat în regiunea 
Île-de-France, la aproximativ 70 km 
sud-est de Paris.
Incendiul, produs în luna august 
a acestui an, în pădurea din 
Fontainebleau (parcele 617 și 618), 
a fost relativ mare și mai greu de 
controlat decât cele anterioare. În 
prezent, nu se cunoaște originea 
incidentului, mai mult de 5 ha de 
pădure fiind  afectate de incendiu.

Incendiu
în pădurea din 
Fontainebleau
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Bizonul 
european

Bizonul european, cunoscut şi sub 
numele de zimbru, este una dintre cele 
mai amenințate specii din lume, fiind 
încadrat ştiinţific în categoria speciilor 
„vulnerabile”, în grila IUCN. În prezent, 
există mai puțin de 2.000 de exemplare 
libere de zimbru în Europa, iar populaţia 
totală este de aproximativ 5.000 de 

exemplare. Asemenea altor erbivore 
mari, zimbrul are o importanţă vitală 
pentru supravieţuirea biodiversităţii 
din Europa, mai ales în ceea ce priveşte 
plantele. Acest lucru, alături de prezenţa 
lui rară şi de aspectul impresionant, 
arată că zimbrul este o specie-cheie în 
conservarea naturii.

România este una dintre cele nouă 
ţări europene cu zimbri care trăiesc 
în sălbăticie, după Letonia, Lituania, 
Belarus, Ucraina, Polonia, Slovacia, Rusia 
şi Germania.
Din 7 noiembrie 2019, un parc de 48 de 
hectare găzduieşte şi în Franta un efectiv 
de bizoni europeni, în semilibertate. 

Lyss, Belgia 
02.09
Concepte 
generale privind 
deşertificarea 
forestieră
Formare profesională 
continuă

Zollikofen, Belgia
02.09
Cunoaşterea 
obiectivelor şi 
funcţionarea zonelor 
de monitorizare 
silvică a stejarilor
Curs

Gruyère, Franța
10.09
Intervenţii în
pădurile de protecţie 
împotriva alunecărilor 
de teren
Formare profesională
continuă

Agenda 2020
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MEMMA, în informațiile 
despre PPE 2021, a precizat 
faptul că se estimează o 
finanţare de 73 de milioane 
RON+TVA.

O parte a asociaţiilor 
profesionale, beneficiare ale 
acestui program, trebuie să 
trimită toate propunerile 
pentru acțiunile din 2021, 
motiv pentru care s-a hotărât 
aprobarea PPE în etape, 
respectiv, în primă fază, 
pentru primul trimestru sau 4 
luni din 2021.

La acest moment, este greu 
de întocmit devize reale, sau 
a se face demersuri concrete, 
ținând cont de contextul 
economic general şi de 
fluctuația prețurilor cauzate 
de pandemia COVID-19.

Înființat în 1973, Spoga+gafa 
are loc în fiecare an, la Köln, 
și este cel mai important 
târg internațional pentru 
industria grădinii și a timpului 
liber. Este un târg orientat 
internațional și este deschis 
doar vizitatorilor comerciali. 
Târgul se caracterizează prin 
internaționalitatea ridicată a 
expozanților și vizitatorilor, 
ceea ce îl face cea mai 
importantă platformă din 
industrie pentru a cuceri 
noi piețe, pentru a găsi noi 
contacte și pentru a afla despre 
cele mai recente tendințe 
și inovații. La Spoga+gafa 
din Köln, vizitatorii se pot 
aștepta la spații expoziționale 
precum living de grădină, 
îngrijire de grădină, creație de 
grădină, grădină de bază și 
noua grădină premium, unică, 
găzduind o varietate fascinantă 
de tendințe, idei și produse. 
De asemenea, au putut fi 
abordate „bulevardul ideilor” 
cu concepte inovatoare de 
POS, grătar și parc de plante 
și, desigur, un program cu mai 
multe fațete ale tematicii de 
bază.

Spoga+gafa durează 3 zile, 
de duminică, 6 septembrie, 
până marți, 8 septembrie 2020.

Firma International Fairs & Promotion (IFP) Qatar 
a anunţat intenţia de a relua organizarea, la Doha, 
de târguri comerciale în toamna acestui an. 

IFP Qatar este pregătită să primească expozanţii 
şi vizitatorii la expoziţiile Hospitality Qatar 2020, 
preconizate a avea loc în perioada 10-12 noiembrie, 
şi Project Qatar 2020, planificată a avea loc în 
perioada 7-10 decembrie a.c.

Preşedintele IFP Qatar, Rashid Nasser Sraiya 
Al Kaabi, a menţionat că anunţul confirmă 
angajamentul companiei de a sprijini eforturile de 
revitalizare a activităţilor economice în Qatar.

Managerul general al IFP Qatar, Haidar 
Mshaimesh, a menţionat că reluarea organizării 
de expoziţii răspunde solicitărilor numeroaselor 
companii internaționale, din ţări arabe, asiatice şi 
europene, care şi-au exprimat disponibilitatea de 
a participa la cele două evenimente promoţionale 
urmând a fi organizate în Qatar la finele anului 
curent.  IFP Qatar va coopera cu organismele de 

stat relevante pentru a asigura sprijin companiilor 
care doresc să participe la expoziţii, reducând la 
minimum costurile participării.

Mshaimesh a subliniat că IFP Qatar a întreprins 
demersurile necesare pentru asigurarea întrunirii 
condiţiilor de sănătate şi siguranţă pe durata 
expoziţiilor, în acord cu recomandările Ministerului 
Sănătăţii. 

Tărgurile joacă un rol important pe piaţa qatareză 
şi sunt considerate un promotor al dezvoltării 
şi o sursă de venituri într-o serie de sectoare 
precum aviaţie, ospitalitate şi servicii. Astfel, în 
2019, au atras participarea a 13.000 de vizitatori 
şi participanţi din 53 de ţări, care au rezervat, în 
total, 70.000 de nopţi în hoteluri în Doha, alături de 
cheltuieli cu serviciile de transport şi masă. 

Există numeroase companii care depind 
de activitatea expoziţională în Qatar, precum 
contractorii de platforme de expunere, companii de 
marketing ş.a.
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6-8 septembrie 2020, Germania

Doha, Qatar

Spoga+gafa
Târguri comerciale de toamnă

International
Fairs & Promotion
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Note:
1) MAS este banca centrală a 

Singapore, având și rolul de reglementare 
a sectorului serviciilor financiare și 
de promovare a statutului Singapore 
de hub financiar. MAS este membră a 
Comitetului guvernatorilor și miniștrilor 
de finanțe ai ASEAN și ASEAN+3 (China, 
Japonia și Coreea de Sud), Comitetului 
executiv al Băncilor Centrale din regiunea 
estică a Asiei-Pacific (EMEAP), FMI, Banca 
Mondială, Consiliul pentru Stabilitate 
Financiară (FSB), Banca Reglementelor 
Internaționale (BIS), Comitetul de la Basel 
pentru Supraveghere Bancară (BCBS), 
Asociația Internațională a Supervizorilor 
în Asigurări (IAIS) și Grupul Internațional 
de Acțiune Financiară (FATF).

2) ABS este o organizație non-profit 
ce reprezintă interesele comerciale și 
investiționale bancare ale celor 158 
de bănci locale și străine, instituții 
financiare regionale și internaționale și 
reprezentanțe ale acestora deschise în 
Singapore.

3) NRF face parte din Cancelaria 
Prim-ministrului singaporez și are rolul 

de a coordona activitatea de cercetare-
dezvoltare în Singapore.

4) IPI este entitatea aflată în 
coordonarea Ministerului Comerțului și 
Industriei (MTI), având rolul de susținere 
și facilitare a procesului de inovare, prin 
identificarea acelor soluții tehnologice 
adoptate sau aplicate de întreprinderi ce 
necesită protejarea din punct de vedere 
intelectual, precum și crearea unei rețele 
la nivelul industriei în vederea accelerării 
colaborării și comercializării produselor și 
serviciilor pe plan global.

5) Aflat în anul 2019 la a IV-a ediție.
6) Aflat în anul 2019 la a II-a ediție.
7) Global Fintech Hackcelerator este 

o competiție a furnizorilor de soluții 
fintech, având o componentă locală și 
una internațională. Pentru componenta 
locală, MAS în colaborare cu KPMG 
Digital Village, va acorda premii la zece 
firme finaliste care au dezvoltat aplicații 
relaționate pandemiei de COVID-19, 
finanțelor verzi și sustenabilității. 
Pentru componenta internațională, 
MAS în colaborare cu Fondul de 
dezvoltare de capital al Națiunilor Unite 

(UNCDF), Președinția G20 exercitată de 
Arabia Saudită, Banca Reglementelor 
Internaționale, European Fintech 
Hackcelerator și Abu Dhabi Global 
Market, vor acorda premii la 10 finaliști 
internaționali. Cei 20 de finaliști din cele 
două competiții vor primi fiecare câte 
20.000 SGD (circa 15.000 USD) pentru 
accesarea de programe de mentorat 
din partea experților din industrie și a 
investitorilor, iar top trei soluții selectate 
dintre acești finaliști vor fi premiate cu 
câte 50.000 SGD (35.000 USD).

8) MAS Fintech Awards 2020 este 
parte a programului lansat de MAS în 
08.06.2020, prin care 12 companii vor 
fi selectate și li se vor acorda premii în 
valoare totală de 1,2 milioane SGD (860 
milioane USD).

9) La ediția din anul 2019, în cadrul 
competiției Slingshot, s-a clasat și o firmă 
românească - Wello (Cluj-Napoca), care 
a dezvoltat o platformă de inteligență 
artificială destinată monitorizării nutriției 
copiilor, dar care nu s-a poziționat în top 
10 companii câştigătoare. 

SFF&SWITCH 2020
Manifestări internaţionale virtuale

Singapore Fintech Festival & Singapore Week of Innovation and Technology
Autoritatea Monetară din Singapore (MAS1), Asociația 

Băncilor din Singapore (ABS2), Agenția guvernamentală pentru 
promovarea întreprinderilor – Enterprise Singapore (ESG), 
Departamentul “National Research Foundation Singapore 
(NRF3)”, Centrul “Intellectual Property Intermediary (IPI4)” și 
organizatorul expozițional local SingEx Holdings au organizat 
webinarul dedicat lansării oficiale a manifestării internaționale 
virtuale SFF&SWITCH 2020, care va avea loc în perioada 7-11 
decembrie 2020. 

Manifestarea SFF&SWITCH va fi la a doua ediție în acest 
an, și se va desfășura în format virtual din cauza pandemiei 
de COVID-19, în anul 2019 fiind prima dată când expozițiile și 
conferințele internaționale Singapore Fintech Festival (SFF5) 
și Singapore Week of Innovation and Technology (SWITCH6) 
au fost reunite, atrăgând aproximativ 1.000 de expozanți, 41 
de pavilioane naționale, 560 de vorbitori și peste 60.000 de 
vizitatori din 140 de țări.

Având ca logo tematic „People & Talent”, SFF&SWITCH 
2020 reprezintă platforma virtuală ce va conecta dezvoltatorii 
de soluții inovatoare din industria manufacturieră, a orașelor 
inteligente, științelor bio-medicale, universități, institute 
de cercetare, bănci și autorități naționale de reglementare 
financiar-bancară și fonduri de investiții. Prezentările, 
dezbaterile și întâlnirile B2B vor fi difuzate online pe parcursul 
a 24 de ore aferente celor cinci zile ale evenimentului pentru 
a da posibilitatea accesării de către toți expozanții și vorbitorii 
aflați în diferitele locații ale lumii. 

Programul manifestării va cuprinde cinci summit-uri, având 
ca problematici de dezbatere provocările actuale, și anume 
redresarea economică post-pandemie, crearea de infrastructuri 
pentru economia digitală, consolidarea sustenabilității și a 

incluziunii financiare, restaurarea încrederii investitorilor și 
sporirea capacităților și abilităților persoanelor în era digitală. 

Alte evenimente programate în cadrul manifestării sunt: 
MAS Global FinTech Hackcelerator7 și MAS FinTech Awards8, 
Slingshot 20209. 
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„Smart wood” este o companie de 
familie, lider mondial în producerea 
beţelor din lemn pentru industria 
alimentară, cu aproape 100 de ani de 
experienţă. Înfiinţată în 1928, în Saint 
Sauveur, Franţa, grupul „Smart wood” 
deține, în prezent, 9 fabrici de producţie 
şi 2 centre de distribuţie în lume. 

Grupul are, din 2007, o fabrică la 
Timişoara, iar din 2019, o fabrică nouă 
de producţie de beţe pentru cafea în 
Oneşti, jud. Bacău.

De ce este lemnul de fag cel mai 
potrivit pentru fabricarea beţelor din 
industria alimentară? Nu are nici miros, 
nici gust, şi este o resursă regenerabilă.

„Smart Wood” România garantează 
originea responsabilă a resurselor 
forestiere, în conformitate cu 

Compania
Smart wood

• fabrici
la Timişoara

şi Oneşti
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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 dimenisiunii 
pieţei lemnului din UE, această 
reglementare influenţează comerţul 
cu produse din lemn la nivel global.

În timp ce responsabilitatea este 
la mii 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. 

Elementele de bază ale EUTR:
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 defineşte „operatorii: 
organizaţii din UE, care introduc 
pentru prima dată pe piaţă 
orice produs enumerat în lista 
regulamentului, să exercite „due 
diligence” pentru a minimiza riscul 
intrărilor ilegale de lemn în Uniunea 
Europeană.

Austria este o ţară dezvoltată din punct de 
vedere economic, fapt dovedit şi prin faptul că 
circa 70% din valoarea adăugată brută provine 
din sectorul terţiar al serviciilor, agricultura 
şi silvicultura generând doar circa 1,3% din 
această valoare, restul de 28,8% fiind generat de 
sectorul secundar al producţiei.

Structura este similară cu a statelor EU-27, unde sectorul secundar 
generează circa 26%, iar cel terţiar, circa 73% din valoarea adăugată brută. 
Majoritatea angajaţilor din sectorul serviciilor lucrează în vânzări, servicii 
publice, sănătate şi educaţie, în timp ce angajaţii din sectorul productiv 
lucrează în producţia industrială şi construcţii. Majoritatea companiilor sunt 
mici şi mijlocii. Circa 78% dintre companii au sub 10 angajaţi, şi doar 1% 
au peste 250 de salariaţi. Sunt câteva firme multinaţionale austriece, iar 
pe măsură ce fenomenul de fuziune între firme ia amploare, este posibilă 
apariţia unor noi firme austriece multinaţionale. Potrivit statisticii austriece, 
în anul 2019, în Austria, PIB s-a situat la valoarea de 398,52 miliarde de euro, 
iar pe cap de locuitor, valoarea acestuia a fost de 44.900 de euro. Majorarea 
reală a PIB a fost de +1,6 % faţă de anul precedent. Creşterile anilor anteriori 
au fost: +2,4% pentru anul 2018 , +2,5 % pentru anul 2017 şi +2,1 % pentru 
anul 2016. În UE, potrivit indicatorului PIB/cap locuitor, Austria se situează 
pe locul 4, după Luxemburg, Irlanda şi Olanda. În prognozele făcute publice 
de Banca Naţională a Austriei, se estimează o scădere a PIB-ului de circa 
5,5% pentru anul 2020 şi o creştere de circa 5,0% pentru anul 2021.

Elementele
de bază
ale EUTR

Fuziuni
între firmele austriece

standardele internaţionale de certificare forestieră, 
promovând transparenţă totală de-a lungul lanţului de 
custodie, din pădure, până la client. Dorim să protejăm 
planeta, lucrând la conservarea resurselor naturale şi 
a biodiversităţii. Obiectivul este să folosim cele mai 
eficiente tehnologii şi cele mai bune practici pentru a 
optimiza consumul de apă şi de energie şi pentru a scădea 
cantitatea de deşeuri şi emisii. Iniţiativa se bazează pe 
inovaţie sustenabilă: „Astăzi - deşeuri, mâine - resurse”.

Din deşeurile rezultate, producem şi brichete RUF, de o 
calitate superioară.

Pe lângă faptul că sunt biodegradabile şi protejează 
mediul, beţele din lemn pentru cafea adaugă un plus de 
eleganţă.

Viziunea firmei: încântarea oamenilor din toată lumea, 
protejând planeta!

Ambiţia firmei: producţia de beţe premium pe piaţa 
mondială, prin tehnologii inovative, cu un consum redus 
de resurse naturale.
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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

Companii de construcție, Spania
• case din lemn de rășinoase (pin, molid)
• se vor stabili de către părți
Ambasada României la Madrid
• Avda de Alfonso XIII, nr.157
28016 Madrid, Spania
madrid.economic@mae.ro

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 cu 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.Beechmount

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 de peste 610 mm
Dariusz Grzybkowscki, Ostrow Wielopolski,
Polonia
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oferte
offerings

S-a primit propunerea de colaborare din 
partea companiei de servicii financiare 
„Sawgrass Finance” din Florida. Pe 
scurt, firma americană oferă capital 
de lucru companiilor care îşi au sediul 
în SUA, indiferent de domeniul de 
activitate şi de modul de înregistrare 

pe teritoriul american. Oferta poate 
fi de interes, atât pentru companiile 
româneşti care doresc să-şi stabilească 
un punct de reprezentare în SUA, cât 
şi pentru partenerii de afaceri locali ai 
exportatorilor din România.

În primele 3 luni ale anului 2020, volumul 
total al schimburilor comerciale ale 
Kazahstanului a fost de 9,40 miliarde 
USD, din care exportul a fost de 3,01 
miliarde USD, iar importul, de 6,39 
miliarde USD. Balanţa comercială 
a fost pozitivă în toţi aceşti ani 
datorită exporturilor de materii 
prime - produselor minerale (circa 
55% din volumul total al exporturilor 
Kazahstanului este reprezentat 
de produse petroliere). Politicile 
guvernamentale pentru anul 2019 
vizează micşorarea efectelor negative 
datorate preţului scăzut la ţiţei, dar 
şi dezvoltarea, în general, a ţării, în 
special prin reducerea dependenţei 
de exporturile de petrol, fiind aplicate 
simultan mai multe programe: „Business 
road map 2020”, „Dezvoltarea industrială 
accelerată”, „Strategia 2050”, „Nurly 
Zhol” (dezvoltarea infrastructurii şi 
construcţii), „cei cinci piloni de reformă 

ai administraţiei publice”, înfiinţarea 
Centrului Financiar Astana, toate, însoţite 
de asigurarea fondurilor financiare. În 
Kazahstan, aflat în proximitatea a două 
puteri economice mari (China şi Rusia) 
şi în fluxul de mărfuri dinspre China spre 
UE, dezvoltarea infrastructurii de tranzit 
este în plină desfăşurare, Kazahstanul 
urmând să devină un centru regional 
de tranzit pentru „noul drum al mătăsii” 
(cale ferată şi auto). Apartenenţa 
Kazahstanului la Uniunea Economică 
Eurasiatică va continua să marcheze 
relaţiile comerciale ale acestei ţări cu 
Uniunea Europeană.

Romanian
Business Chamber

A fost lansată platforma Romanian 
Business Chamber, care va ajuta 
antreprenorii să se orienteze spre 
pieţele internaţionale şi care are ca 
obiectiv sprijinirea companiilor în 
internaţionalizarea activităţii. Înfiinţarea 
acestei platforme, punct de întâlnire 
pentru oamenii de afaceri, are ca 
fundal atât experienţa, cât şi rezolvarea 
problemelor mediului de afaceri şi a 
managerului care s-a confruntat direct cu 
aceste probleme. Se doreşte construirea, 
în România, a unei comunităţi puternice 
de afaceri, creşterea volumului 
investiţional românesc în străinătate, 
echilibrarea balanţei comerciale, 
atragerea companiilor de renume 
mondial să îşi dezvolte afacerile aici. 
Obiectivul platformei RBC este de a 
ajuta companiile naţionale în scalarea 
şi internaţionalizarea activităţii, atât 
prin intermediul creării de branding, 

asistenţă în privinţa finanţării, cât şi prin 
organizarea unor sesiuni de match-
making, de networking, prin intermediul 
cărora companiile şi investitorii români 
să se poată cunoaşte şi să exploreze 
posibilitatea unor viitoare cooperări 
cu omologii lor din străinătate. Echipa 
de specialişti din domenii precum 
finanţări guvernamentale şi europene, 
comerţ exterior, cercetare de piaţă şi 
branding pune la dispoziţia membrilor 
RBC o reţea extinsă de experţi în 
marketing, comunicare şi strategii de 
internaţionalizare, care oferă soluţii de 
diplomaţie comercială şi networking 
în procesul de deschidere a pieţelor 
internaţionale, precum şi de finanţare, 
integrare în lanţurile de valori globale, 
internaţionalizarea şi atragerea de 
investitori în vederea dezvoltării 
sustenabile a companiilor naţionale. 

Comerţul exterior
al Republicii 
Kazahstan
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