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editorial

Gaura
din
covrig

Ciprian Dumitru Muscă,
Preşedinte ASFOR

Da, sistemul silvic este găunos, poate așa a fost mereu și
așa va fi mereu. Da, și celelalte sisteme sunt găunoase,
și, da, fiecare dintre noi, în felul lui, este mai mult sau mai

puțin găunos. Vedem aceste lucruri în fiecare zi, cel puțin
în zilele în care nu suntem pe pilot automat și mergem cu
ochii larg deschiși. Și atunci ce facem??? Rămânem așa,
ne complacem, ne frustrăm, ne luăm o pauză, emigrăm,
facem haz de necaz? Sau poate așteptăm și ne rugăm la
un Mesia sau la mai mulți care să vină și să ne salveze pe
toți încă o dată sau… de mai multe ori?

Nu!

Răspunsul, înainte
de a fi căutat în afara
noastră, este în noi,
în fiecare dintre noi,
atunci când începem să spunem „Așa nu
se mai poate”, „Trebuie schimbat ceva”,
când refuzăm să facem lucrurile „Așa
cum se fac ele de obicei”, când nu mai
acceptăm că „lucrurile așa sunt și așa vor
fi mereu”, când nu mai tăcem de frică,
de complezență sau din prea mult bun-
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simț. Soluțiile nu vor apărea dacă nu
începem să acceptăm că sistemul este
găunos și că fiecare dintre noi este parte
din acest sistem și contribuie la bunul
mers sau la patinarea în mocirlă.
Trebuie să încetăm să ne mai furăm
căciula singuri, să mutăm mizeria din
dreptul nostru în dreptul altora, să dăm
orgoliile și aroganța un pic mai încet
și să facem lucrurile un pic mai bine.

www.asfor.ro • Meridiane forestiere • 5
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Niciodată ceea ce omul va construi, va
crea sau, simplu spus, va face nu va fi
perfect, pentru că niciunul dintre noi
nu este perfect, și, poate, așa și trebuie
să fie. Nu uitați: binele se face

pentru altele există Dumnezeu, iar nouă
ne este dat doar să Îl întrezărim și să
credem că există.

greu, iar răul, de multe
ori, doar din inerție.

Singura constantă din viața noastră
este schimbarea și, prin urmare, avem
nevoie să acceptăm acest lucru și să
schimbăm ceva. Altfel, vom vedea sau
auzi povești în care unul sau altul este
abuzat, forțat, silit, manipulat să facă
ceva care îl afectează negativ.

Ce putem face? Oare putem face
ceva? Soluțiile există și au fost enunțate,
șoptite, răstite, strigate, enumerate de
mai mult timp, și anume:

Nu va exista niciodată o minte atât
de strălucită, competentă, acel lider
maximus care să le înțeleagă pe toate, să
le vadă pe toate, să le cunoască pe toate
și care să împartă dreptatea în modul cel
mai echitabil cu putință. Pentru asta și

• corp profesional care să acorde/
retragă dreptul de liberă practică
profesioniștilor în silvicultură;
• separarea activităților în funcție de un
specific bine stabilit - nu există acel
cineva care le poate face pe toate;
• camere de filmat la ieșirea/intrarea în
fondul forestier;
• instrumente de măsurat din
secolul acesta (cum ar fi cele care
folosesc tehnologie Lidar, imagini
stereoscopice);
• plata să se facă pentru lemnul măsurat
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și expediat din pădure, nu după un
estimat care se potrivește doar în
anumite condiții;
• programe naționale pentru
accesibilizarea fondului forestier
național;
• programe naționale care să
subvenționeze construcțiile care
folosesc un minimum de 30%
materiale din lemn;
• imagini satelitare pentru a identifica,
în primul rând modul de evoluție a
pădurii;
• asigurarea unui grad sporit de
transparență - de la pădure, până la
procesare;
• contracte multianuale pentru
exploatarea masei lemnoase, pentru
a se asigura o minimă predictibilitate
într-un context internațional în
permanentă schimbare;

• programe naționale de genul
„Rabla”, aplicate utilajelor folosite în
exploatare;
• fonduri europene pentru instruirea/
perfecționarea personalului care
lucrează în exploatare;
• fonduri europene pentru sprijinirea
creării și dezvoltării de capacități de
exploatare a masei lemnoase;
• licitații electronice pentru masa
lemnoasă etc.
Da, sunt și alte soluții pe care nu leam trecut în revistă, pe care trebuie ca
fiecare dintre noi să le strige și pentru
care să se zbată pretutindeni.
Da, nu există un loc anume și niciun
geniu desăvârșit care să fie păstrătorul
celor mai bune soluții. Trebuie să oprim
status quo-ul lui „Dă-mi și mie”!

Dar, pentru că suntem la cumpăna
anilor, colegilor, membrilor Asociației,
cititorilor revistei „Meridiane
forestiere”, ca, de altfel, tuturor celor
din breasla forestierilor, fie ca toate
visele pe care le făuriţi în aceste zile
magice să se împlinească şi drumul
străbătut pentru realizarea lor să vă
aducă sănătate, bucurie în inimi,
iar în case, fericire şi belşug!
Un an mai bogat în împliniri, mai înalt
în aspiraţii şi plin de succese!

La mulţi ani!

Ciprian Dumitru Muscă,
Preşedinte ASFOR
www.asfor.ro • Meridiane forestiere • 7
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Rezumat
România se numără printre ţările
afectate de poluare, nu ca urmare a
migrării transfrontaliere, ci mai mult
din cauza propriei industrii. Conexiunea
dintre poluarea industrială şi degradarea
mediului pe suprafeţe geografice mari
a fost, în multe cazuri, demonstrată,
fiind luate în considerare regiuni
semnificative. Tipurile de poluare, ca, de
altminteri, şi perioada îndelungată de
expunere promovează zona Copşa Mică
drept unul dintre cele mai poluate oraşe
de pe planetă. Prezentul studiu a urmărit
evaluarea poluării cu metale grele din
zona Copşa Mică, folosind o tehnică
inovativă, respectiv analiza elementală a
izotopilor de metale grele din inelele de
creștere ale arborilor.

Cumulative effects of
industrial pollution and
climate change on the
environment
Synopsis
Romania is among the countries
affected by pollution, not as a
result of cross-border migration,
but more due to its own industry.
The connection between industrial
pollution and environmental degradation
over large geographical areas has in
many cases been demonstrated, with
significant regions being considered.
The types of pollution, as well as the
long period of exposure, promote the
Copşa Mică area as one of the most
polluted cities on the planet. The present
study aimed at assessing heavy metal
pollution in the Copşa Mică area, using
an innovative technique, namely the
elemental analysis of heavy metal
isotopes in tree growth rings.
Constantin Nechita,
INCD ”Marin Drăcea”,
Câmpulung Moldovenesc,
Andreea Maria Iordache,
ICSI, Rm. Vâlcea,
Ciprian Dumitru Muscă,
ASFOR, Bucharest

actualitate • in the news

Efecte cumulate
ale poluării
industriale
şi ale schimbărilor
climatice
asupra mediului
Schimbările climatice şi poluarea de mediu sunt,
de cele mai multe ori, strâns legate, chiar dacă au
fost tratate independent în cercetările aplicative
şi în cadrul negocierilor politice. Mai mulţi
contaminanţi din aer şi gaze cu efect de seră au
surse de contaminare comună. Cel mai important
gaz cu efect de seră este dioxidul de carbon
(CO2), rezultat, în cea mai mare parte, din arderea
combustibililor fosili. CO2 reprezintă, de asemenea,
o sursă semnificativă de poluare a aerului, uneori
fiind considerat chiar poluant, datorită efectelor
complexe combinate la care participă.
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Introducere

Î

n prezent, mai multe studii indică
o depreciere a calităţii mediului în
România, ca urmare a industrializării
din perioada 1951-1989. Nu doar
anumite localităţi par a fi afectate de
poluarea industrială, din ce în ce mai
mult, studiile indică zone geografice cu
implicaţii la nivel ecosistemic. Zonele
din România cel mai des menţionate în
studiile de monitorizare a poluării sunt:
Baia Mare, Roşia Montană, Zlatna sau
Copşa Mică.

Tipurile de poluare, ca, de altminteri,
şi perioada îndelungată de expunere,
promovează zona Copşa Mică drept
unul dintre cele mai poluate oraşe de
pe planetă. Denumirea de „cel mai
poluat oraş de pe glob” a fost atribuită
localităţii încă de la începutul secolului,
respectiv din 1933, când, printr-o
eroare umană, s-a produs cel mai
mare accident din istoria exploatărilor
gazifere. Mai mult, România se numără
printre ţările afectate de poluare
radioactivă nu ca urmare a poluării
transfrontaliere, ci mai mult din cauza
propriei industrii. Conexiunea dintre

poluarea industrială şi degradarea
mediului pe suprafeţe geografice mari
a fost, în multe cazuri, demonstrată,
fiind discutate regiuni semnificative, aşa
cum este cazul judeţului Maramureş.
Din păcate, poluarea industrială nu s-a
cantonat doar în zonele de extracţie şi
de prelucrare industrială a minereurilor,
fiind transferată prin intermediul
factorilor climatici (vânt, ploaie) în sol şi
ape de suprafaţă. Afectate sunt râurile
Mureş, Crişul Alb, Timiş-Bega, Olt,
Certej, Arieş, râuri care, în cele din urmă,
au „îmbogăţit” cu contaminanţi Delta
Dunării.
www.asfor.ro • Meridiane forestiere • 9
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În prezentul context, am prelevat,
în anul 2019, o carotă de creştere de
la specia stejar pedunculat (Quercus
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Treisprezece metale grele şi urme
de metale (Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Sr,
Mo, Ag, Cd, Au, Hg, Pb) s-au măsurat
în inelele de creştere pentru un număr
de 85 de inele de creştere radială
cuprinse în intervalul cronologic
1935-2019. Măsurătorile s-au realizat
cu spectrometrul de masă cu plasmă
cuplat inductiv (ISP-Q-MS 820 Varian,
Melbourne, Australia) cu interfaţă de
reacţie de coliziune iCRI care utilizează
H2 şi He. Monoelementele Mn, Zn, Fe şi
Al s-au realizat folosind spectrometrul
cu absorbţie atomică cu flacără AAS
ContrAA 700 (Analytik Jena, Jena,
Germania), cu flacără Air-C2H2 / N2OC2H2.

Analiza corelaţiei dintre parametrii
climatici şi seriile de indici STD arată
o legătură slabă în cazul lemnului de
primăvară (Fig. 2a). Pentru lemnul de
primăvară, corelaţia este semnificativă
doar în luna februarie, pentru parametrul
climatic precipitaţii medii (r=-0,26).
Spre deosebire de aceasta, lemnul de
rezistenţă evidenţiază legătura puternică
cu indicele scPDSI în tot intervalul
analizat (Fig. 2b). Intensitatea corelaţiei
creşte din august precedent, până în
august curent, de la r=0.32 la r=0.47,
valorile fiind semnificative pentru
toată perioada. Temperatura medie
condiţionează negativ creşterea radială
în lunile august (r=-0.28) şi septembrie
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Un set de date climatice constând în
temperatura medie (tg) şi precipitaţiile
medii (rr) lunare au fost extrase din baza
de date climatice E-OBS v21.0e, pentru
perioada 1950-2019, cu o rezoluţie
spaţială de 0.25°. Efectul secetei asupra
creşterii radiale s-a testat folosind
indicele autocalibrat Palmer (scPDSI)
extras din baza de date climatice CRU
scPDSI 3.26e, cu o rezoluţie spaţială de
0.5°.

Reprezentarea grafică a seriilor dendrocronologice,
pentru valorile individuale și medii ale RW, LW, EW

Rezultate şi discuţii

Seria dendrocronologică analizată
prezintă o lungime de 93 de ani şi o
corelaţie medie între seriile individuale
de 0,65. S-a calculat o sensibilitate
medie de 0,27 pentru o lungime medie
a seriilor de 89 de ani. Valoarea indicelui
EPS (0.88) este superioară limitei impuse,
de 0.85, pentru definirea reabilităţii
cronologiei, ca, de altminteri, şi indicele
rbar, cu o valoare ridicată (0.45).
Parametrii studiaţi reflectă relevanţa
folosirii seriei pentru studiul relaţiei
dintre creştere şi factorii de mediu, prin
indici superiori valorilor medii impuse
de standardele cronologice (creşterea
radială medie a arborilor de stejar
pedunculat din suprafaţa de probă
analizată oscilează între 0,27 mm/an
şi 5,64 mm/an, având o medie de 1,79
mm/an. Întra-anual creşterea LW este în
medie 1,20 mm/an, iar creşterea radială
EW, 0,59 mm/an (Fig. 1). Media creşterii
radiale nu diferă semnificativ comparativ
cu alte suprafeţe de probă analizate,
astfel, pentru nord-estul Germaniei,
media creşterii este de 1,71-1,81 mm/an,
în Polonia, 1,59-2,43 mm/an, în Estonia,
1,2-2,6 mm/an, în Slovenia, 1,71 mm/an,
iar în România, pentru mai mult de 60 de
suprafeţe de probă analizate diferenţiat,
s-a observat o creştere medie cuprinsă
între 1,24 şi 4,45 mm/an.

(r=-0.25) din anul precedent, respectiv
iulie şi august (r=-0.30) din anul curent
formării creşterii radiale. Coeficienţii de
corelaţie dintre parametrii climatici şi
creşterea anuală (RW) arată o tendinţă
similară cu lemnul de rezistenţă (Fig. 2c).
Stabilitatea în timp a corelaţiei dintre
precipitaţiile medii din luna februarie
şi lemnul de primăvară evidenţiază o
legătură negativă şi instabilă în intervalul
1990-2000 (Fig. 2d). Analiza s-a realizat
pentru un interval de suprapunere mobil
de 26 de ani, după care, pentru fiecare
an, s-au recalculat corelaţiile. Valori
semnificative şi pozitive stabile pentru
tot intervalul s-au calculat pentru luna
iulie, în cazul LW şi RW (Fig. 3).

Figura 1.

Creșterea radială RW

Tipurile de contaminanţi din zona
Copşa Mică sunt specifice prelucrării
metalelor grele prin utilizarea gazelor
naturale. Două platforme industriale,
„Carbosin” şi „Sometra”, au produs,
cu precădere, negru de fum, respectiv
plumb şi zinc. În prezent, studierea
aspectelor referitoare la poluarea de
mediu în zona Copşa Mică a devenit o
necesitate, deoarece fenomenul pare
a fi în expansiune, chiar dacă nivelul
poluării s-a redus semnificativ. Mai
mult, impactul social atribuit poluării
locale afectează grav starea de sănătate
a oamenilor, fiind, adesea, menţionate
corelaţii între boli grave şi cantitatea
de metale din mediu (alimente, apă,
aer). Evaluarea pădurilor afectate de
poluare în Direcţia Silvică Sibiu, Ocolul
Silvic Mediaş, arată o evoluţie istorică
nefavorabilă, prin care se atrage atenţia
asupra efectelor de lungă durată ale
fenomenului. Evoluţia suprafeţelor
afectate de poluare în Copşa Mică a
crescut de la 100 ha în 1961, la peste
8000 ha în 1978, respectiv, în prezent,
influenţele negative se regăsesc pe
întreaga suprafaţă a OS Mediaş (17247
ha în 1999) şi în ocoalele învecinate,
Dumbrăveni, Agnita, Blaj.

Analizele statistice evaluează relaţia
dintre climat şi creştere radială, respectiv
dintre creşterea radială şi poluarea
de mediu, prin intermediul analizei
corelaţiei bootstrap (1000 x). Perioada
analizată este din august anul precedent,
până în august anul curent formării
creşterii radiale. Analiza în componente
principale (PCA) pentru matricea cu
indicii corelaţiei cu valori standardizate
s-a realizat cu scopul identificării de
posibile legături dintre seriile de timp
pentru creştere şi poluanţi.
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Material şi metodă

robur L.), pentru care s-au analizat
concentraţiile de metale grele din
apropierea complexului industrial Copşa
Mică (46°06’ N; 24°14’ E, altitudine
391 m a.s.l.). Un număr de 10 carote
din aceeaşi locaţie au fost analizate
pentru evaluarea dendroclimatică a
răspunsului arborilor de stejar din zona
afectată de poluare industrială. Probele
au fost recoltate cu burghiul Pressler,
iar analizele dendrocronologice au
fost realizate conform metodologiei
adoptate de comunitatea ştiinţifică
(imaginile cu rezoluţie de 3200 dpi
realizate cu ajutorul scanerului Epson
Expression 12000XL au stat la baza
măsurării lăţimii inelului anual de
creştere timpurie (lemnul de primăvară
- EW), respectiv pentru creşterea târzie
(lemnul de rezistenţă - LW). Cele două
tipuri de măsurători cumulate reflectă
creşterea radială pentru stejar (RW).
Măsurătorile s-au interdatat vizual şi
statistic folosind rutinele informatice
COFECHA şi TSAP-Win. Seriile
dendrocronologice individuale au fost
standardizate folosind o funcţie spline
cu frecvenţa de 67% din lungime (pentru
eliminarea efectelor variabilelor nedorite.
În urma standardizării, au rezultat o
serie de indici standard (STD). Corelaţia
medie dintre seriile individuale realizată
în ferestre mobile de 30 de ani, cu o
suprapunere de 15 ani (rbar), şi semnalul
populaţional comun (EPS) s-au calculat
în vederea estimării semnalului din seria
dendrocronologică materializat în timp.

Creșterea radială EW - LW - RW

Prezentul studiu a urmărit evaluarea
poluării cu metale grele din zona Copşa
Mică, folosind o tehnică inovativă,
respectiv analiza elementală a izotopilor
de metale grele din inelele de creştere
ale arborilor. Ipoteza de lucru a presupus
considerarea cantităţii de poluant
din fiecare inel de creştere anuală a
arborilor ca fiind specifică anului în care
arborele a produs biomasa. Evaluarea
proceselor de mediu prin intermediul
inelelor de creştere radială este un
procedeu adesea folosit în studiile de
specialitate. Prin compararea seriilor
de creştere radială cu seriile de timp
obţinute prin măsurarea individuală a
elementelor chimice, se pot promova
concluzii fundamentate ştiinţific cu
privire la evoluţia temporală. Prezentul
studiu poate constitui o sursă de
informare cu privire la cantităţile de
metale grele din lemnul recoltat din
perimetrele industrializate sau oraşe.
Mai mult, concluzii referitoare la evoluţia
arboretelor în contextul schimbărilor
climatice, cumulate cu perturbările
cauzate de poluare, pot constitui
argumente pentru factorii decizionali în
domeniul mediului şi al pădurilor.
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Curbele distribuţiei radiale a metalelor
grele în inelele de creştere prezintă
o variabilitate ridicată, fiind necesară
o atentă interpretare. În general,
concentraţiile sunt superioare în
ultima decadă, echivalentă cu partea
funcţională a xilemului secundar
(alburn). Pentru majoritatea metalelor,
s-au observat variaţii inferioare în lemnul
de duramen, comparativ cu alburnul.
Acest proces poate explica un trend
decadal, în special la Mn, Fe, Ni, Cu, Zn,
Sr şi Pb. Aspectul menţionat confirmă
rezultate obţinute şi în alte studii,
prin care s-a evidenţiat transportul
metalelor în arbore prin alburn (analiza
distribuţiei metalelor grele în inelele de
creştere radiale ale arborilor din zona
studiată a permis estimarea nivelului
de poluare, evidenţiind concentraţii
substanţiale pentru Mn, Fe, Ni, Cu, Zn,
Sr şi Pb (Fig. 3).

Valori ridicate pentru Cr s-au
determinat în anii 1936, 1950, 1954,
1976, 1992, 1996, 2008, 2016 şi 2017.
Concentraţia maximă calculată este
comparabilă cu una măsurată în condiţii
de trafic industrial intens în apropiere
de Ankara (manganul prezintă un trend
descrescător din 1935 până în 2010,
valoarea maximă fiind măsurată în 2017).
Spre deosebire de precedentele, fierul
are o distribuţie neuniformă în timp,
indicând mai multe maxime în: 1936,
1940, 1954, 1968, 1976, 1992, respectiv
2017. De asemenea, nichelul pare a
avea valori excepţionale în 1976, 1992,
2012 şi 2017. Zincul s-a înmagazinat cu
concentraţii mari în inelele de creştere
în 1953, 1974, 1991, 2012 şi 2017. De
remarcat este faptul că trendul este
ascendent pentru perioade de 3-7 ani,
după care apare un salt negativ aferent
tuturor anilor de maxim menţionaţi.
Plumbul s-a asimilat în inelele de
creştere după anii 1977, atingând un
maximum în 2002.
Aplicarea analizei factoriale la datele
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Figura 2.

Coeficienți de corelație
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În prezent, studierea
aspectelor referitoare la poluarea
de mediu în zona Copşa Mică
a devenit o necesitate, deoarece
fenomenul pare a fi în expansiune,
chiar dacă nivelul poluării
s-a redus semnificativ
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particulele din aer, apoi să fie depuse,
împreună cu componentele acide sau
alcaline, prin intermediul precipitaţiilor
atmosferice (magneziul din aer provine
din surse similare fierului, dar are
proprietăţi fizico-chimice diferite.
Elementul Mn prezintă o mobilitate
superioară, în special în alburn şi scoarţă.
Studiile evidenţiază faptul că prezenţa
elementului Mn este mult mai puternic
influenţată de condiţiile climatice locale.
Din acest motiv, cantităţile măsurate
sunt mai puţin semnificative în evaluarea
ratei totale de absorbţie în plante.
Mercurul şi molibdenul formează, de

asemenea, un grup distinct, datorită
comportamentului fizico-chimic
particular din mediu. Ambele sunt legate
de arderea combustibililor fosili, fiind
corelaţi cu circuitul aerosolilor. Mai
mult, sunt influenţaţi de biometilare şi
predispuşi formării compuşilor volatili.
Analiza factorială arată că modelele
temporale de asimilare a metalelor
grele pot fi împărţite în diferite grupuri
de elemente. Se poate menţiona că
grupările individuale pot fi corelate
semnificativ cu caracteristicile surselor
de emisie şi cu caracteristicile fizicochimice. Chiar şi aşa, prezenţa metalelor
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d stabilitatea în timp a coeficienților de corelație
Coeficienți de corelație

de creştere radială şi metale grele indică
faptul că primele două componente
principale explică 63,6% din varianţa
totală. Cei doi factori sunt bine definiţi
şi corespund la patru grupe. Din prima
grupă fac parte Pb, Cd şi Ag, din a
doua, Zn, Ni, Mn, Sr, Cu, Cr şi Fe, iar
din a treia, Mo şi Hg. Creşterea radială
apare ca fiind puternic condiţionată
de conţinutul în plumb (Fig. 4). Toate
elementele sunt rezultatul proceselor de
combustie în prezenţa combustibililor
fosili, fiind eliberaţi sub formă de praf
industrial. Cel mai probabil este ca
metalele să fie transportate împreună cu

LW vs. rr_iul

RW vs. rr_iul
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Există trei căi de asimilare a metalelor
în arbori: (1) prin absorbţie din sol,
transport şi mobilizare în organele
superioare ale plantei, (2) absorbite
din atmosferă prin sistemul foliar şi
apoi depozitate în xilem, respectiv prin
depunere directă pe trunchiul arborilor
şi absorbţie directă prin scoarţă.
Este cunoscut faptul că arborii pot fi
influenţaţi în absorbţie de factorii biotici
şi abiotici, în special de factorii climatici
locali. Monitorizarea poluării în diferite
medii, printre care şi inelele de creştere
ale arborilor, sol, apă, s-a dovedit a fi
dificilă, ca urmare a variabilităţii deosebit
de mari a contaminanţilor în mediu, atât
intra-individual, cât și intra-specific sau
între matricele studiate.

Rezultatele prezentate în acest
studiu arată disponibilitatea stejarului
pedunculat de a prelua şi înmagazina
oligoelemente din sol în biomasa
supraterană. Studii existente arată
capacitatea diferitelor specii de plante
de a influenţa rezerva disponibilă de
metale grele din sol prin absorbţie
şi înmagazinare. Pe baza acestui
principiu, s-a dezvoltat mecanismul de
fitoremediere a zonelor contaminate.
Din păcate, inexistenţa studiilor în astfel
de areale din România face imposibilă
reglementarea utilizării materialelor
lemnoase provenite din zone puternic
afectate de poluare. Cunoscând faptul că
metale cu risc carcinogenic se asimilează
în trunchiul arborilor şi în produsele
secundare (fructe de pădure, ciuperci,
vânat etc.), este necesară o implicare
activă în reglementarea circuitelor
produselor forestiere în societate.

Concluzii

0,4

EW vs. rr_feb

în sol nu implică faptul că acestea sunt
disponibile pentru plante. În general,
raportul concentraţiei dintre plante-sol
este departe de a fi o funcţie liniară.
Cunoştinţele actuale evidenţiază o
corelaţie scăzută între factorii de transfer
din solurile poluate în plante. Mai mult,
pH-ul măsurat al probelor de sol indică
o disponibilitate a solurilor acide pentru
absorbţia metalelor prin intermediul
sistemului radicelar.

2020

Creşterea medie a arborilor de stejar
din zona studiată se apropie de limita
inferioară a mediei măsurate la nivelul
României. Corelaţia dintre parametrii
climatici şi creşterea radială a arborilor
a indicat o legătură slabă cu factorii
climatici temperatură şi precipitaţii.
De asemenea, creşterea radială a
demonstrat o corelaţie semnificativă,
susţinută, pe tot intervalul analizat, cu
indicele de ariditate. Aceste aspecte
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Figura 3.

Concentrația de metale grele din inelele de creștere
ale arborelui de stejar pedunculat analizat
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reflectă condiţionarea proceselor
fiziologice de către poluarea de mediu
locală. Chiar dacă pentru majoritatea
arborilor creşterile se diminuează
nesemnificativ în ultimele decade, s-au
regăsit arbori supuşi proceselor de
declin fiziologic.

Cantitatea de metale grele măsurată
în inelele de creştere este, în cazul
anumitor metale, comparabilă cu studii
din alte regiuni ale lumii, afectate de
poluare industrială sau urbană. Semnale
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Anul

de alarmă trebuie punctate pentru
metalele cu risc carcinogenic, deoarece
prezenţa acestora poate afecta calitatea
vieţii oamenilor din zonă. În cazul
analizat, prezenţa metalelor în mediu
s-a materializat ca urmare a dezvoltării
industriei. Numeroasele deficienţe în
colectarea emisiilor şi în gestionarea
riscurilor au contribuit la „îmbogăţirea”
solului şi a materiei vegetale din zonă
cu cantităţi impresionante de metale
grele. Prezenţa unor cantităţi mai mari

Figura 4.

Reprezentarea grafică a primelor două componente
principale care evidențiază asocierea în raport
cu coeficienții de corelație a elementelor chimice analizate
și creșterea radială a lemnului de primăvară (EW)
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Creşterea radială a demonstrat
o corelaţie semnificativă, susţinută
pe tot intervalul analizat,
cu indicele de ariditate
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Acest studiu a fost realizat pentru
conştientizarea mediului public şi
decizional cu privire la existenţa în
România a unor zone puternic afectate
de poluare, dintre care se menţionează
şi Copşa Mică, unde transferul
contaminanţilor din mediu s-a realizat
şi în lemn. Faptul că arborii pot stoca
metale grele nu are doar importanţă
cu privire la capacitatea acestora de a
fi folosiţi ca bioindicatori în evaluarea
trendului poluării pe parcursul mai
multor decenii. Mai mult, aceştia pot
fi utilizaţi pentru remedierea mediului,
prin folosirea ca fitoremediatori. Ca
urmare a acestor cunoştinţe cuantificate,
menţionăm că folosirea lemnului şi a
produselor secundare forestiere trebuie
atent reglementată. În zonă, expunerea
pasivă sau activă la diferiţi poluatori
(Pb, Hg, Cd) a determinat o creştere
a numărului de cazuri de boli grave şi
chiar reducerea vârstei medii de viaţă
cu cel puţin 10 ani. Astfel, promovarea
în societate a produselor provenite din
astfel de medii trebuie atent studiată, cu
atât mai mult cu cât nu sunt cunoscute
pe deplin efectele arderii lemnului în
căminele private sau expunerea pe
perioade lungi a organismelor umane
la produse din lemn provenite din zone
puternic contaminate.
Nota:

84
88

de metale în ultimele decenii poate fi
interpretată din mai multe perspective,
ca de exemplu: proprietăţi specifice
lemnului de alburn, translocarea
metalelor din lemnul dur spre cel cu
activitate cambială activă, creşterea
nivelului de poluare sau implicaţii
comune ale poluării şi accentuării
fenomenului de degradare a climei.
Degradarea climei este, în cea mai mare
parte, efectul poluării.

Studiul s-a realizat cu sprijinul
proiectelor PN19070502 şi PN
19110303, finanţate de Ministerul
Cercetării şi Inovării.
Constantin Nechita,
INCD „Marin Drăcea” ,
Câmpulung Moldovenesc,
Andreea Maria Iordache,
ICSI, Rm. Vâlcea,
Ciprian Dumitru Muscă,
ASFOR, Bucureşti.
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Rezumat
Există, la nivel european, o tendinţă
care susţine necesitatea unei
strategii integratoare concentrate
asupra creării de premise pentru
rezolvarea multiplelor crize cu care
se confruntă economia actuală:
schimbările climatice, costurile
economice şi de mediu ale utilizării
combustibililor fosili, conservarea
biodiversităţii, urbanizarea
şi schimbarea în consecinţă a
percepţiei publice asupra resurselor
naturale etc. PEE devine, astfel, o
oportunitate pentru a impune o
nouă paradigmă economică pentru
Europa şi pentru România.

The European
Green Deal,
at the crossroads
between opportunity and
challenge
Synopsis
At European level, there is a
tendency supporting the need for
an integrative strategy focusing
on creating premises to solve the
various crises that the economy is
currently facing: climate change,
the economic and environmental
costs of using fossil fuels, biodiversity
conservation, urbanization and the
resulting change of public perception
of natural resources etc. The EGD,
thus, becomes an opportunity to
impose a new economic paradigm,
both for Europe and for Romania.
Gabriela Baban
and Bogdan Popa,
”Transilvania” University
of Brașov,
Faculty of Silviculture and Forest
Engineering
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Pactul Ecologic European,
la limita dintre oportunitate
şi provocare
Lansarea de către Comisia Europeană, în primăvara acestui
an, a Pactului Ecologic European (PEE) este considerată un
eveniment de maximă importanţă pentru evoluţia viitoare
a economiei Uniunii Europene. Obiectivul declarat de a se
asigura, până în anul 2050, o tranziţie către o economie
neutrală climatic este foarte ambiţios şi de natură a afecta
semnificativ toate ramurile economice, mai cu seamă
pe cele legate de utilizarea resurselor naturale, în care se
încadrează şi sectorul forestier.

Î

n ciuda caracterului generalist
al PEE, ţintele înalte stabilite
indică provocări majore în calea
dezvoltării economice a bătrânului
continent. Documentul ridică problema
găsirii de urgenţă a unor instrumente
publice cu caracter transversal care
să abordeze provocări pentru care nu
există soluţii în cadrul strategic european
actual şi care afectează direct şi sectorul
forestier: rezilienţa ecosistemelor, dar

şi furnizarea unor cantităţi sporite
de biomasă, modalităţi eficace de
monitorizare şi captare a carbonului,
furnizarea de energie curată la un preţ
abordabil, în special în contextul sărăciei
energetice, finanţarea investiţiilor verzi,
etc. Există critici conform cărora PEE se
axează doar pe direcţia sporirii rolului
pădurii în sechestrarea carbonului şi în
conservarea biodiversităţii, ignorându-se
faptul că sectorul forestier poate să

furnizeze şi alte soluţii pentru atenuarea
schimbărilor climatice. Unele dintre
documentele strategice anticipate
de PEE au fost deja adoptate, printre
care şi strategia europeană privind
conservare a biodiversităţii. Printre
obiectivele acesteia, se găseşte şi acela
de a extinde sistemul de arii protejate
până la 30% din teritoriul european, din
care 10% cu regim de strictă protecţie.
Acest obiectiv, în contextul atenţiei
pe care această strategie o acordă
pădurilor seculare, poate avea efecte
încă imposibil de estimat în ceea ce
priveşte disponibilitatea resursei lemn,
mai ales în condiţiile României. Urmează
şi elaborarea unei noi strategii forestiere
(prima de acest fel care va fi adoptată
oficial la nivel european), a unei noi
strategii de dezvoltare industrială, şi
exemplele pot continua.

Acestea nu vor reprezenta provocări
doar pentru România, ci pentru toate
ţările membre ale Uniunii Europene, atât
prin prisma unui termen de realizare

posibil idealist, cât şi printr-o anticipată
abordare unidimensională, mai specific,
prin lipsa de măsuri individualizate şi
concentrate pe situaţia fiecărei ţări în
parte. Totodată, ca urmare a absenţei
unor criterii clare şi echitabile de
distribuire a sarcinilor care vor reveni
ţărilor membre ca urmare a modificării
din temelii a cadrului strategic european,
sindromul „Not In My Backyard”
(NIMBY) poate să devină o problemă de
importanţă majoră.

Astfel, există la nivel european o
tendinţă care susţine necesitatea unei
strategii integratoare concentrate asupra
creării de premise pentru rezolvarea
multiplelor crize cu care se confruntă
economia actuală: schimbările climatice,
costurile economice şi de mediu ale
utilizării combustibililor fosili, conservarea
biodiversităţii, urbanizarea şi schimbarea
în consecinţă a percepţiei publice
asupra resurselor naturale etc. PEE
poate fi calea spre o astfel de strategie,
chemată, în plus, să relanseze economia

după prezenta criză pandemică. Totuşi,
sunt identificate numeroase aspecte
care cheamă la o mai atentă analiză
multisectorială care să permită soluţii
optime pentru punerea în practică, la
nivelul Uniunii Europene, şi la nivelul
fiecărui stat membru în parte, a
ambiţioaselor ţinte ale PEE. Conceptul
bioeconomiei circulare, care a beneficiat
şi de o strategie adoptată la nivel
european în anul 2018, este doar vag
şi superficial menţionat în PEE, deşi, cel
puţin din perspectiva sectorului forestier,
implementarea acestui concept este cea
mai sigură cale de a operaţionaliza PEE.
Această perspectivă asupra relaţiei dintre
bioeconomie şi gestionarea pădurilor
interesează în cea mai mare măsură şi
România, având în vedere specificitatea
sectorului forestier.
Sunt cel puţin trei aspecte care ar
trebui să fie serios luate în considerare
din perspectiva relaţiei dintre
bioeconomie, sectorul forestier şi
ambiţiile PEE.
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Trebuie să înlocuim materialele a căror
fabricare afectează clima şi împuţinează
resursele, cum ar fi plasticul, betonul
sau oţelul, iar singura alternativă este
producţia durabilă de materiale bazate
pe resurse biologice regenerabile, între
care lemnul ocupă o pondere foarte
importantă. Chiar dacă preocupările în
acest sens sunt încă timide în România,
atât la nivelul mediului privat, cât şi la
nivelul autorităţilor, este evident că se
întrevede aici o oportunitate pentru
modernizarea industriei noastre forestiere
pentru a o transforma într-o industrie
circulară şi regenerabilă. Asta, deoarece
resursele biologice, dacă sunt gestionate
durabil, sunt circulare şi regenerabile prin
natura lor.
PEE este o oportunitate pentru a
impune o nouă paradigmă economică
pentru Europa şi pentru România. Dar,
pentru a face asta, trebuie să depăşim
abordarea exclusivă dintre ecologie
şi economie prin crearea unei noi
legături sinergice între bioeconomie
şi biodiversitate, ca o bază pentru
economia viitorului, centrată pe oameni
şi natură, în aceeaşi măsură. Soluţiile
simpliste, activiste, care nu implică
experienţa dovedită a sectorului forestier
în gestionarea durabilă a resursei
forestiere, nu numai că nu vor avea
efectele scontate, dar vor sfârşi prin a
crea probleme şi mai mari.

Biodiversitatea

Bioeconomia - o economie bazată
pe natură şi pe utilizarea durabilă a
resurselor naturale, este o oportunitate
uriaşă de a plasa natura şi biodiversitatea
în centrul economiei. Aceasta, deoarece
biodiversitatea este cea care determină
capacitatea ecosistemelor şi a resurselor
biologice de a se adapta şi evolua
într-un mediu în schimbare. Deci, a
investi în biodiversitate ar trebui să
fie o precondiţie a unei bioeconomii
durabile. Fără biodiversitate, nu poate
exista bioeconomie. Dar, în acelaşi
timp, o bioeconomie profitabilă şi
aplicată pe perioadă îndelungată
poate furniza stimulentele necesare
proprietarilor de păduri, firmelor din
domeniul forestier, ramurii industriale
de prelucrare, de a investi înapoi în
natură pentru întărirea biodiversităţii.
Totodată, pentru funcţionarea optimă
a bioeconomiei, un semnal de alarmă
trebuie tras în legătură cu hazardurile
naturale şi alţi factori de risc: incendii,
atacuri de insecte, ani secetoşi ş.a.
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Gabriela Baban şi Bogdan Popa,
Universitatea „Transilvania” din Braşov,
Facultatea de Silvicultură şi Exploatări
Forestiere
Planificarea acestor riscuri se face prin
managementul activ al pădurilor, care
presupune forţă de muncă bine instruită
şi numeroasă, în aşa fel încât cele mai
bune decizii pentru gestiunea durabilă să
poată fi luate. În cazul României, nivelul
ridicat al biodiversităţii şi experienţa
tehnică în gestionarea pădurilor
creează cu atât mai mult o situaţie
favorabilă. Pădurile României pot să
satisfacă atât nevoile unei bioeconomii
circulare, cât şi obiective de conservare
a biodiversităţii ambiţioase. Pentru
aceasta însă, organizaţiile din domeniul
silvic şi al procesării lemnului trebuie
să fie integrate în găsirea consensuală
de soluţii, nu considerate o parte a
problemei. Orice abordare unidirecţională
care exclude experienţa şi infrastructura
sectorului silvic este sortită eşecului, cu
atât mai mult cu cât proprietatea privată
asupra terenurilor forestiere, în România,
reprezintă 36%, conform Institutului
Naţional de Statistică, un procent
semnificativ, pe care factorii decizionali
trebuie să îl aibă în vedere. Nevoia de o
punte de comunicare între autoritatea

publică responsabilă şi proprietarii privaţi
este acută în acest context; implicarea
activă a proprietarilor de păduri va fi
dificilă, chiar şi cu stimulente financiare,
întrucât situaţia proprietăţii nu este încă
definitiv tranşată.

Prosperitatea
socială

Aplicarea conceptului bioeconomiei
în sectorul forestier este crucială pentru
o prosperitate inclusivă şi o tranziţie
corectă din punct de vedere social
către ambiţiile PEE. Acest fapt este, în
mod paradoxal, legat de unul dintre
dezavantajele teoretice ale bioeconomiei,
în comparaţie cu economia actuală.
Mobilizarea, transportul şi prelucrarea
resurselor forestiere au tendinţa de
a fi mai scumpe şi mai complexe, în
comparaţie cu alte resurse. Aceasta
se datorează naturii, distribuţiei şi
proprietăţii acestei resurse. Un astfel de
dezavantaj este, însă, unul dintre cele mai
mari avantaje ale bioeconomiei, deoarece

ne furnizează oportunitatea unei
prosperităţi inclusive prin distribuirea de
bunăstare, slujbe şi infrastructură în zone
mai largi ale teritoriului, inclusiv în zone
rurale izolate. Aveţi în vedere doar faptul
că pădurea acoperă 40% din teritoriul
european, sectorul forestier furnizează
mai mult de 3 milioane de slujbe la nivel
european, ceea ce înseamnă mai mult
decât trei dintre cele mai consumatoare
de energie sectoare - metalurgie, ciment
şi industria chimică - puse laolaltă. Aceste
industrii sunt considerate indispensabile
pentru economia europeană. În
România, stat al Uniunii Europene, cu
o pondere dublă a populaţiei rurale
faţă de media europeană şi cu un nivel
de trai de asemenea semnificativ mai
redus, aspectele sociale sunt cu atât
mai importante. Se poate afirma că
sectorul forestier românesc, în sensul larg
care include şi industria de prelucrare,
cuprinde peste 10.000 de IMM-uri,
un milion de proprietari de pădure,
furnizând peste 200.000 de locuri de
muncă. Această infrastructură socioeconomică incredibilă este, pentru

moment, complet ignorată în politicile
naţionale sau în discursul public privind
gestionarea pădurilor. Cum putem
împinge înainte economia naţională către
ţintele indicate de PEE fără a-i implica
pe cei care gestionează această foarte
importantă infrastructură verde? Cum
vom dezvolta spaţiul rural românesc şi
cum vom stopa exodul tinerilor, dacă
nu vom profita de oportunităţile care
ar putea rezulta dintr-o înţeleaptă
implementare a direcţiilor PEE prin
implicarea activă a tuturor?

Dezvoltarea
şi modernizarea
industrială
inovatoare
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PEE urmăreşte implementarea unei
economii neutrale climatic şi eficiente
din perspectiva utilizării resursei. Aceasta
necesită nu numai renunţarea la resursele
fosile, dar şi la materialele care se obţin
ca urmare a prelucrării resurselor fosile.
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Diametrul minim,

măsurat
sau preluat

din perpendicularitate?

actualitate • in the news
Rezumat
Considerând ca fiind una dintre
reglementările bune adoptate în
ultima perioadă, cea privitoare
la delictele silvice, în sensul că
s-au eliminat portiţele care pot
permite acţiuni frauduloase,
în practică, în special în cea a
experţilor care evaluează efectiv
pagube în acest domeniu, apar
o serie de contradicţii, cum ar fi
cea prezentată de autor.

Minimum diameter,
measured or taken
from perpendicularity?
Synopsis
Considering that one of the
good regulations that have
been adopted recently is the one
regarding the forestry crimes
in the sense that they have
eliminated the loopholes that
can allow fraudulent actions, in
the current practice, especially
of the experts who actually
evaluate damages in this field, a
series of contradictions appear,
such as the one presented by the
author.
Judicial forestry expert,
Dipl. Eng. Gafiţa
Chiruţă Gheorghe

Diametre
materializate pe o cioată
a unui arbore din specia
molid
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Tăierile fără drept de arbori aduc,
de fiecare dată, pagube vegetaţiei
forestiere din păduri şi din afara acestora.
Evaluarea acestor pagube este reglementată
de legislaţia silvică în vigoare, prin OUG
85/2006, aprobată prin Legea 84/2007.

Î

n legislaţia menţionată mai sus,
noţiunea de pagubă se referă la
tăierea de arbori fără drept, care
are ca rezultat cioata rămasă,
incluzând şi tăierile de crăci din arbori,
secuirea arborilor, precum şi scoaterea
din rădăcini a arborilor.
În cele ce urmează, ne vom ocupa
de tăierea fără drept de arbori, în urma
căreia, cioatele rămase pot servi, în
funcţie de diametru, la o evaluare.
În peste 90% dintre cazuri, fără
exagerare, am constatat că forma cioatei
nu este circulară. Ovalitatea, lăbărţarea,
uneori înfurcirea la nivelul coletului
şi, mai ales, canelura sunt defecte de
formă care la nivelul cioatei sunt foarte
evidente.
Lege 84/2007, la art.1, pct. 2,
precizează că în cazul în care forma
cioatei nu este circulară, diametrul
cioatei se determină ca medie a două
diametre perpendiculare, determinate
pentru cercul circumscris conturului
secţiunii cioatei (tangent la contur în
punctele de măsurare diametral opuse).
Aşadar, este vorba de un diametru
maxim şi un diametru care ar trebui să
fie minim pentru o medie.
Dar, în circa 95% dintre cazurile
studiate, acest diametru care rezultă din
perpendicularitate nu este minim.
Vizual, cele menţionate mai sus
se regăsesc în imaginea alăturată, în
care, marcat cu negru, se poate vedea
diametrul maxim (MAX), perpendicular
pe acesta, un diametru (AB), care nu este
cel căutat (minim), iar cu portocaliu, am
marcat diametrul minim (XY) determinat
prin măsurare.
Elementele figurate pe suprafaţa
cioatei (aparținând unui arbore din
specia molid) au fost măsurate,
rezultând :
• MAX > 70cm
• AB > 63cm
• XY > 50cm
Valoarea despăgubirilor pentru
pagubă se calculează conform art. 2
din OUG 85/2006, folosind un factor k
pentru multiplicarea preţului mediu al
masei lemnoase pe picior, stabilit prin
legislaţia existentă la data producerii
pagubei. În funcţie de elementele

măsurate pe teren şi prezentate mai sus,
rezultă:
• calculul conform dimetrului MAX
şi al diametrului AB rezultat din
perpendicularitate :

{D(MAX)+AB}/2 =
= (70+63)/2 = 66,5 (cm),

rezultând, pentru diametrul mediu
de 66,5 cm, conform anexei 1 din OUG
85/2006, un factor k = 6,545.
• calculul conform diametrului MAX
şi diametrului minim XY determinat pe
cioată prin măsurare:

{D(MAX)+XY}/2 =
= (70+50)/2 = 60 (cm),

din aceeaşi Anexă 1, din OUG 85/2006,
rezultând un factor k = 4,655.
Concluziile sunt următoarele:
• luând în calcul diametrul care rezultă
din perpendicularitate, iar nu pe cel
minim măsurat, se obţine un factor k =
6,545, care, coroborat cu Codul silvic,
art.108, al.1, lit. a, indică o infracţiune
silvică sancționabilă cu închisoare de la
6 luni, la 4 ani sau cu amendă;
• luând în calcul diametrul minim
determinat prin măsurare pe cioată, se
obţine un factor k = 4,655, indicând,
conform Legii 171\2010, o contravenție.
Optăm pentre determinarea
diametrului minim prin măsurare, şi
nicidecum prin folosirea diametrului
care rezultă din perpendicularitate,
deoarece s-a constatat experimental
(pe teren) că prin măsurare efectivă a
diametrului minim, volumul rezultat este
mai mic cu circa 30% faţă de volumul
înscris în Anexa 1 din OUG 85/2006,
unde s-au folosit diametre obţinute din
perpendicularitate.
Expert silvic judiciar,
dipl. ing Gafiţa Chiruţă Gheorghe
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Rezumat
Consumatorii devin tot mai
interesaţi de sustenabilitate
şi speră ca organismele de
certificare forestieră să ceară
administratorilor de păduri să fie
tot mai stricţi în privinţa modului
în care se face exploatarea
forestieră, astfel încât
„neconformităţile” să fie tot mai
puţine şi efectiv rezolvate.

Can funiculars
be a solution
for logging
in Romania?
Synopsis
Consumers are becoming
more and more interested in
sustainability and hope that
forest certification bodies will ask
forest managers to be stricter
in how logging is done, leading
to fewer “non-conformities”,
effectively resolved.
Paul Dima,
Wyssen, Seilbahnen AG

actualitate • in the news

Pot fi
funicularele
o soluţie
pentru
exploatările forestiere
din România?

Discuţiile despre cvasi-absenţa funicularelor din
exploatările forestiere din România sunt vechi şi se
învârt mai tot timpul în jurul aceloraşi argumente
justificative: nu mai sunt oameni care să lucreze cu
ele, nu există finanţare, volumul din partizi este prea
mic, nu sunt suficiente avantaje de preţ al lemnului
pentru a justifica o investiţie, preţurile oferite la
prestări servicii sunt prea mici, durează mult să le
instalezi şi să le dezinstalezi, sunt prea scumpe.
Unele argumente sunt valide, altele nu. Depinde de
cum analizezi subiectul, în ce mod eşti implicat, cât
de preocupat eşti şi de viitor, nu doar de prezent.
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C

âteva consideraţii, din postura
unui utilizator de funiculare:

• Da, este tot mai greu
să găseşti, să pregăteşti
profesional şi să ţii în firmă muncitori
forestieri care să vrea să lucreze la
pădure, în general, şi cu funicularele,
în special. Mirajul „străinătăţii” încă
funcţionează, iar alte sectoare din ţară,
cum ar fi agricultura şi construcţiile,
contribuie şi ele la depopularea
sectorului forestier.
• Da, instituţiile care ar trebui să
finanţeze în mod sănătos sectorul
privat nu o fac sau o fac în condiţii

grele pentru firmele şi patronii care au
curajul să ia un credit sau un leasing. Din
păcate, se întâmplă în toate sectoarele
de producţie ale economiei româneşti.
Dar, cum pentru a dezvolta o afacere
este nevoie de timpul şi de banii altora,
asumarea unui risc investiţional este de
neevitat.
În ceea ce priveşte partizile puţine şi
volumul relativ mic de lemn din acestea
care ar trebui exploatat cu funicularul,
ştie toată lumea din sector că se petrece
cu încălcarea prevederilor Codului Silvic
cu privire la panta terenului aferentă
fiecărui tip de tehnologie de exploatare
forestieră. Cred că dacă am folosi utilaje

strict după cum prevede legea, nu am
scoate mai mult de 10 milioane de
metri cubi de lemn din pădure. Poate
în primii ani, până s-ar dota firmele
cu utilaje adecvate, nici măcar atât. Și
mai ştim cu toţii că administratorii de
păduri au interesul ca pe termen scurt
să vândă masa lemnoasă unui număr
cât mai mare de firme concurente, chiar
dacă asta înseamnă sa le înghesuie pe
toate pe o vale îngustă, unde, dacă
una dintre ele scoate lemn la drumul
forestier, celelalte din amonte nu mai
pot face expediţii în timpul ăla. Pe
termen lung, ajungi să ai de-a face
cu microîntreprinderi care nu reuşesc
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să crească, să achiziţioneze utilaje
moderne, să ţină oameni buni în firmă,
să facă lucru de calitate în pădure,
etc. Dar asta ţine de strategia pe
termen lung a fiecărui proprietar sau
administrator de pădure.

Cât de scump sau ieftin ar trebui să
fie lemnul din poziţiile de funicular este
greu de spus. Poate că dacă proprietarul
şi/sau administratorul pădurii ar fi
amendat dacă nu face la timp lucrările
prevăzute în amenajament, atunci
ameninţarea unei amenzi substanţiale
pentru periclitarea valorii viitoare a
pădurii s-ar putea reflecta într-un preţ
competitiv, corespunzător dificultăţii
terenului şi distanţelor de colectare.
Din nou, e o chestiune de gândire
pe termen lung. O posibilă soluţie,
în zonele unde nu sunt firme care să
folosească funiculare, ar putea fi dotarea
proprie a ocoalelor silvice cu astfel de
echipamente, astfel încât să poată să
respecte prevederile amenajamentelor.

Prestările de servicii au fost şi continuă
să fie prost plătite, indiferent de tipul
de tehnologie de exploatare. Poate
cauza este faptul că personalul din
administraţia silvică s-a decuplat de prea
multă vreme de exploatarea forestieră
şi nu are acces la informaţii cu privire
la costurile de exploatare. Poate că
numărul mare de firme (oferta mare)
împinge preţul în jos - o chestiune pur
economică. Poate că anumite „firme de
casă” nu trebuie deranjate. Poate câte
ceva din toate astea.
Timpii de montare/demontare a
unei instalaţii de funicular depind de la
caz la caz, în funcţie de teren, pădure,
experienţa echipei de funicularişti. E
clar că durează mai mult să instalezi
un funicular decât să muţi un tractor
forestier! Dar, ţinând cont că funicularele
sunt mult mai puţin influenţate de ploi/
zăpadă şi de drumuri desfundate în
cursul unui an, per ansamblu, se poate
conta pe cel puţin acelaşi număr de zile
lucrate cât şi cu alte utilaje forestiere.
Sau chiar pe mai multe, dacă s-ar
respecta regulile de acces în parchete în
funcţie de starea solului!
Preţurile utilajelor moderne de
exploatare sunt mari, în special pentru
nivelul de finanţare actual din secorul
forestier românesc, iar funicularele
performante nu fac excepţie. Dar, dacă
te gândeşti că 5 kg de cremă de faţă de
calitate costă cât un atuvehicul german
de lux, îţi dai seama că totul este relativ.
Investiţiile în funiculare trebuie gândite
ţinând cont de durata medie de viaţă a
unui asftel de utilaj, care este de peste
15 ani. Parcă nu mai e chiar atât de
scump, dacă raportezi la ce urmează să
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faci cu el! Oricum, funicularele nu sunt
pentru cei care comandă cea mai ieftină
mâncare din meniu la restaurant!
Funicularele nu rezolvă toate
provocările exploatărilor forestiere din
România, aşa cum niciun alt tip de utilaj
nu o poate face de unul singur.

De exemplu, prima mare provocare pe
care o au utilizatorii de funiculare este
decongestionarea platformei primare,
în care se pot aduna până la 100 mc de
lemn scos cu funicularul într-o singură zi.
Eu cred, însă, că anumite probleme
pot fi soluţionate mai bine decât în
prezent şi că funicularele au un viitor în
România.
Pas cu pas, vor fi investiţii în acest
tip de tehnologie, pentru că la cum
dezvoltăm infrastructura de orice fel
din ţară, nu cred că la pădure vom
rupe gura târgului şi vom face nişte mii
de kilometri de drumuri forestiere de
versant şi culme în viitorul apropiat. Și,
mai ales, nu în condiţiile legislaţiei de
mediu şi a birocraţiei din România!
Poate vor fi şi fonduri europene,
poate chiar şi unele guvernamentale.
Orice oportunitate merită urmărită şi
transformată într-un proiect de succes.

Și mai cred că organismele de
certificare forestieră vor începe să ceară
administratorilor de păduri să fie tot
mai stricţi în ceea ce priveşte modul
în care se face exploatarea forestieră,
astfel încât „neconformităţile” să fie tot
mai puţine şi rezolvate chiar pe bune.
Sunt prea mulţi bani în joc, iar valoarea
unor branduri este mult prea mare la
nivel modial, pentru ca cei ce le conduc
şi beneficiază de pe urma lor să rişte
să fie terfelite în scandaluri în massmedia, legate de ce şi cum se întâmplă
în pădure.

Consumatorii devin tot mai interesaţi
de sustenabilitate, iar a nu adresa veriga
exploatării din lanţul de custodii e ca şi
cum ai sta pe un butoi cu pulbere şi ţi-ai
aprinde o ţigară de la fitilul care arde
deja.
Urmează o perioadă cel puţin
interesantă pentru sectorul de
exploatare forestieră!
Paul Dima,
Wyssen, Seilbahnen AG
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Rezumat
Elementul hotărâtor în selectarea soluţiei optime, în cadrul operaţiei de
colectare a lemnului, este analiza economică, costul lucrărilor reflectând
direct eficacitatea tehnică a soluţiilor luate în studiu (soluţie unică sau mai
multe variante). Criteriile geomorfologic şi tehnologic, în cazul soluţiei cu
instalaţii cu cablu, îndeplinesc multe cerinţe de ordin silvotehnic şi de mediu,
relativ greu de cuantificat, dar pe deplin justificate. Regulile şi exemplele
prezentate sunt orientative, dar susţinute ştiinţific, şi se referă la o structură
a utilizării general acceptată în lumea ştiinţifică şi de specialitate şi la
reguli generale de folosire (optim economic şi protectiv pentru pădure) a
principalelor mijloace de colectare a lemnului.

Collecting wood by tractor or funicular, oriented
and justified option, not preference/choice

Colectarea lemnului
cu tractorul sau cu funicularul,
opţiune orientată şi justificată,
nu preferinţă / alegere
Recoltarea şi colectarea lemnului
se organizează, în general, astfel încât
acest proces să se desfăşoare la termenele
prevăzute, cu respectarea strictă a regulilor
de exploatare, care au în vedere protejarea
regenerării naturale şi a arborilor
nemarcaţi, evitarea eroziunii şi degradării
solului, valorificarea cât mai completă
a masei lemnoase.
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A

naliza şi problematica luate în
studiu se adresează, în acest
context, celor care doresc
să cunoască modul în care a
evoluat de-a lungul ultimilor ani relaţia
tractor-funicular într-o bogată zonă în
resurse lemnoase cum este ţara noastră.
Se pot face, astfel, analize temeinice,
în urma cărora să se poată echilibra
avantajele şi dezavantajele diferitelor
sisteme şi structuri de colectare a
lemnului în cadrul unei economii
planificate şi centralizate, dar şi în
condiţii de relativă libertate.

Formele variate şi multiple de
organizare, administrare şi de progres
tehnic care au evoluat în economia
forestieră nu au fost totdeauna dintre
cele mai bune, deşi au beneficiat de
un vast teren de aplicare (sunt luaţi în
atenţie factorii care contribuie la oscilaţii
în dezvoltare, dar, mai ales, cei cu impact
asupra sănătăţii pădurii).
Alegerea şi amplasarea utilajelor
într-un proces de producţie, cum ar fi
cel de exploatare a lemnului, reprezintă
o aranjare a mijloacelor de producţie

Synopsis
The decisive element in selecting the optimal solution within the wood
collecting operation is the economic analysis, the cost of the works directly
reflecting the technical efficiency of the solutions under study (single solution
or several variants). The geomorphological and technological criteria in
the case of the solution with cable installations are the ones that also
meet many forestry and environmental requirements, relatively difficult to
quantify, but fully justified.
The rules and examples presented are indicative, but scientifically supported,
and refer to a structure of use, generally accepted in the scientific and
specialized world and to general rules of use (economic and protective
optimum for the forest) of the main means of collecting wood.
Petru Boghean, Consilier ASFOR

utilizate pentru a crea un produs sau
un serviciu. Fluxul materialelor şi al
materiei prime, productivitatea şi
relaţiile umane sunt toate influenţate de
aranjarea utilajelor. Problema amplasării
utilajelor se pune atât pentru procesele
industriale, cât şi pentru organizaţiile
prestatoare de servicii pentru punere
în funcţiune sau, ulterior, pentru
modernizarea proceselor existente sau
introducerea de metode şi soluţii noi.
Deşi amplasarea facilităţilor pentru
servicii poate fi similară cu cea folosită
pentru fabricarea produselor, totuşi,

pentru facilităţile prestatoare de servicii
există deosebiri. O amplasare eficientă
şi optimizată poate reduce manipulările
inutile ale materialelor, poate ajuta
la păstrarea unor costuri scăzute şi la
menţinerea fluxului produsului.
Elementele dimensionale ale
postatei (lungimea liniei de colectare,
lăţimea postatei şi lungimea traseului
neproductiv) sunt elemente principale
care intră în relaţiile generale de
calcul al optimizărilor şi care, ulterior,
permit abordarea, în cazuri concrete, a
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problemei soluţiilor tehnice optime de
colectare a lemnului (pe tipuri de utilaje).
Cheltuielile totale, care depind în mare
măsură de dimensiunile parchetului şi
care grevează asupra unui metru cub
de material lemnos exploatat, sunt
exprimate prin relaţia generală:

C = C1 +C2 +C3,

în care C reprezintă cheltuielile totale
care revin pe metru cub, C1 - costul
amenajării căilor de colectare pe metru
cub, C2 - costul amenajării punctelor de
încărcare (platformei primare) pe metru
cub, iar C3 - cheltuielile de colectare
variabile cu distanţa de colectare pe
metru cub.
În acest algoritm, masa lemnoasă de
exploatat de pe o anumită suprafaţă
intervine evident în stabilirea reţelei
optime de căi de colectare, ca număr
de trasee şi lungime a acestora. În acest
sens, o masă lemnoasă a parchetului mai
mare justifică economic cheltuieli mai
mari, necesitatea de a executa căi de
colectare etc., ca atare, reţeaua acestora
va fi extinsă, prin calcul economic
stabilindu-se limita optimă.
În general, se poate aprecia că situaţia
arboretului exploatabil într-o clasă de
producţie superioară, cu volum mare
la hectar, se răsfrânge pozitiv asupra
costurilor de exploatare.
Pe de altă parte, felul intervenţiei
silvotehnice impune o serie de cerinţe la
alegerea mijloacelor şi amplasarea căilor
de colectare, în special prin caracterul
total sau selectiv al tăierii, volumul la
hectar, dimensiunea arborilor şi nivelul
exigenţelor silviculturale. Rezultă, astfel,
o gamă diversă de situaţii silvotehnice în
care trebuie să se încadreze soluţiile de
colectare.
Cu cât volumul Q care trebuie colectat
într-o situaţie concretă cu un funicular
sau pe ramificaţie de drum de tractor
este mai mare decât Qmin, rezultat din
calcule, cu atât eficienţa colectării este
mai mare.
Pentru Q apropiat de Qmin, eficienţa
este redusă şi e bine să se recurgă
inclusiv la soluţii nemacanizate.
Dacă pe un acelaşi traseu sunt apte
pentru utilizare atât tractorul, cât şi
funicularul, o departajare sub aspectul
gradului de eficienţă a celor două
mijloace rezultă şi prin intermediul
Qmin, adoptându-se colectarea cu
mijlocul pentru care acest volum are
valoare mai mică.
Pentru condiţii medii de lucru, au
rezultat din practică, la lungimi de
instalare a funicularelor de 1000 m,
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cantităţi Qmin cuprinse între 500 mc
şi 900 mc, iar pentru distanţe mici de
instalare (400-500 m) Qmin poate atinge
variaţiile amplitudinale de 500 mc 600mc de lemn colectat.

Obiectivul principal al unei bune
amplasări este de a asigura fluxul regulat
al lucrărilor, materialelor şi informaţiilor
prin sistem.
Cele mai importante principii
care trebuie respectate la amplasări
industriale sunt următoarele:

• principiul deplasărilor minime ale
angajaţilor şi materialelor între operaţii;
• principiul succesiunii: maşinile şi
operaţiile trebuie amplasate în ordinea
stabilită de procesul tehnologic;
• principiul utilizării: spaţiul disponibil
să fie utilizat eficient;
• principiul compactităţii amplasării;
• principiul siguranţei şi satisfacţiei
forţei de muncă;
• principiul flexibilităţii: amplasarea să
permită modificarea cu costuri minime la
schimbarea fazelor de lucru;
• principiul investiţiei minime.
În parchetele din regiunea de munte
cu pante, în general, pâna la 40%,
este posibilă utilizrea tractoarelor la
colectarea lemnului (de pe versanţi), prin
desfăşurarea unei reţele de drumuri de
tractor cu declivitatea sub 25%. Costul
execuţiei acestei reţele, mai ales atunci
când intervin şi derecori (?), poate, însă,
atinge o pondere ridicată în structura
costului total pe metrul cub de masă
lemnoasă colectată, astfel încât se
impune o analiză economică pentru
compararea cu o variantă bazată pe
funicular (după ce soluţia cu tractorul ca
varianta este ea însăşi optimizată).
Elementul-cheie, în acest caz, este
lungimea optimă, din punct de vedere
economic, a reţelei de căi de colectare.
Ținta unei bune alegeri şi amplasări
trebuie sa aibă în vedere, în cadrul
oricărei analize tehnico-economice,
următoarele:

• o capacitate de producţie suficientă
(acoperitoare);
• reducerea costurilor de manipulare a
lemnului;
• îmbunătăţirea productivităţii;
• utilizarea eficientă a forţei de muncă;
• utilizarea eficientă a spaţiului fizic
disponibil;
• condiţii de muncă sigure, în vederea
reducerii accidentelor de muncă;
• să asigure flexibilitatea volumelor
globale de producţie şi a sarcinilor
unitare de lemn;
• să permită supravegherea şi
mentenanţa uşoară;
• să admită o utilizare ridicată (la

Colectarea lemnului
cu ajutorul unei instalaţii
cu cablu

capacitate) a utilajelor.
Toate acestea se supun, în general,
următoarelor două concepte:
• amplasarea după proces (sau
funcţională);
• amplasarea în flux, după produs.

Determinarea în detaliu a costurilor
acestei amplasări, folosind o formulă
de minimizare a costurilor totale de
deplasare/transport, încorporează
teoretic toate operaţiile şi fazele de
lucru, exprimate valoric. Costul total de
mişcare al unei variante este de forma:

C = (ΣLij.Dij)K = min,

în care Lij este numărul de sarcini
deplasate între punctele i şi j, Dij distanţa dintre i şi j, iar K este costul
deplasării unei sarcini pe unitatea de
distanţă.

În condiţiile tăierilor selective,
pentru reducerea distanţelor de
adunat nemecanizat de pe versanţi, se
instalează funiculare sau se amenajează
drumuri de tractor pe direcţii spre care
poate fi adunat lemnul, de regulă, cu

atelaje. Forma neregulată, asimetrică,
a suprafeţelor de pe care se face
colectarea, ca şi configuraţia variată a
microreliefului, nu mai permit studii pe
modele geometrizate.
Aspecte particulare, frecvent întâlnite,
se referă la stabilirea liniilor de colectare
a lemnului de pe versanţi, liniile de
colectare respective asigurând fie
colectarea completă a lemnului, când
la baza versantului se află calea de
transport, fie numai adunatul şi scosul
lemnului la o cale de apropiat.
Modul concret de lucru:
• trebuie exprimat, printr-o simplă
analiză comparativă (tractor/funicular),
exact ceea ce interesează (de exemplu,
identificarea domeniilor tehnice şi a
elementelor distincte a celor doua mari
grupe de utilaje, cu aducere în primplan a problemei prejudiciilor, în sensul
general);
• se detaliază (demonstrează), se
argumenteză şi, mai ales, se elucidează
o problemă controversată, cea a

problematicii zonei de interferenţă
tractor-funicular.

Analiza este mai uşoară atunci când
avem deja achiziţionate ambele utilaje.

• de introdus un nou concept privind
considerentele utilizării instalaţiilor cu
cablu şi tratamentelor silviculturale
(cu centrare pe tratamentul tăierilor
grădinărite şi, de asemenea, pe cerinţele
tot mai exigente privind protecţia
pădurii);
• se identifică schimbările care au
apărut în viaţa şi calificările lucrătorilor
forestieri şi se descriu/prescriu
mecanismele prin care se reconstruieşte
o comunitate apropiată de cea care a
fost, odată, a „funiculariştilor”;
• se probează tehnico-economic
domeniul de folosinţă a funicularului,
luând în considerare progresele
tehnologice în domeniu.

Pentru a asigura performanţa dorită
a sistemului de colectare a lemnului, e
nevoie de o arhitectură de optimizări,
pentru a compensa, în primul rând,

imperfecţiunea şi perturbările inevitabile
într-un proces complex, cum este cel al
exploatării lemnului. Obiectivul acestei
puneri în discuţie este cel de a permite
procesului menţionat îndeplinirea
condiţiei optime în situaţii de proces
non-ideal. Studiile anterioare, împreună
cu datele experimentale care au stat
la baza acestei analize, s-au efectuat
pentru a testa configuraţii alternative
îndreptate cât mai mult spre latura
protectoare din viaţa şi sănătatea
pădurii. Capacitatea mijloacelor de
colectare de a se subordona cerinţelor
de protecţie silviculturale este destul de
diferită. Astfel, funicularele se încadrează
mai bine în cerinţele tratamentelor,
faţă de tractoare, iar dintre mijloacele
nemecanizate, atelajele faţă de
corhănire. De aceea, ca deziderat silvic
general, trebuie restrânsă, pe cât posibil,
aria de utilizare (recurgere) a tractoarelor
şi a corhănirii.
Petru Boghean,
Consilier ASFOR
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Pădurile Elveției ocupă
30% din suprafața, în
zona alpină domină
rășinoasele [piceacaee,
ca bradul, molidul,
zada (larix), pinul
(pinus cembra)],
pădurile jucând,
în munți, un rol
important de reducere
a formării lavinelor și
inundațiilor.

L

a altitudinea de sub 1.000 de metri, cresc
pădurile de foioase în amestec, iar în
Tessin, ca o caracteristică regională, s-au
extins pădurile de castan domestic.

Rezultatele celui de-al patrulea inventar forestier
naţional (IFN4) au fost dezvăluite către media la
jumătatea lunii iunie. Vom examina mai îndeaproape
anumite constatări de-a lungul lunilor. Acest articol
abordează două subiecte:

• evoluţia suprafeţei forestiere din ultimele decenii;

• diferenţa volumelor de lemn (volumul arborilor
pe picior) destinate exploatării între pădurile private
şi cele publice, un aspect care dezvăluie câteva
surprize.

Evoluţia
suprafeţei forestiere

Conform IFN4, pădurile acoperă 1,32 milioane de
hectare, respectiv 32% din suprafaţa Elveţiei. Aceste
cifre includ pădurile de tip tufişuri, care se regăsesc,
practic, doar în regiunile de producţie Alpi şi sudul
Alpilor. Cu 0,07 milioane ha, ele reprezintă 5,5% din
suprafaţa forestieră a țării.

Sudul Alpilor este împădurit în mod particular,
cu 54% vegetație forestieră, de mai multe ori
decât nivelul Platoului (24%). Ca medie elveţiană,
60% din suprafeţele amplasate între 1.000 şi 1.800
metri altitudine sunt ocupate de pădure: acestea
sunt zonele cele mai împădurite. Acest aspect
corespunde clişeului privind Elveţia, cu spaţii locuite
şi cultivate la câmpie pe fundul văilor, cu gheţari
şi munţi la înălţime şi pădure între ele. Dar această
reprezentare este oarecum caricaturală, fiindcă există
pădure deasupra şi dedesubtul acestei centuri. În
sudul Alpilor, este chiar mai bine prezentă la toate
altitudinile, ocupând peste 80% din suprafeţele între
600 şi 1.800 metri.

Rezumat
Rezultatele
celui de-al
patrulea inventar
forestier naţional (IFN4)
arată că s-a exploatat
mai mult lemn în pădurile
private. Cât despre
extinderea suprafeţelor
forestiere montane,
aceasta a încetinit.

Swiss
National Forest
Inventory
Synopsis
The results of the fourth
national forest inventory
(IFN4) show that more
wood has been exploited
in private forests. As
for the expansion of
mountain forest areas, it
has slowed.
Soruce: La Fôret,
no. 7+8 /2020
Translated and adapted
by Evelin Ceciu

Pădurea câştigă teren în Elveţia de peste
150 de ani. În cursul celor opt ani, între IFN3 şi
IFN4, extinderea anuală a fost de 0,30%, ceea ce
corespunde la 3.900 ha/an. Între INF2 şi IFN3,
această creştere a fost chiar mai importantă (0,43%
pe an). În total, pădurea a câștigat 130.000 ha în
30 de ani de la IFN1. Această evoluţie corespunde
tendinţei generale din Europa. Conform Forest
Europe (2015), suprafaţa forestieră a continentului
nostru a crescut în fiecare an cu 700.000 ha,
respectiv 0,33%/an, între 1990 şi 2015.

Extindere,
mai ales la munte

Pe regiuni, suprafaţa forestieră a crescut în
principal în Alpi şi în sudul Alpilor, unde păşunile
alpine abandonate s-au reîmpădurit în mod natural.

Astfel, peste 80% din zonele forestiere apărute
între IFN3 şi IFN4 se găsesc în aceste două regiuni
de producţie şi peste 75% se întind la peste 1.400
metri altitudine. În schimb, pe Platou, suprafaţa
forestieră nu s-a schimbat cu mult, nici faţă de IFN3,
nici faţă de IFN1, 80% dintre pădurile private ale
Elveţiei fiind situate între 600 şi 1.400 metri, deci mai
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ales suprafaţa pădurilor publice este cea
care a crescut.

Relief și vegetație forestieră
specifice zonei alpine

În regiunile de producţie Prealpi şi
Platou, se regăsesc proporţiile cele mai
mari de păduri private, cu, respectiv,
51% şi 41% din suprafeţe deţinute de
particulari sau entităţi private. În schimb,
pădurea aparţine mai ales proprietarilor
publici, la nivel de 75% până la 82% în
Jura, Alpi şi sudul Alpilor.

Volumul lemnului
şi exploatarea

În prezent, în pădurile elveţiene,
rezerva se ridică la 421 milioane de metri
cubi. Din acest total, 257 milioane de
metri cubi (61%) sunt în păduri publice,
iar 164 milioane de metri cubi (39%), în
păduri private.

Aproape
40 de ani
de inventar
forestier

Starea şi evoluţia pădurii elveţiene
sunt supravegheate de aproape,
în curând, patru decenii, în cadrul
inventarului forestier naţional (IFN).
Înregistrările pe teren au fost realizate în
următoarele perioade:
• IFN2: 1993-1995,
• IFN3: 2004-2006,
• IFN4: 2009-2017.

În plan metodologic, IFN este o
înregistrare prin eşantionare.

Parcelele de eşantionare sunt situate
la interesecţiile (puncte nodale) unei
reţele sistematice de 1,4x1,4 kilometri.

Într-o primă fază, pe baza capturilor
aeriene se determină parcelele de
eşantionare care ar putea fi acoperite de
populaţii forestiere/arboret.

Într-o a doua fază, aceste parcele sunt
explorate pentru a putea decide, pe baza
criteriilor cantitative, dacă este vorba
despre o pădure. Urmează colectările
terestre de date pentru parcelele de
eşantionare reţinute ca păduri; pentru
IFN4 au fost circa 6.500. Pe o suprafaţă
de interpretare de 50x50 m, situl şi
populaţia forestieră fac obiectul unei
descrieri detaliate.
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Această a doua opţiune poate fi
adoptată pentru reducerea riscurilor
legate de schimbările climatice,
de exemplu, sau pentru întinerirea
populaţiilor/arboretelor ajunse la
maturitate - maturitate înţeleasă în sens
economic -, dar aceasta nu este ideală în
termeni de conservare a resursei.

Alpii
şi sudul Alpilor,
caz particular

Conform IFN4, 69% din suprafeţele
forestiere în Elveţia sunt publice şi 31%
private. Dar care sunt diferenţele între
aceste două categorii de proprietate în
termeni de resursă de lemn (volum pe
picior) şi exploatabilă?

• IFN1:1983-1985,

Dacă exploatarea şi lemnul mort sunt
superioare creşterii, rezerva de lemn se
epuizează.

Pe suprafeţe circulare de 200 mp şi
500 mp, sunt măsuraţi şi evaluaţi toţi
arborii şi arbuştii cu diametrul la nivelul
pieptului (DHP) egal sau superior,
respectiv, valorilor de 12 cm sau 36 cm.
În plus, arborii tineri sunt inventariaţi
pe patru suprafeţe concentrice,
decalate în raport cu centrul cercului de
eşantionare.
Într-o a treia fază, sunt realizate
întâlniri cu serviciile forestiere
competente, pentru a se discuta despre
deservire, proprietate şi exploatare.
IFN este un proiect pe termen lung
derulat de Consiliul Federal. Este o
misiune comună a Biroului federal
pentru mediul înconjurător (OFEV)
şi a Institutului federal de cercetari
asupra pădurii, zăpezii şi peisajului
(WSL). Cel din urmă răspunde de
planificarea, colectarea datelor, analiza
şi interpretarea ştiinţifică. OFEV se
ocupă de interpretări care ţin mai mult
de politici.

Totuşi, între IFN1 (înregistrări 19831985) şi IFN2 (1993-1995) se observă
o amplificare a disparităţii volumelor
la hectar între pădurile publice şi cele
private. Dacă în IFN1, această diferenţă
atingea 56 mc/ha, zece ani mai târziu,
în IFN2, creștea până la 92 m³/ha. De
atunci, diferenţa a crescut mai puţin.
Creşterea rapidă a volumului de lemn
în pădurile private între IFN1 şi IFN2 a
fost identificată, la acel moment, ca o
problemă şi au fost lansate mai multe
studii şi iniţiative pentru mobilizarea
lemnului în pădurea privată. În Elveţia,
pădurea privată este foarte divizată,
ceea ce complică foarte mult gestiunea
acesteia. În medie, fiecare dintre cei
246.000 de proprietari privaţi (OFS 2019)
deţine în jurul a doar 1,5 ha de pădure.

Exploatare sporită
în pădurile private

Este cu atât mai satisfăcător să
constatăm că exploatarea pădurilor

private a crescut, între IFN3 şi IFN4,
cu peste 20%, la 3,1 milioane mc/
an. La nivel global, în patru regiuni de
producţie din cinci, a crescut cel puţin
în mod tendenţional. A crescut chiar şi
cu circa 50% şi 70% în cele două regiuni
economice, centrul Platoului şi estul
Prealpilor. În cifre absolute, exploatarea
în centrul Platoului, care include porţiuni
din cantoanele Berna şi Lucerna, bogate
în păduri private, a trecut de la 470.000
mc/an, la cca 700.000 mc/an. Şi în
regiunea din estul Prealpilor, incluzând,
printre altele, Appenzell şi Saint-Gall,
exploatarea a trecut de 220.000 mc/
an, la cca 370.000 mc/an. În schimb,
în pădurea publică, exploatarea s-a
menţinut în jurul a 4,5 milioane mc/an,
respectiv aproape la nivelul din IFN3. În
total, exploatarea în Elveţia a crescut,
deci, cu circa 6%, trecând de la 7,2, la 7,6
milioane de mc/an.
Aceste valori mai ridicate ar putea
surprinde persoanele familiarizate
cu statistica forestieră elveţiană și cu

inventarul forestier naţional. Explicaţia
este simplă: în inventarul forestier,
volumele exploatate sunt stabilite pe
arborii în picioare, de la baza trunchiului,
până la vârf. Este ceea ce e denumit
„lemn cu trunchi în scoarţă”. În schimb,
pentru statistica forestieră, pentru anul
de referinţă (OFEV 2019), sunt luate în
considerare volumele buştenilor, ale
lemnului industrial, ale lemnului-energie,
transportate cu camionul. Astfel, aceste
două înregistrări nu sunt comparabile.
Din acelaşi motiv, recolta conform
statisticii forestiere nu s-ar compara cu
creşterea conform IFN. Ar conduce la
subestimarea exagerată a potenţialului
neexploatat al pădurii elveţiene,
concluzie care ar fi eronată.
În IFN, comparaţia între exploatare şi
mortalitate, pe de-o parte, şi creştere,
pe de altă parte, oferă o aproximare
a potenţialului de exploatare. Dacă
exploatarea şi lemnul mort sunt
inferioare creşterii, putem deduce că
potenţialul nu este exploatat pe deplin.

În ultimele decenii, fiecare IFN a
arătat că în pădurile private, creşterea
era mai puţin exploatată decât în
pădurile publice. Între IFN1 şi IFN2,
exploatarea şi mortalitatea în pădurile
private reprezenta doar 62% din
creştere; acestea ajungeau la 80% în
pădurile publice. Această configuraţie
rămâne similară (88% versus 99%)
între IFN2 şi IFN3, perioadă marcată
puternic de uraganul Lothar, din 26
decembrie 1999. Situaţia s-a schimbat
fundamental ulterior, între IFN3 şi IFN4:
pentru prima dată în istoria inventarului,
exploatarea în pădurile private (93%)
tinde să depăşească raportul constatat
în pădurile publice (86%). Această
evoluţie ţine de faptul că exploatarea în
pădurile private din Platou şi din Prealpi
nu a scăzut după Lothar; dimpotrivă,
a crescut, nefiind cazul şi în pădurile
publice. În aceste două regiuni de
producţie, exploatarea şi mortalitatea în
pădurile private au atins 114% (Platou) şi
100% (Prealpi) din creştere.
Programele pentru mobilizarea
lemnului în pădurile private, cum ar
fi cele din cantonul Lucerna, unde
predomină pădurile private, par astfel să
fie eficiente.

În regiunile de producţie Alpi, mai ales
în sudul Alpilor, exploatarea creşterii
este cu mult inferioară, atât în pădurile
private, cât şi în cele publice. Condiţiile
de recoltă complexe, topografia,
deservirile insuficiente sunt o parte
dintre factorii care sunt la originea
acestei subexploatări.
Sursa: La Fôret, nr. 7+8 /2020
Traducere și adaptare,
Ioan-Adrian Trifan,
www.corectura.ro
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Rezumat
Aprofundând
un subiect extrem
de important,
dezbătut şi analizat,
respectiv tăierile şi furtul
din pădure (încadrate,
potrivit iniţiatorilor legii,
fie ca infracţiuni pedepsite
chiar şi cu închisoare, fie
drept contravenţii), s-a
ajuns şi la vreascuri. În
lipsa unei reglementări
unitare, nu pot fi evitate
retractări (opinii), mai
mult sau mai puțin
substanţiale (unele
destabilizatoare), ale
principalilor actori din
domeniu.

Noua generație
de motoferăstraie
extrem de puternice
de la Husqvarna
13 octombrie 2020

Comunicat de presă

C

a urmare a succesului avut de
motoferăstraiele 281 XP, 288
XP, 390 XP și 395 XP, anul viitor,
Husqvarna va lansa cea mai nouă
generație de motoferăstraie din clasa
90cc. Punând accentul pe performanță,
manevrabilitate și durabilitate, noua
generație de motoferăstraie de mare
putere oferă fiabilitatea și randamentul
de care profesioniștii au nevoie.
Pentru sezonul 2021, Husqvarna va
oferi o nouă clasă de motoferăstraie de
90cc, dezvoltată împreună cu silvicultorii
și lucrătorii forestieri profesioniști
din întreaga lume. Această nouă
generație vine cu o capacitate de tăiere
îmbunătățită, ergonomie superioară
și echilibru îmbunătățit pentru o
manevrabilitate optimă. Împreună cu
lanțul Husqvarna X-Cut™ și cu noile
șine de ghidaj ușoare profesionale, atât
producătorii de cherestea, cât și echipele
de îngrijire a copacilor vor putea
beneficia de experiența sistemului de
tăiere de înaltă putere dezvoltat pentru
cele mai solicitante sarcini.
„Noul motoferăstrău din clasa 90cc de
la Husqvarna a fost conceput, în primul
rând, pentru a depăși realizările utilajelor
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anterioare”, afirmă Gent Simmons,
Senior Director, Global Tree Professional
Portfolio la Husqvarna. „Am îmbunătățit
capacitatea de tăiere, eficientizând
greutatea și îmbunătățind echilibrul totul fără a compromite durabilitatea. Fie
că sunteți exploatator forestier în unele
dintre cele mai îndepărtate zone din lume
sau un profesionist în îngrijirea copacilor
care taie un copac în oraș, vă puteți baza
pe ultima clasă 90cc de înaltă putere de
la Husqvarna pentru a obține cele mai
bune rezultate”.
Mai multe detalii privind noua
generație de motoferăstraie din
clasa 90cc de la Husqvarna, inclusiv
noua tehnologie, vor fi prezentate și
disponibile în curând, începând cu a
doua jumătate a anului 2021. Lansarea
produselor la nivel local poate varia.

About brushwood
Synopsis
Deepening an extremely
important topic, debated
and analyzed, namely
the cutting and theft
from the forest (classified,
according to the initiators
of the law, either as
crimes punishable even
with imprisonment,
or contraventions),
discussion came to
brushwood. In the
absence of a unitary
regulation, more or less
substantial withdrawals
(opinions, some
destabilizing) of the main
actors in the field cannot
be avoided.

Despre

vreascuri
Conform DEX, prin vreasc se înțelege „creanga rămasă uscată
şi desprinsă de pe copac”. Așadar, vreascurile sunt răspândite
pe sol, în pădure. În luna august, Camera Deputaţilor a
adoptat modificarea Codului Silvic (Legea 46/ 2008).

A

stfel, a fost modificată şi Anexa 1, Pct. 21,
privind definirea materialelor lemnoase,
definiţie pe care o redăm, parţial, în
continuare: „Materiale lemnoase - lemnul
brut rotund sau despicat, chiar cojit, şi lemnul de foc,
sub forma de trunchiuri, butuci, crăci, vreascuri”.
Începând cu 31 octombrie 2020, a intrat
în vigoare HG 497/ 2020, pentru aprobarea
normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi
comercializarea materialelor lemnoase.
Dacă în Codul Silvic din 2008, materialele
lemnoase se regăseau, ca provenienţă, în actul de
punere în valoare (APV), se pune, firesc, întrebarea:
„Care este provenienţa vreascurilor?”
Răspunsul este următorul:
La această dată, vreascurile nu au descrisă niciun
fel de provenienţă, pentru acest nou clasificat tip de
material lemnos neputându-se aplica prevederile HG
497/2020, hotărâre la care lucrează Ministerul Apelor,
Mediului şi Pădurilor, încă din anul 2010.

Judicial forestry expert,
Dipl. Engineer Gafiţa
Chiruţă Gheorghe

Or, un material lemnos fără provenienţă specificată
nu se poate mişca din pădure şi nici comercializa
legal, deoarece nu i se poate stabili trasabilitatea,
conform noului sistem informatic integrat de
urmărire a materialelor lemnoase, SUMAL 2.
Probabil, cei care au introdus în categoria
materialelor lemnoase vreascurile s-au inspirat din
Instrucţiunile 74/1969, art. 1, paragraf I, lit. B, dar nu
s-au gândit la provenienţă.
Ca expert, consider că introducerea vreascurilor în
categoria materialelor lemnoase este o greşeală şi
propun excluderea lor din această categorie.
Ca silvicultor, consider că vreascurile au rolul lor în
viaţa pădurii şi, pe lângă putregai, coajă, crăci, zoburi,
aşchii etc., vreascurile trebuie să rămână în pădure.
Expert silvic judiciar,
Dipl. ing. Gafiţa Chiruţă Gheorghe
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Condiții
generale
de gestiune
forestieră
În moţiunea din iunie, în
cadrul consiliului naţional,
se cerea consiliului federal
să-și îndrepte atenția asupra
acoperirii lacunelor în ceea ce
priveşte întreţinerea pădurilor,
afectate de schimbările
climatice, respectiv asupra
celor identificate în al patrulea
inventar forestier naţional (IFN
4), asupra îmbunătăţirii rapide
şi în mod concret a condiţiilor
generale de gestiune forestieră
elveţiană şi asupra finanţării
unor măsuri dedicate, care să
permită proprietarilor de păduri
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să menţină o pădure sănătoasă,
stabilă şi adaptată climatului
şi să se creeze stimulente
financiare astfel încât să poată
continua să îşi gospodărească și
să-și exploateze pădurile. Astfel,
vor putea „să îşi îndeplinească
durabil şi constant ansamblul
funcţiilor lor”, aşa cum prevede
politica forestieră 2020.

Rezumat
Pentru o perioadă de
patru ani, proprietarii
de păduri solicită
contribuţii financiare
suplimentare pentru
prestaţii, de cel puţin
25 de milioane de
franci anual, plătite în
sectoarele cu lucrări
de îngrijire, tăieri
de împădurire și
reconstrucție adaptate
schimbărilor climatice.

General
conditions
of forest
management
Synopsis
For a period of four
years, forest owners are
requesting additional
financial contributions
for benefits of at least 25
million francs annually,
paid in the sectors with
maintenance work,
deforestation and
reconstruction adapted
to climate change.
Source: La Fôret,
no. 10 /2020
Translated and adapted
by Evelin Ceciu
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Refuz în consiliul
federal, „da” în
consiliul statelor

î

n primă etapă, pentru o perioadă
de patru ani, contribuţii financiare
suplimentare pentru prestaţii, de cel
puţin 25 de milioane de franci anual,
ar trebui plătite în sectoarele cu lucrări de
îngrijiri silvice, tăieri de reconstrucție şi
reîmpădurire adaptată climatului. Dacă ar
trebui create noi baze legale sau adaptate
în acest sens, consiliul federal răspunde
la propunere, în parlament, în termen de
douăsprezece luni.
În răspunsul său negativ, guvernul
estimează, în cadrul revizuirii legii
pădurilor (RS 912.0), măsurile de adoptat
raportate la schimbările climatice (art. 28a
Lfo) şi răspunde, referitor la contribuţiile
federale, că acestea au fost mărite deja cu
20 de milioane de franci anual. Cu toate
acestea, cantoanele trebuie să contribuie
în continuare cu părţi egale la finanţarea
măsurilor şi să garanteze fondurile
corespunzătoare, chiar dacă se acordă
mijloace suplimentare prin confederaţie.
De asemenea, prin adoptarea, acum
câteva săptămâni, a moţiunii „O strategie
globală pentru adaptarea pădurii
la schimbările climatice”, depusă în
consiliul statelor, parlamentul a însărcinat
consiliul federal să prezinte, cu concursul
cantoanelor, în sensul unei sarcini
comune, o strategie globală privind
adaptarea pădurii la schimbările climatice.
Această strategie trebuie să precizeze
atât instrumentele, cât şi resursele
financiare necesare, astfel încât pădurile
să îşi poată îndeplini ansamblul funcţiilor
şi să poată fi exploatate în mod durabil.
Consiliul federal se felicită pentru această
abordare globală şi estimează că este

încă prea devreme, în acest stadiu, pentru
adaptarea instrumentelor existente şi
revizuire, prin creşterea contribuţiilor.
O opinie pe care camera cantoanelor
nu o împărtăşeşte. Aceasta a adoptat
moţiunea la 17 septembrie.

Biomasa

La 17 septembrie, a fost acceptată de
către camera superioară şi moţiunea din
3 iunie, prin care se solicită consiliului
federal să depună în parlament
modificările legislative necesare şi luarea
măsurilor prin care instalaţiile de biomasă
(lemn şi biogaz) să poată continua să fie
exploatate economic.
Argumentele se sprijineau pe diferitele
prestaţii valoroase pe care le oferă
instalaţiile de biomasă (electricitate
regenerabilă, încălzire regenerabilă,
carburanţi regenerabili, protecţia
climatului, fertilizatori naturali, cilcluri
închise de nutrienţi şi alte prestaţii
privind mediul înconjurător), și pe
diferitele opinii tehnice și juridice (mai
ales în materie de energie, aprovizionare
cu gaz, CO2 şi agricultură) care sunt
necesare a fi adoptate într-o abordare
interdisciplinară, astfel încât să garanteze
că instalaţiile de biomasă pot continua să
fie exploatate şi să susţină în mod eficient
o dezvoltare rapidă în acest domeniu.
În răspunsul său, consiliul federal este
de părere că biomasa are un loc bine
definit în mixul de energie regenerabilă
din ţară şi prezintă avantajul de a
completa celelalte energii regenerabile.
În afara faptului că este neutră în CO2,
această energie este şi durabilă, fiind
produsă strict din reziduuri organice care
au fost deja utilizate.
În răspunsul său, guvernul a justificat
că proiectul de revizuire a legii energiei

(LEne; RS 730.0) prevede contribuţii de
investiţii care pot ajunge până la 60%
din costurile investiţiei pentru instalaţii
de biomasă care produc electricitate,
dar şi alte proiecte legislative în curs,
cum ar fi politica agricolă începând
din 2022 (PA22+; 20.022) şi revizuirea
completă a legii privind CO2 (17.071),
și conţine, de asemenea, măsuri de
încurajare pentru instalaţiile de biomasă.
Cum consiliul federal va studia în detaliu
preocupările evidenţiate în moţiune în
cadrul procedurii de consultare privind
revizuirea LEne, nu doreşte să anticipeze
faptul că această analiză a fost propusă
pentru respingerea moţiunii.

Utilizarea lemnului
ca energie la cote
maxime în 2019

Pentru aprovizionarea sa energetică,
Elveţia nu ar mai putea continua fără
lemn, a doua sursă de energie naţională
după hidroelectricitate. Lemnul continuă
să câştige teren, fapt demonstrat şi în
statistica recent publicată de către biroul
federal pentru energie. Aşchiile de lemn
în stare naturală sunt tipul de lemnenergie cel mai important în 2019 (45%
din volumul total). Cu titlu de specialitate,
instalaţiile combinate de căldură-putere
(CCF), care, pe lângă căldură, produc
electricitate, sunt de luat în considerare. De
la două centrale (1995), parcul specific s-a
mărit (+3 instalaţii în 2019) pentru a atinge
un total de 17. Au produs 217.260 MWh
electricitate în 2019 şi, astfel, au alimentat
cca. 50.000 de gospodării elveţiene medii.
Între 2018 şi 2019, volumul de lemn
folosit în scopuri energetice a crescut cu
140.000 mc (total 5.246.000 mc, în 2019).
Contribuţia sa la politica naţională climatică
reprezintă echivalentul înlocuirii a peste
1 milion de tone de combustibil pentru
încălzire şi a reducerii de circa 3,3 milioane
de tone de CO2 emanat în atmosferă.
Sistemele pe peleţi cu funcţie de încălzire
centrală sau funcţionând în cadrul micilor
reţele de încălzire cu putere de până la 300
kW au înregistrat o creştere interesantă:
+630 unităţi (total 17.960 unităţi) şi un
volum de lemn-energie utilizat sub formă
de granule de peste 30.000 mc.
Valorificarea deşeurilor de lemn în
sistemele de încălzire speciale pe lemn
din recuperare şi în uzinele de incinerare
a deşeurilor (UID) continuă să joace un rol
important cu 1,2 milioane de mc solizi în
2019, respectiv 22% din totalul de lemnenergie exploatat.

Sursa: La Fôret, nr. 10/2020
Traducere și adaptare,
Adina Lapoviță,
www.corectura.ro
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Comerţul
cu produse lemnoase
• în primele 7 luni ale anului 2020,
faţă de 2019
Cod produs comercializat
1

44.01.0000-total

Lemn de foc

Diferenţa
2

44.02.0000-total

Cărbune de lemn

Diferenţa
3

44.03.0000-total

Lemn brut cojit simplu, fasonat sau chiar cioplit

44.04.0000-total
Diferenţa

5

44.05.0000-total
Diferenţa

6

44.06.0000-total

7

44.07.0000-total

44.09.0000-total
44.10.0000-total

Milioane euro

%
%
Foi placaj - furnire

44.11.0000-total

Milioane euro
%

Lemn fasonat

Milioane euro
%

Panouri din particule şi panouri similare (PAL, OSB)

Diferenţa
11

Milioane euro

Cherestea (lemn tăiat longitudinal, spintecat)

Diferenţa
10

Milioane euro

Milioane euro

Diferenţa
9

Milioane euro

Traverse de cale ferată

Diferenţa
44.08.0000-total

Milioane euro

%

Diferenţa

8

37,412
+57,1%

%
Lână de lemn, făină de lemn

Milioane euro
%

Panouri din fibre de lemn (MDF)

Diferenţa
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2020

Milioane euro

%
Lemn despicat, prăjini, ţăruşi

Export primele 7 luni

%

%

Diferenţa
4

Unitate
de măsură

Milioane euro
%

1,264

2019
23,811

1,042

9,485

3,625
0,178
3,665

63,607
12,623

+12,3%

40,917

0,404

0,177

0,176

0,147

0,137

0,941

57,188

69,991

13,495

20,184

18,034

19,949

-9,6%
232,941

-14,5%
73,075

55,332

41,757

41,223

+1,3%
65,087

71,635
-10,1%

44.12.0000-total

Milioane euro

Placaje, lemn furniruit

13

44.13.0000-total

14

44.14.0000-total

15

44.15.0000-total

%

Lăzi, lădiţe, coşuri, diverse ambalaje

Milioane euro

18,763

%

-17,6%

79,717

%
%

Butoaie

44.17.0000-total

%
Unelte

Diferenţa
18

44.18.0000-total

19

44.19.0000-total

20

44.20.0000-total

Binale

Milioane euro

Articole de masă sau de bucătărie

Milioane euro

Lemn marchetat, încrustat

Milioane euro

%

Diferenţa

%

Diferenţa
44.21.0000-total

%
Alte articole din lemn

Diferenţa
Total
Diferenţa

Milioane euro
%

Diferenţa

21

Milioane euro

Milioane euro
%

Prelucrarea lemnului (exclusiv mobila)

Milioane euro
%

2019
60,316

-9,7%

Milioane euro

Diferenţa
17

54,480

Rame pentru tablouri

Diferenţa
44.16.0000-total

2020

Milioane euro

Diferenţa

16

Export primele 7 luni

Lemn densificat în blocuri

Diferenţa

-33,1%

-7,5%
199,055

6,407

-18,3%

-24,0%
11,679

6,631

-85,4%
269,721

-3,3%
48,340

12

Cod produs comercializat

Unitate
de măsură

Diferenţa

+19,6%

-19,1%
260,897

18,185

+128,9%

+75,7%
2,966

10,109

+35,2%

-26,7%
0,312

2019

+3,5%

+46,7%
2,656

2020

-44,4%

+21,3%
13,914

Import primele 7 luni

2,282

3,237

24,540

3,075

-3,7%

29,702

0,336

0,889

-62,1%
1,179

1,045

1,291

-19,0%
105,579

58,362

6,526

4,842

61,373

-4,9%
4,401

+10,0%
6,046

1,999

2,666

-25,0%
72,291

-3,7%
930,922

1,137

-17,4%

-29,1%
69,624

1,484

-19,3%

-13,3%
4,284

0,800

22,772

+13,1%
5,660

29,826

0,917

+16,5%
119,389

25,811

-46,1%

+10,0%
1,373

2019

0,201

-42,9%

3,382

2020

-13,5%

-29,5%
0,115

Import primele 7 luni

12,446

12,430

+0,1%
967,006

405,996

443,035

-8,4%
Sursa: MEC
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Clauza
naţiunii celei
mai favorizate

În luna septembrie a acestui an, a avut loc
inaugurarea Centrului de Cercetare, Inovare,
Proiectare şi Formare Profesională „Silvania”,
în localitatea Lunca Ilvei, din judeţul BistriţaNăsăud, în prezenţa ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale, Adrian Oros, şi a reprezentanţilor
comunităţii locale.

Zilele
Industriei
Uniunii
Europene

Centrul de Cercetare,
Inovare, Proiectare
şi Formare Profesională
„Silvania”, de la Lunca Ilvei,
aspect de interior

• ediţia a IV-a

Regimul vamal

MFN

al Regatului Unit
al Marii Britanii
şi Irlandei de Nord,
începând cu
1 ianuarie 2021

Centrul
de Cercetare,
Inovare,
Proiectare
şi Formare
Profesională
„Silvania”
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E

venimentul a excelat prin două
premiere: inaugurarea primului
centru de cercetare privat,
specializat în lemn şi produse din lemn,
şi, din păcate, singurul la această dată
în România, precum şi prezentarea
unei construcţii-model din lemn (grinzi
lamelare, CLT, panouri), izolată cu
un material ecologic - lână, în care
funcţionează centrul.
Astfel, lemnul beneficiază din nou
de un centru specializat în ceea ce
priveşte cercetarea aplicată în vederea
obţinerii produselor din lemn, dar, în
special, în construcţia caselor din lemn
şi a izolaţiilor ecologice cu rumeguş,
cânepă sau lână.
Moderna fabrică de cherestea
„Silvania Internaţional”, din Lunca
Ilvei [unitate reprezentativă pentru
economia judeţului Bistriţa-Năsăud,
aflată în portofoliul grupului de firme
Montana Iugan Silvania (MIS) Grup
Anieş], a fost şi gazdă bună pentru
delegaţia firmei austriece „Egger”,
filiala din România, dar şi pentru
reprezentanţi pentru Europa de SudEst, într-un schimb de experienţă

încadrat parteneriatului solid care
există între cele două companii de
top naţional din sectorul prelucrării
lemnului. Oaspeţii de la „Egger” au
fost primiţi de conducerea MIS Grup,
în frunte cu Emil Iugan, directorul
general şi fondatorul grupului de
firme MIS Grup, la viitorul Centrul
de Cercetare, Inovare, Proiectare şi
Promovare a Lemnului în Construcţii,
obiectiv aflat în vecinătatea fabricii
„Silvania Internaţional”, primul imobil
din România realizat din lemn şi izolat
cu lână de oaie, care va funcţiona
în folosul elevilor şi studenţilor care
vor efectua aici ore de practică în
producţie, cercetare şi studiu, centru
care îşi propune să promoveze
metode, soluţii şi practici inovative
pentru protecţia mediului înconjurător,
utilizarea şi valorificarea echilibrată a
resurselor, cu renunţarea practicilor
agresive din partea factorului uman
faţă de resurse şi mediul înconjurător,
şi promovează „teme de cercetare
benefice în sistem, contribuind la
dezvoltarea comunităţilor locale”.

Î

n 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/uktariffs-from-1-january-2021#how-tocheck-the-tariff
• https://www.check-futureuk-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%.

Cea de-a patra ediţie a Zilelor
Industriei Uniunii Europene se va
concentra pe tranziţia accelerată
dublă, verde şi digitală, şi pe peisajul
competitiv global în schimbare, în
contextul post-Covid.
Luând în considerare
incertitudinile legate de măsurile
COVID, evenimentul va avea loc,
practic, între 23 şi 26 februarie 2021.
Programul va fi creat de Comisia
Europeană, în colaborare părţile
interesate din industrie.
În acest context, au fost lansate
două apeluri.
Unul, pentru sesiunile părţilor
interesate: părţile interesate
industriale din toate sectoarele şi
ecosistemele industriei sunt invitate
să îşi prezinte propunerile pentru
organizarea unei sesiuni în perioada
24-26 februarie 2021, parte a Zilelor
Industriei Uniunii Europene 2021.
Al doilea priveşte tematicile
principale pentru acest apel, care
ar trebui să fie pe implementarea
noii strategii industriale în realitatea
economică şi socială post-COVID,
cu un accent specific pe provocările
şi nevoile ecosistemelor industriale
europene legate de unul dintre
următoarele obiective specifice:
• modelarea viitorului digital al
Europei;
• industria europeană neutră din
punct de vedere climatic până în
2050;
• competitivitatea UE în peisajul
competitiv global în schimbare.
Pentru evenimentele săptămânii
industriei Uniunii Europene, în plus,
vor fi organizate diferite evenimente
locale în toată Europa, sub marca
„Săptămâna Industriei Uniunii
Europene (ianuarie-martie 2021).
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Interes
general
pentru
importurile
europene
de lemn
Potrivit Wood Resource Quarterly, exportatorii
europeni de cherestea şi-au extins vânzările,
de la 30% la 45% (aceste cifre se referă la
cei mai mari 4 exportatori: Suedia, Finlanda,
Germania şi Austria), din 2010, Asia primind
20% din exporturile din 2020 .

F

abricile de cherestea din mai
multe ţări europene exportă,
de mult timp, volume mari
de cherestea de răşinoase.
Din punct de vedere istoric, majoritatea
livrărilor erau către ţările vecine de pe
continent, doar aproximativ 20% fiind
expediate în străinătate, în Orientul
Mijlociu/Africa de Nord (OMAN), SUA şi
Japonia. În 2020, această cotă a crescut
la 45%, iar exporturile către China s-au
extins cel mai mult.

milioane mc în primele opt luni. Pentru
industria de cherestea din Germania,
aceasta este o creştere de peste
400.000 mc sau 62%, de la an la an.

Exporturile germane de răşinoase
au fost de 6,1 milioane mc în ianuarieaugust 2020, în creştere cu 2,2% faţă
de aceeaşi perioadă din 2019. Creşterea
exporturilor este, în principal, rezultatul
livrărilor către SUA, care au atins 1,1

În contextul crizei COVID-19 şi
al preţurilor ridicate, exporturile
către India au înregistrat o scădere
semnificativă, de 33%, ajungând la un
total de 162.000 mc.
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Exporturile către China au crescut cu
aproximativ o treime faţă de anul trecut
(692.000 mc; + 30,5%).
Pe de altă parte, Olanda (597.000
mc; -3%), Austria (543.000 mc; -13%) şi
Franţa (483.000 mc; -16%) au primit mai
puţină cherestea din Germania.

Exporturile suedeze de răşinoase se
menţin bine în timpul crizei COVID-19.
Per total, în perioada ianuarie-iulie
2020, exporturile suedeze s-au situat
la 8,461 milioane mc (+12% faţă de
ianuarie-iulie 2019). Exporturile către
SUA au atins aproape 520.000 mc,
cu 81% mai mult decât în perioada
ianuarie-iulie 2019. Piaţa chineză a
fost, de asemenea, foarte receptivă
faţă de răşinoasele din Suedia în acest
an, cu aproximativ 645.000 mc vânduţi
(+47% faţă de ianuarie-iulie 2019 ).
Cu toate acestea, a existat o încetinire
marcată în iulie. În afara Europei, piaţa
principală rămâne Egipt, care a importat
1,02 milioane mc în ianuarie-iulie 2020
(+23% faţă de ianuarie-iulie 2019).

Exporturile către alte pieţe europene
reprezintă acum aproximativ 55% din
totalul exporturilor, un procent mai mic
faţã de acum câţiva ani (4,67 milioane
mc, + 4% faţă de ianuarie-iulie 2019).
Principala piaţă din Europa rămâne
Marea Britanie, cu livrări în scădere la
1,36 milioane mc (-13%, comparativ
cu ianuarie-iulie 2019). Marile pieţe
continental-europene se descurcă
mai bine, deoarece multe dintre ele
înregistrează creşteri de două cifre:
Norvegia a importat 645.000 mc (+
5%), Olanda 620.000 mc (+ 18%),
Danemarca 580.000 mc (+ 18%) şi
Germania 525.000 mc (+ 22%). (Sursa:
Skogsindustrierna)
În august, SUA au importat un total

de 242.780 mc de răşinoase de la
furnizorii din UE (UE27, inclusiv Marea
Britanie), ceea ce este echivalentul unei
creşteri de 50% faţă de anul precedent.
Întrucât importurile din Germania, în
luna iulie, erau încă de peste două ori
mai mari decât în aceeaşi lună a anului
2019, cifrele din cadrul Departamentului
pentru Agricultură al SUA, Serviciul
de Agricultură Externă (FAS) arată o
creştere de doar 8% pentru luna august.
China a importat, din ianuarie până
în septembrie, 19,86 milioane mc
de cherestea de răşinoase. Conform
statisticilor de la vama din China,
volumul global a scăzut cu 8% sau 1,76
milioane mc de la an la an.

S-au înregistrat scăderi la importurile
din primele trei ţări furnizoare, Rusia,
Canada şi Finlanda. China a cumpărat
11,86 milioane mc de cherestea de
răşinoase din Rusia, cu 11% mai
puţin decât în 2019. Transporturile
din Canada au scăzut cu 35%, la
2,34 milioane mc, în timp ce cele din
Finlanda au scăzut cu 20%, până la
805.000 mc.
Importurile din Suedia (784.000 m3;
+ 47%), Ucraina (744.000 m3; + 24%)
sau Germania (731.000 m3; + 44%) au
înregistrat creşteri de două cifre.
Sursa: EOS
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Sistem
de supraveghere
video
la baza experimentală
Tomnatic

Informațiile exacte și
actualizate sunt esențiale
pentru prevenirea,
detectarea, monitorizarea,
raportarea, investigarea și
suprimarea criminalității
forestiere. Strategiile de
îmbunătățire a respectării
legislației forestiere
trebuie să se bazeze pe
evaluarea cauzelor care
stau la baza actelor ilegale
în sectorul silvic. Orice
strategie care vizează
abordarea problemei
activităților ilegale trebuie
să fie holistică și să includă
o gamă largă de opțiuni
juridice, instituționale
și tehnice, pentru a
descuraja activitățile
ilegale care au un impact
social, economic și de
mediu, inclusiv degradare
ecologică și pierderi de
venituri.

A

mplasarea, în toate zonele cu
risc în ceea ce privește tăierile
ilegale de arbori și braconaj
cinegetic, a unor sisteme
de monitorizare video a pădurilor, a
traficului auto, face parte de mult din
bagajul de mijloace pe care silvicultorii
din alte țări le folosesc pentru protecția
pădurilor.
Urmând exemplul țărilor din
Europa Centrală, în special Polonia,
în cadrul INCDS „Marin Drăcea”,
Baza experimentală Tomnatic, la
intersecția drumurilor forestiere Petac
și Demacușa, din cadrul UPI Demacușa,
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aflate în apropierea comunei
Moldovița, județul Suceava, a fost
amplasat un sistem de supraveghere
video performant, ce are ca obiective
principale:
• monitorizarea și supravegherea
traficului rutier pe DAF Petac și DAF
Demacușa;
• prevenirea, combaterea tăierilor și
sustragerilor fără drept de arbori, a
transporturilor ilegale de material
lemnos și a braconajului;
• asigurarea unui suport probatoriu
din punct de vedere juridic atunci
când se comit fapte grave de natură
infracțională, prin compararea
documentelor de însoțire a
materialelor lemnoase cu realitatea
faptică.
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Cu ajutorul acestui sistem video,
personalul BE Tomnatic poate surprinde
modul în care lemnul este scos din
pădure și poate identifica modul de
fraudare prin care unele cantități
de lemn pot fi introduse ilegal pe
piață. Este vorba despre posibilele
transporturi fără acte, transporturi
duble în baza aceluiași cod online
generat în sistemul de trasabilitate a
lemnului SUMAL și supraîncărcarea
mijloacelor de transport.
Monitorizarea video asigură o
actualizare a factorilor de risc și a
modalităților prin care se plasează pe
piață lemnul recoltat ilegal.
Supravegherea video permite
monitorizarea în timp real a mijloacelor
de transport, a persoanelor sau a
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evenimentelor la nivelul căilor și
zonelor de acces din pădure. Soluția de
monitorizare video este bazată pe un
sistem IP sau analogic, prin intermediul
căruia se vizualizează, stochează,
localizează și urmărește de la distanță
orice tip de evenimente produse
simultan la una sau mai multe locații
monitorizate.
Personalul silvic cu atribuții de pază a
fondului forestier trebuie să întreprindă
măsuri preventive pentru a evita
deteriorarea pădurilor. Monitorizarea
permanentă a fondului forestier este
principala activitate preventivă.
Punctul de monitorizare Demacușa
este compus din:
• sistem de supraveghere video, care
are în componența sa șase camere

video instalate pe stâlpi, dintre care 2
camere ANPR Acces cu AI, 4 camere
IP Full Color Starlight cu inteligență
artificială și ePoE, ½ 8megapixeli
CMOS;
• sistem de detecție la efracție, montat
în camera de comandă, în care care
au fost amplasate echipamentul și
tehnica necesare, situate la sediul
cantonului silvic Demacușa.
Camera în care este montat
echipamentul și tehnica necesare,
situată la sediul cantonului silvic
Demacușa, a fost renovată și dotată cu
gratii metalice.
ANPR (Automatic Number Plate
Recognition) este un sistem inteligent,
special creat pentru identificarea
vehiculelor prin recunoașterea

numerelor de înmatriculare ale
acestora.
Au fost întocmite următoarele :
• proiectul tehnic al sistemului de
supraveghere video, avizat de IPJ
Suceava;
• raportul de evaluare a riscurilor;
• planul de pază;
• certificatul de urbanism, având la
bază planul de încadrare în zonă și
planul de situație;
• avizul de amplasament pentru
montarea sistemului de supraveghere
video pe stâlpii aparținând DELGAZ
GRID SA, situați pe marginea
drumurilor forestiere Petac și
Demacușa;

• contractul privind utilizarea
temporarră a stâlpilor liniilor electrice
cu DELGAZ GRID SA;
• avizul de racordare;
• contractul cu operatorul de telefonie
Vodafone România, pentru dotarea
cu servicii de internet.
Valoarea investiției se ridică la
suma de 27.780 lei (fără TVA) și a fost
realizată din fonduri proprii. În anul
2021, vor fi amplasate și în celelalte
baze experimentale ale INCDS Marin
Drăcea sisteme similare de monitorizare
video în zonele de risc.
Dr. ing. Florin Matei
Director tehnic,
INCDS „Marin Drăcea”
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SUMAL 2,
în aplicare

În Monitorul oficial nr. 570 din 30 iunie 2020,
s-au publicat norme referitoare la provenienţa,
circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase,
la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor
lemnoase şi la regimul instalaţiilor de prelucrat
lemn rotund, precum şi norme referitoare la
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.
Emitent: Guvernul României,
27 articole, 7 anexe , termeni şi expresii utilizate

Articolul 1

(1) Prezentele norme cuprind
reglementări referitoare la
provenienţa, circulaţia şi
comercializarea materialelor
lemnoase, a lemnului şi produselor
din lemn, la regimul spaţiilor de
depozitare a materialelor lemnoase
şi al instalaţiilor de prelucrat lemn
rotund, la provenienţa şi circulaţia
materialelor lemnoase destinate
consumului propriu al proprietarului,
precum 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.(2) Termenii
şi expresiile utilizate în prezentele
norme sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Articolul 2

(1) Pentru identificarea provenienţei
şi urmărirea trasabilităţii materialelor
lemnoase/produselor din lemn
şi pentru obţinerea de informaţii
statistice, se utilizează sistemul
informaţional integrat de urmărire
a materialelor lemnoase, denumit în
continuare SUMAL 2.0.
(2) Autoritatea publică centrală care
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răspunde de silvicultură asigură
realizarea, dezvoltarea, funcţionarea şi
administrarea SUMAL 2.0.

Articolul 3

Aplicaţiile SUMAL 2.0 disponibile
utilizatorilor definiţi în prezentele
norme sunt:

a) Aplicaţia SUMAL 2.0 Amenajare;
b) Aplicaţia SUMAL 2.0 Ocol silvic;
c) Aplicaţia SUMAL 2.0 Agent Registrul electronic;
d) Aplicaţia SUMAL 2.0 Avize;
e) Aplicaţia SUMAL 2.0 Control;
f) Aplicaţia SUMAL 2.0 Superadmin;
g) Aplicaţia SUMAL 2.0 Gardă
Forestieră;
h) Aplicaţia SUMAL 2.0 Inspectorul
Pădurii;
i) Aplicaţia SUMAL 2.0 Contravenţii SNEICS.
Notă:
Reproducem prevederile art. II din
HOTĂRÂREA nr. 923, din 28 octombrie
2020, publicată în Monitorul oficial nr.
1005, din 29 octombrie 2020:
Articolul II
Începând cu data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri şi până la data de 30
ianuarie 2021, pentru aplicaţiile SUMAL

2.0 prevăzute la art. 3 din 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 a
celor privind provenienţa şi circulaţia
materialelor lemnoase destinate
consumului propriu al proprietarului şi
a unor 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, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 497/2020, se realizează
popularea bazelor de date, validarea
fluxurilor de informaţii şi instruirea
utilizatorilor SUMAL 2.0 potrivit
metodologiei aprobate prin ordin al
conducătorului autorităţii publice
centrale care răspunde de silvicultură.

utilizează materialele lemnoase pentru
construcţii în volum mai mare de 20
mc/an.

(1) Utilizarea SUMAL 2.0

d) administratorii de fond forestier/
ocoalele silvice/structurile de rang
superior;

Articolul 4

Amenajare este obligatorie pentru
unităţile specializate atestate pentru
lucrări de amenajarea pădurilor, în
vederea evidenţei amenajamentelor
silvice, a înregistrării informaţiilor
din acestea şi a creării bazei de date
specifice.
(2) Utilizarea SUMAL 2.0

Ocol silvic este obligatorie pentru:
a) administratorii de păduri/ocoalele
silvice/structurile de administrare de
rang superior/bazele experimentale;
b) autoritatea publică centrală care
răspunde de silvicultură/structurile
teritoriale de specialitate ale autorităţii
publice centrale care răspunde de
silvicultură.
(3) Utilizarea SUMAL 2.0

Agent - Registru electronic este
obligatorie pentru:
a) operatorii economici care
depozitează, prelucrează, sortează,
comercializează materiale lemnoase/
produse din lemn;
b) administraţia pieţelor, târgurilor,
oboarelor, a burselor de mărfuri;
c) operatorii economici care obţin,
depozitează, deţin, transportă şi
comercializează produse din lemn,
altele decât materialele lemnoase;
d) ocoalele silvice care depozitează,
prelucrează, sortează, comercializează
materiale lemnoase/produse din lemn
sau primesc în custodie materiale
lemnoase/produse din lemn confiscate/
reţinute;e) operatorii economici care

(4) Utilizarea SUMAL 2.0

Avize este obligatorie pentru:
a) operatorii economici care cumpără
masă lemnoasă pe picior, în vederea
expedierii materialelor lemnoase de la
locul de recoltare;
b) operatorii economici care emit
avize de însoţire pentru materialele
lemnoase sau produsele din lemn,
expediate din depozite permanente/
temporare;
c) administraţia pieţelor, târgurilor,
oboarelor, a burselor de mărfuri
şi altele asemenea autorizate,
numai pentru materialele lemnoase
comercializate în incinta acestora şi
pentru cele rămase necomercializate în
incintă şi care urmează a fi transportate
spre o altă destinaţie;

e) transportatorii de materiale
lemnoase/produse din lemn care au
calitatea de profesionişti;
f) importatorii/exportatorii de materiale
lemnoase/produse din lemn;g) alte
situaţii.
(5) Au dreptul să utilizeze
SUMAL 2.0 Control:
a) unităţile centrale şi teritoriale ale
entităţilor cu atribuţii de control
în domeniul silvic în funcţie de
competenţele stabilite în Legea
nr. 171/2010 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor silvice, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) birourile vamale;
c) organele de stat cu atribuţii în
domeniul securităţii naţionale.
(6) Utilizarea
SUMAL 2.0 Superadmin este
obligatorie pentru autoritatea publică
centrală care răspunde de silvicultură
şi structurile teritoriale din subordinea
acesteia, pentru crearea grupurilor
de utilizatori, acordarea drepturilor
de acces diferenţiat şi a rolurilor
pentru utilizatori, precum şi pentru
modificarea datelor introduse greşit în
aplicaţiile SUMAL 2.0.
(7) Utilizarea SUMAL 2.0 Gardă
Forestieră este obligatorie pentru
Gărzile forestiere în vederea
înregistrării operatorilor economici,
ocoalelor silvice/şefilor ocoalelor
silvice şi a administratorilor din raza de
competenţă teritorială.
www.asfor.ro • Meridiane forestiere • 51

buletin informativ • info bulletin

repere şi documente noi • new landmarks and documents

(8) Aplicaţia SUMAL 2.0 Inspectorul
Pădurii este destinată pentru a furniza
populaţiei informaţii care au caracter
public şi permite accesul proprietarilor
la informaţiile din SUMAL 2.0 aferente
proprietăţii.

(10) Aplicaţiile SUMAL 2.0 se pun la
dispoziţie în mod gratuit utilizatorilor
prevăzuţi la alin. (1)-(9) de către
autoritatea publică centrală care
răspunde de silvicultură.

a) unităţile centrale şi teritoriale ale
entităţilor cu atribuţii de control
în domeniul silvic în funcţie de
competenţele stabilite de lege;

(12) Sistemul SUMAL 2.0 este bază
pentru sistemul „due-diligence“
propriu al proprietarilor de păduri/
administratorilor de păduri/ocoalelor
silvice/operatorilor economici
utilizatori de SUMAL 2.0, aşa cum
rezultă din prevederile art. 4 alin. (3)

(9) Utilizarea SUMAL 2.0 Contravenţii
- SNEICS este obligatorie pentru:

b) organizatorii licitaţiilor/negocierilor
de masă lemnoasă provenită din fondul
forestier proprietate publică.

(11) Utilizatorii prevăzuţi la alin. (3)
şi (4) sunt denumiţi în continuare
profesionişti.

din Regulamentul (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.

(13) Proprietarii de fond forestier
utilizatori de SUMAL 2.0/
Administratorii/ Ocoalele silvice au
acces la datele aferente proprietăţii
lor, respectiv la cele aferente fondului
forestier pe care îl administrează/asigură
servicii silvice.

[Articolul 5 …27]

Notă:

Hotărârea nr. 923/2020,
pentru aprobarea unor măsuri
tranzitorii, în vigoare de la
29 octombrie 2020
Art. I
Termenul prevăzut la art. 5 din Hotărârea Guvernului
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, precum şi a celor privind provenienţa şi
circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului
propriu al proprietarului şi a unor 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, publicată în Monitorul oficial al României, partea
I, nr. 570 din 30 iunie 2020, se prorogă până la data de
30 ianuarie 2021.

Art. II

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri
şi până la data de 30 ianuarie 2021, pentru aplicaţiile
SUMAL 2.0 prevăzute la art. 3 din 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 a celor privind provenienţa şi
circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului
propriu al proprietarului şi a unor 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020,
se realizează popularea bazelor de date, validarea
fluxurilor de informaţii şi instruirea utilizatorilor
SUMAL 2.0 potrivit metodologiei aprobate prin ordin
al conducătorului autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură.

52 • Meridiane forestiere • www.asfor.ro

Art. III
La data de 29 octombrie 2020, 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, cu modificările ulterioare,
precum şi prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului
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, precum şi a celor privind provenienţa şi
circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului
propriu al proprietarului şi a unor 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, se abrogă.

Art. IV

Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 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. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările şi
completările ulterioare, se abrogă în data de 30 ianuarie
2021.
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Proceduri simplificate
de declarare a mărfurilor
Ministerul Finanţelor Publice
Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală,
Direcţia Generală a Vămilor,
Vămuirea mărfurilor Proceduri simplificate,
ANAF, 2020
Declararea mărfurilor la
autoritatea vamală, în vederea
plasării sub un regim vamal, se
poate face prin derogare de la
depunerea unei declaraţii vamale
standard, pe baza unei declaraţii
simplificate, în conformitate cu
art. 166 din Regulamentul (UE)
nr. 952/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 9
octombrie 2013 de stabilire a
Codului Vamal al Uniunii, sau
a unei înscrieri în evidenţele
declarantului, în conformitate cu
art. 182 din cod.

Legea
129/2019

Cum se
îndeplineşte
obligaţia
de declarare
a beneficiarului
real

1. Declaraţia simplificată
Autorităţile vamale pot accepta ca o
persoană să plaseze mărfurile sub un
regim vamal pe baza unei declaraţii
simplificate care poate omite o parte
dintre datele menţionate la articolul
162 din cod sau dintre documentele
justificative menţionate la articolul
163 din cod. Documentele care pot
lipsi sunt cele necesare pentru calculul
taxelor vamale de import sau export
aferente mărfurilor plasate sub regimul
vamal respectiv. Declarantul este
obligat să prezinte ulterior o declaraţie
suplimentară conţinând datele necesare
pentru regimul în cauză.
2. Utilizarea regulată a declaraţiei
simplificate face obiectul unei
autorizaţii din partea biroului vamal. Prin
utilizare regulată se înţelege efectuarea
de transporturi de marfă, având acelaşi
destinatar şi acelaşi expeditor, care
îndeplinesc cumulativ următoarele
condiţii:
a) au frecvenţă mai mare de două
transporturi pe zi;

A. Pentru persoanele juridice
înregistrate în Registrul Comerţului,
declararea beneficiarului real se
efectuază conform art. 56 din Legea
nr. 129/2019, respectiv:
„Persoanele juridice supuse obligaţiei
de înregistrare în registrul comerţului
depun la înmatriculare şi ori de câte
ori intervine o modificare o declaraţie
privind beneficiarul real al persoanei
juridice, în vederea înregistrării
în Registrul beneficiarilor reali ai
societăţilor.
(11) Sunt exceptate de la obligaţia
depunerii declaraţiei prevăzute la alin.
(1):
a) regiile autonome, companiile
şi societăţile naţionale şi societăţile
deţinute integral sau majoritar de stat;
b) persoanele juridice constituite doar
din asociaţi persoane fizice, atunci când
aceştia sunt singurii beneficiari reali.
(12) În cazul persoanelor
exceptate conform alin. (11) lit. b),
în lipsa depunerii declaraţiei privind
beneficiarul real, Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului este obligat
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b) marfa transportată se încadrează la
acelaşi cod tarifar;
c) ţara de expediţie şi ţara de
destinaţie, precum şi regimul vamal şi
cel tarifar aplicabile rămân neschimbate.
3. Înscrierea în evidenţele declarantului
Permite declararea mărfurilor prin
înregistrarea mărfurilor în evidenţele
declarantului, care trebuie să conţină
conţine cel puţin datele unei declaraţii
vamale simplificate.
Pentru utilizarea regulată a declaraţiei
simplificate şi pentru înscrierea în
evidenţele declarantului este necesar
să se obţină în prealabil autorizaţie din
partea biroului vamal. Condiţiile privind
autorizarea şi derularea operaţiunilor în
procedură simplificată sunt cuprinse în
Normele privind utilizarea declaraţiilor
vamale simplificate şi înscrierea în
evidenţele declarantului, aprobate prin
ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală.

să completeze din oficiu Registrul
beneficiarilor reali ai societăţilor pe
baza documentelor care însoţesc
cererea de înmatriculare sau pe baza
evidenţelor deţinute în cazul societăţilor
deja înmatriculate.
(2) Declaraţia pe proprie răspundere
a reprezentantului legal al persoanei
juridice prevăzute la alin. (1) cuprinde
datele de identificare ale beneficiarilor
reali, precum şi modalităţile în care se
exercită controlul asupra persoanei
juridice.
(3) Datele de identificare ale
beneficiarului real în sensul alin. (1)
sunt: numele, prenumele, data naşterii,
codul numeric personal, seria şi
numărul actului de identitate, cetăţenia,
domiciliul sau reşedinţa.
(4)*) Dacă intervine o modificare
privind datele de identificare ale
beneficiarului real, declaraţia se depune
în termen de 15 zile de la data la care
aceasta a intervenit.
* Termenul de depunere a declaraţiei
privind beneficiarul real, prevăzut de
alin. (4), astfel cum a fost modificat prin

O.U.G. nr. 29/2020, prelungit până la 1
noiembrie 2020.
(5) Declaraţia prevăzută la alin.
(1) poate avea formă de înscris sub
semnătură privată ori formă electronică
şi poate fi transmisă la oficiul registrului
comerţului fără nicio altă formalitate,
prin mijloace electronice, cu semnătură
electronică sau prin servicii de poştă şi
curier. Declaraţia pe propria răspundere
poate fi dată şi în formă autentică,
certificată de avocat sau dată în faţa
reprezentantului oficiului registrului
comerţului.
(6) Obligaţia prevăzută la alin. (1)
este îndeplinită şi prin includerea, la
înmatriculare, în actul constitutiv, a
datelor de identificare a beneficiarilor
reali şi a modalităţilor în care se
exercită controlul asupra persoanei
juridice. Modificarea ulterioară a datelor
de identificare a beneficiarilor reali
nu instituie obligaţia întocmirii unui
act modificator la actul constitutiv,
declararea acestora îndeplinindu-se în
condiţiile alin. (1).

B. Pentru asociaţii şi fundaţii,
îndeplinirea obligaţiei de declarare
a beneficiarului real se realizează
în conformitate cu dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000
cu privire la asociaţii şi fundaţii,
astfel cum a fost aceasta modificată
şi completată, respectiv:
Art. 344 - (1) Anual sau ori de câte
ori intervine o modificare privind datele
de identificare ale beneficiarului real,
asociaţia sau fundaţia are obligaţia
de a comunica Ministerului Justiţiei
datele de identificare ale beneficiarului
real, în vederea înregistrării actualizării
evidenţei privind beneficiarii reali ai
asociaţiilor şi fundaţiilor.
(2) În acest scop, consiliul director al
asociaţiei sau fundaţiei împuterniceşte
o persoană fizică pentru a comunica,
printr-o declaraţie pe propria
răspundere, încheiată în formă
autentică, datele de identificare ale
beneficiarului real.

(4) Dacă intervine o modificare
privind datele de identificare ale
beneficiarului real, declaraţia prevăzută
la alin. (1) se depune în termen de
30 zile de la data la care aceasta a
intervenit.
Conform O.U.G. nr. 142/2020,
termenul pentru îndeplinirea obligaţiei
de completare a documentelor potrivit
cerinţelor prevăzute la art. 6, 7, 16 şi
17 din O.G. nr. 26/2000 a fost prelungit
până la data de 1 noiembrie 2020.
Există o iniţiativă legislativă de
simplificare a acestor formalităţi,
înregistrată la Senatul României
sub nr. Bp. 411/2020, respectiv
L533/2020 (propunere legislativă
pentru simplificarea înregistrării
asociaţiilor şi fundaţiilor, şi simplificarea
declaraţiei privind beneficiarul real prin
modificarea Ordonanţei de Guvern
nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii).

(3) Declaraţia anuală prevăzută la alin.
(1) se comunică Ministerului Justiţiei
până la data de 15 ianuarie.
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14 octombrie,
ziua internaţională
a standardizării

standardizare / standardization
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O zi specială, pe care
obişnuiam să o sărbătorim
ca eveniment anual,
aduce împreună întreaga
comunitate care îşi dedică
eforturile dezvoltării
activităţii de standardizare.
Situaţia grea şi plină de
provocări pe care o traversăm
ne-a pus în faţa unui adevăr:
standardele sunt acum mai
necesare ca oricând!
Criza provocată de
pandemia de coronavirus
supune economia mondială,
şi pe cea naţională, unor
presiuni fără precedent. În
ciuda măsurilor luate pentru
a limita răspândirea virusului,
pandemia continuă să aibă
un impact puternic asupra
vieţii noastre de zi cu zi.
Au fost luate numeroase
decizii şi măsuri, au fost
depuse eforturi, în fiecare
sector al vieţii economice şi
sociale, cu rezultate mai mult
sau mai puţin satisfăcătoare.
Acestea trebuie să crească
in intensitate, în continuare,
pentru a sprijini economia,
IMM-urile, consumatorii,
sectorul medical, într-un
cuvânt, pe noi toţi. Trebuie să
găsim şi să aplicăm cele mai
bune practici, în viaţa de zi cu
zi, acasă, la locul de muncă.
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Din activitatea curentă
a Comitetului național 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 standardizarea terminologiei,
clasificării, metodelor de încercare
pentru lemn rotund şi cherestea, plăci
pe bază de lemn, mobilier, precum
şi pentru plută şi produse de plută,
ca şi pentru maşini şi scule destinate
prelucrării materialelor,
precum şi utilaje de condiţionare
a lemnului, se întruneşte periodic în
şedinţe 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 - noiembrie 2020);
• s-a aflat în anchetă versiunea
română a standardului SR EN 187912:2014, „Securitatea maşinilor pentru
prelucrarea lemnului. Ferăstraie
circulare. Partea 12: Ferăstraie pentru
tăiere transversală, pendulare”
• 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 răspundă mai bine
cerinţelor Directivei UE 2006/42/EC.
• se află în anchetă versiunea
română a standardului SR EN 187016:2013, „Securitatea maşinilor pentru
prelucrarea lemnului. Ferăstraie
circulare. Partea 16: Ferăstraie pentru
taiere dublă, oblică, în v”.
Traducerea primară a fost realizată
în cadrul ASRO, după versiunea în
limba engleză, aşa cum se declară în
preambulul naţional. În prezent, a fost

tradusă în limba română ediţia a treia.
Ediţiile anterioare ale standardului
au avut traduceri în limba română.
În raport cu acestea, s-a modificat
nesemnificativ titlul şi s-a încercat să
se implementeze termenii stabiliţi
cu prilejul adoptării versiunii române
pentru Partea 11, Partea 12 şi Partea
15 ale standardului 1870.
Au fost anulate SR CR 213:1997
„Plăci pe bază de lemn. Determinare a
emisiei de aldehidă formică în condiţii
determinate. Metoda denumită:
Metoda emisiei de aldehidă formică”
şi SR CR 14244:2002 „Durabilitatea
lemnului şi a derivatelor din lemn.
Recomandări pentru măsurarea
emisiilor în mediul înconjurător din
lemnul tratat aflat în lucru”, ca urmare
a anulării documentelor europene
pe care le adoptau (CR 213:1984 şi,
respectiv, CR 14244:2001).
Noutate:
Comisia Electrotehnică
Internaţională (IEC) organismul
internaţional de standardizare în
domeniul electric, ia în consideraţie
trei piloni în dezvoltarea oraşelor:
• Sustenabilitatea economică oraşele trebuie să asigure cetăţenilor
capacitatea de a-şi dezvolta
potenţialul economic şi să atragă
afaceri şi capital.
• Sustenabilitatea socială atractivitatea oraşelor pentru cetăţeni,
afaceri şi capital este strâns legată
de calitatea vieţii, oportunităţile de
afaceri, securitatea şi stabilitatea
care sunt garantate de inclusivitatea
socială.
• Sustenabilitatea mediului oraşele sunt confruntate cu provocări
privind sustenabilitatea mediului,
generate de oraş însuşi sau cauzate de
evenimente climatice sau geologice.
Pentru a reduce impactul asupra
resurselor de mediu, trebuie avute

în vedere promovarea eficienţei şi
alinierea cu obiectivele de mediu
(ex. creşterea rezilienţei, economie
circulară, reducerea emisiilor de dioxid
de carbon etc.).
Totuşi cei trei piloni au un numitor
comun, acela de a obţine mai mult şi
mai bine cu mai puţin, adică eficienţă.
De asemenea, eficienţa trebuie atinsă
într-o manieră în care să aducă
beneficii şi oportunităţi cetăţenilor,
să facă oraşul mai dinamic şi mai
participativ.
Integrarea tehnologiilor smart
poate crea oportunităţi considerabile
în orice oraş. Ele ajută oraşul să-şi
crească eficienţa şi potenţialul
economic, să reducă costuri, să
favorizeze dezvoltarea unor noi
afaceri, să îmbunătăţească condiţiile
de viaţă. Condiţiile-cheie pentru
crearea de valoare prin integrare sunt
compatibilitatea şi interoperabilitatea.
Actualmente totuşi proiectelele
de smart city se concretizează în
majoritate pe „integrarea verticală”
şi servicii tip siloz - de ex. energie,
transport, apă, sănătate. Un oraş
inteligent necesită o integrare
orizontală, precum şi construirea
unui sistem de sisteme capabil să
crească eficienţa şi să genereze noi
oportunităţi pentru oraş şi cetăţeni.
În viziunea standardelor
internaţionale, un oraş inteligent
este un sistem de sisteme intensiv,
care poate fi văzut, în sinteză, ca
un set de procese integrate prin
utilizarea judicioasă a tehnologiei
informaţiei. Standardul internaţional
ISO/IEC 30145 defineşte cadrul
necesar oraşului inteligent pentru
procesele de business (Partea 1),
procesele de inginerie (Partea a 3-a)
şi managmentul cunoştinţelor (Partea
a 2-a).

Stimate domnule preşedinte al ASRO/CT 118,
Stimaţi membri ai ASRO/CT 118,
La data de 27 noiembrie 2020, standardul SR EN ISO
12460-3:2020 a fost adoptat ca standard român prin
metoda notei de confirmare şi va intra în patrimoniul
comitetului ASRO/CT 118 „Lemn şi produse finite şi

semifinite de lemn, masini şi utilaje pentru prelucrarea
lemnului”. Prin metoda notei de confirmare, standardele/
documentele de standardizare europene devin standarde
române, avand indicativul corespunzător.

Indicativ SR

Titlu română

Titlu engleză

Titlu franceză

Titlu germană

SR EN ISO 12460/3:2020

Plăci pe bază de lemn.
Determinarea emisiei de
aldehidă formică.
Partea 3: Metoda analizei
gazului.

Wood-based panels.
Determination of
formaldehyde release.
Part 3: Gas analysis
method (ISO
12460/3:2020)

Panneaux a base de bois.
Détermination du
dégagement de
formaldéhyde. Partie 3:
Méthode d’analyse de
gaz (ISO 12460/3:2020)

Holzwerkstoffe.
Bestimmung der
Formaldehydabgabe. Teil
3: Gasanalyse-Verfahren
(ISO 12460/3:2020)
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Standarde
pentru
afaceri mici
În urma votului membrilor Adunării Generale
din 23 iunie 2020, Coiffure UE a devenit
un membru oficial al „Standardelor pentru
Întreprinderile Mici” (SBS). 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. „Standardele pentru întreprinderi
mici” (SBS) este o organizaţie non-profit care
reprezintă IMM-urile din Europa

EN 15804:2012+A2:2019
Lemnul şi produsele
pe bază de lemn
Acest document serveşte ca set de reguli
de categorie de produse (PCR) pentru
produse pentru construcţii. Acesta îşi
propune să fie principala modalitate de a
dezvolta şi înregistra EPD-uri în sistemul
internaţional EPD, conform standardului
european EN 15804:2012+A2:2019
(Sustenabilitatea lucrărilor de construcţii
- Declaraţii de produse de mediu - Reguli
de bază pentru categoria de produse a
produselor de construcţie).
Acest PCR permite producerea unui EPD:
• fie folosind direct acest document PCR
dacă EPD utilizează o unitate declarată.
Orice domeniu este permis pentru astfel de
EPD-uri,
• fie folosind acest document PCR
împreună cu un c-PCR. Un EPD bazat pe
acest PCR împreună cu un astfel de c-PCR
poate utiliza o unitate funcţională şi poate
avea orice scop permis de c-PCR.
Următoarele c-PCR există în prezent
şi trebuie utilizate în plus faţă de acest
document pentru categoriile de produse
relevante:
• c-PCR-001 Ciment şi var de construcţie
• c-PCR-002 Plăci ceramice
• c-PCR-003 Elemente din beton şi beton
• c-PCR-004 Pardoseli rezistente, textile şi
laminate
• c-PCR-005 Produse de izolare termică
• c-PCR-006 Lemn şi produse pe bază de
lemn pentru utilizare în construcţii
• c-PCR-007 Ferestre şi uşi
• c-PCR-008 Ascensoare (ascensoare)
• c-PCR suplimentare sunt în prezent în
curs de dezvoltare.

Notă:
Evaluarea ciclului de viaţă (LCA) este o
metodă de evaluare a impacturilor asupra
mediului asociate unor etape sau tuturor
etapelor din ciclul de viaţă al unui produs,
proces sau serviciu. Pentru ca o LCA să fie
validă, aceasta trebuie supusă procesului de
revizuire sau evaluare colegială, iar rezultatele
acesteia trebuie prezentate într-un raport
ştiinţific sau, mai frecvent, sub formă de
amprentă de carbon sau EPD.
Declaraţia de mediu a produsului (EPD)
reprezintă un document verificat şi înregistrat
în mod independent, care prezintă informaţii
cu privire la impactul asupra mediului pe
care îl au ciclurile de viaţă ale produselor,
într-o manieră transparentă şi comparabilă.
Rezultatele afişate se bazează pe o evaluare
LCA efectuată urmând un set de reguli
care corespunde tipului respectiv de produs
(Regulile Categoriei de Produs PCR).
Amprenta de mediu a produsului (PEF) este
o nouă metodă de a măsura performanţele de
dezvoltare durabilă, dezvoltată în prezent de
către Comisia Europeană în cadrul iniţiativei
denumite „Piaţa unică pentru produse
ecologice”. Rezultatele prezentate se bazează
pe o evaluare LCA, efectuată urmând un set
de reguli care corespunde tipului respectiv de
produs (Reguli categoriale pentru amprenta
de mediu a produselor PEFCR).

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 transparenţă, sistemul de standardizare
inclus şi deschis, SBS lucrează îndeaproape
cu părţi interesate, precum şi cu cele trei
organizaţii europene de standardizare CEN,
CENELEC şi ETSI, cu 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
standardizare şi, într-o măsură limitată, de ISO.
Experţii SBS sunt selectaţi pe baza expertizei lor
tehnice, experienţa lor în standardizare, precum
şi cunoştinţele şi conştientizarea 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 reprezentarea în comisii, cu
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.
www.asfor.ro • Meridiane forestiere • 57

buletin informativ • info bulletin

buletin informativ • info bulletin

Economia
naţională,
în viziune
sindicală
Sub pretextul
pandemiei,
patronatele
atacă drepturile
fundamentale
ale lucrătorilor
şi cer blocarea
modificării
legii dialogului
social.
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Situaţia actuală,
în ceea ce priveşte cadrul legislativ privind
negocierea colectivă

R

elaţiile dintre lucrători şi angajatori, în România, se află, de zece
ani, într-un dezechilibru major, ca efect al legislaţiei adoptate în
2011. Trebuie să amintim că Legea 62/2011, a dialogului social,
care oferea toate pârghiile către angajatori, a fost adoptată
prin asumare, fără niciun fel de dezbatere, nici cu partenerii sociali, nici în
forul legislativ. Câteva din efectele acestei legi:
• concentrarea salariilor la nivelul salariului minim pe economie la
aproximativ 75% în Industria Lemnului (de la o pondere de 45% anterior
modificării legislaţiei care guvernează negocierile colective), o treime
dintre lucrători fiind salarizaţi la acest nivel (de la o pondere de 8%);
• precaritatea lucrătorilor, prin salarizarea scăzută şi dispariţia
coeficienţilor de ierarhizare salarială, ceea ce a stimulat migrarea
personalului calificat;
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• creşterea numărului de accidente şi
îmbolnăviri profesionale (cu toate
deficienţele de raportare a acestor
date, România se află în topul
european privind accidentele şi
îmbolnăvirile);
• lipsa investiţiilor în formarea
profesională continuă a lucrătorilor.
În toţi aceşti zece ani, patronatele
şi angajatorii au folosit intensiv toate
pârghiile şi oportunităţile oferite lor
de Legea 62/2011 pentru a distruge
dialogul social şi negocierile colective
la nivel de sector şi de companie.
Alături de reprezentanţii capitalului
internaţional (multinaţionalele),
patronatele s-au opus, în mod
constant, modificării cadrului legislativ
favorabil lor, în ciuda solicitărilor
organizaţiilor sindicale, a rapoartelor
Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi a
recomandărilor Comisiei Europene, care,
în toate rapoartele de ţară din ultimii
ani, a solicitat modificarea cadrului
legislativ privind dialogul social.
Amintim că organizaţiile patronale
solicită acum parlamentului să respingă
modificările adoptate în Comisia
pentru Muncă şi Protecţie Socială
a Camerei Deputaţilor cu privire la
legea dialogului social nr. 62/2011,
sub pretextul grijii faţă de sănătatea
cetăţenilor în contextul pandemiei. Până
la pandemie, pretextele invocate pentru
a bloca modificarea legii erau fie lipsa
consensualităţii, fie nevoia dezbaterii
sau dezbaterii suplimentare.

Modificarea
Legii 62/2011,
a dialogului social
Proiectul de modificare a Legii
62/2011, a dialogului social, a fost
depus în noiembrie 2018. În aceşti doi
ani au fost organizate nenumărate
întâlniri la care atât reprezentanţii
sindicatelor, cât şi reprezentanţii
organizaţiilor patronale au fost prezenţi,
şi-au susţinut argumentele, au fost
prezentate evaluări, analize, date.
Afirmaţiile reprezentanţilor patronatelor,
că „modificările aduse în Comisia
de Muncă din Camera Deputaţilor
reprezintă doar opinia sindicatelor” sunt
total greşite şi chiar ofensatoare pentru
membrii forului legislativ al ţării.
Dacă forma proiectului de lege ar
reflecta doar opiniile părţii sindicale,
atunci acesta ar arăta cu totul şi cu totul
diferit. Spre exemplu: într-un asemenea
scenariu ipotetic, ar fi eliminată orice
condiţie sau limitare a exercitării
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dreptului la grevă, sau orice condiţie
pentru solicitarea începerii negocierii
colective, la orice nivel, etc. Însă lucrurile
nu stau aşa şi proiectul de modificare
reprezintă un compromis care ia în
considerare, într-o măsură extrem de
ridicată, opiniile şi poziţiile patronale,
oricâtă victimizare ar exprima aceştia în
mod public.
În comunicarea lor, patronatele mai
vorbesc despre faptul că „modificările
aduse în Comisia pentru Muncă şi
Protecţie Socială sunt de natură
să dezbine părţile şi să destrame
colaborarea reală dintre partenerii
sociali prin forţarea dialogului social, în
loc să încurajeze construirea încrederii
pe baze solide”.
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pseudo-structuri de dialog controlate
de angajatori).

În solicitarea de respingere a
modificărilor legii, patronatele mai
invocă soarta celor 350.000 de lucrători
care şi-au pierdut locul de muncă ca
efect al pandemiei, omiţând să arate cu
ce ar afecta modificarea legii dialogului
social efortul comun de a găsi împreună

capacităţii de organizare a lucrătorilor.

În viziunea noastră, viitorul guvern
va trebui să canalizeze resursele pentru
susţinerea firmelor care produc şi
plătesc taxe în România, indiferent de
naţionalitatea acţionarilor. În aceaste
firme lucrează angajaţi români, iar din
salariile lor se plătesc contribuţii care
susţin sistemul de pensii, sănătate şi
educaţie din ţara noastră.

Sprijinirea tinerilor pentru a începe
o afacere şi accelerarea investiţiilor
politice şi private reprezintă o sursă
de creştere economică şi de creare de
locuri de muncă.
Obiectivul nostru, al sindicatelor,
tocmai acesta este - să crească numărul
de angajaţi, să generăm locuri de muncă
bine plătite într-un număr cât mai

negocierea colectivă. O societate în
care inegalităţile sociale sunt atât de
mari nu poate să asigure o dezvoltare
sustenabilă şi democratică.

Susţinerea economiei, a companiilor
din domeniul strategic, acordarea
de credite avantajoase pentru
întreprinderile mici şi mijlocii, sprijinirea
antreprenorilor pentru înfiinţarea
de noi firme şi noi locuri de muncă
sau încurajarea firmelor care exportă
produse fabricate în România sunt
măsuri esenţiale pentru siguranţa
locurilor de muncă şi relansarea
economiei naţionale.
Cele mai multe dintre măsurile
propuse de programul PSD vin în
sprijinul celor care muncesc şi produc în
România.
Creşterea sustenabilă a salariilor,
reducerea impozitelor pentru salariaţii
cu copii, încurajarea părinţilor să revină
la locul de muncă după naşterea
copilului sau vouchere pentru creşă
pentru copiii salariaţilor sunt doar
o parte din propunerile PSD care
încurajează şi stimulează munca.
Creşterea graduală a pensiilor oferă
celor care muncesc garanţia că vor avea
un trai decent atunci când vor ajunge la
vârsta pensionării.

mare, să asigurăm creşterea salariului
minim crescând productivitatea prin
creşterea calităţii investiţiilor care se fac
în România.
Atunci când vor fi îndeplinite aceste
obiective, automat vor creşte şi pensiile,
astfel încât să crească şi puterea de
cumpărare a pensionarilor.
În concluzie, confederaţiile sindicale,
implicit federaţiile afiliate, au transmis
un apel către toate partidele politice
reprezentative în parlament, de a
vota Raportul Comisiei pentru Muncă
şi proiectul de lege de modificare a
Legii 62/2011, pentru a avea, astfel,
negocieri colective, precum şi alte
mecanisme funcţionale de reprezentare
a salariaţilor.

Chiar dacă angajatorii se pot simţi
legitimi în dorinţa lor de a maximiza
sub orice formă profiturile, rolul statului
este să asigure un cadru legislativ
care să realizeze o distribuţie corectă
a valorii create în societate, prin
pârghiile pe care le are la dispoziţie:
în acest caz, cadrul legislativ pentru

Cadrul legislativ privind dialogul social
şi negocierea colectivă are menirea de a
încuraja părţile - iar atunci când acestea
refuză, în mod nejustificat, de a le forţa,
într-adevăr, aşa cum se întâmplă în
toate ţările cu sisteme de negociere
colective serioase – să se aşeze la masa
negocierilor, în vederea încheierii de
acorduri colective care să stabilească
condiţiile de muncă şi o distribuţie
echitabilă a rezultatelor.
Nu putem vorbi, însă, de existenţa
unui dialog social funcţional între
sindicate şi angajatori, atâta vreme cât
nu există nicio consecinţă a acestui
dialog.

Ce sens are dialogul social, dacă,
indiferent cât de civilizat şi de
argumentat se desfăşoară, nu conduce
la semnarea de acorduri şi asumarea
unor obligaţii?

Despre ce „colaborare reală” dintre
partenerii sociali vorbesc patronatele, în
condiţiile în care numărul de contracte
colective de muncă a scăzut în mod
dramatic?
La nivel de sector, nu s-a încheiat
niciun contract colectiv de muncă,
din anul 2011 până acum (anterior
anului 2011, numărul anual de acorduri
colective încheiate la nivel de sector
era în jur de 16). În lipsa unei asumări
concrete, orice dialog este o simulare.
La nivel de companie, singurul nivel
la care mai are loc sporadic câte o
negociere finalizată într-un acord,
din aproape 30.000 de companii
active care au peste 20 de angajaţi şi
astfel obligaţia de a iniţia negocierea
colectivă, sub 800 dintre acestea
au încheiat un contract colectiv de
muncă (adică sub 3%). Menţionăm
că dintre aceste contracte colective,
marea majoritate (9 din 10) nici nu
sunt negociate şi semnate de sindicate,
ci de reprezentanţii salariaţilor (nişte

Analiză şi discuții
cu activul sindical pe tema
modificarilor la Legea nr. 62/2011

soluţii pentru aceştia. În acest an,
România şi-a mărit datoria publică
pentru a finanţa scheme de sprijin
pentru păstrarea locurilor de muncă,
costuri pe care le vom suporta cu toţii.
Pentru implementarea acestor scheme
de sprijin, partea sindicală a cerut
impunerea condiţiei ca firmele să nu
distribuie dividende în perioada în care
apelează la aceste scheme de ajutor de
stat, astfel încât efortul să fie partajat:
statul să suporte costurile aferente
reducerii timpului de lucru, salariatul
să-şi asume reducerea salariului, însă
patronatele s-au opus vehement să
participe astfel la acest efort comun,
participarea acestora să fie minimă,
şi în acelaşi timp să aibă, eventual, şi
câştiguri.
Ca urmare, nu este nicio surpriză
că angajatorii doresc menţinerea
actualului cadru legislativ, care creează
discrepanţe în repartizarea creşterii
economice, maximizarea profiturilor prin
pauperizarea lucrătorilor şi menţinerea
lor la nivelul minim prin blocarea

Viziune
despre viitorul
economiei naţionale
Este vizibil pentru toată lumea
că actualul guvern nu reuşeşte să
gestioneze economia naţională.
În aproape un an de guvernare, nu
a fost capabil să sprijine mediul de
afaceri în contextul pandemiei, oamenii
şi-au pierdut speranţa în viitor şi trăiesc
cu teama că îşi pot pierde locurile de
muncă (deja sunt apoximativ 500.000
de şomeri anunţaţi oficial de INS), iar
fenomenul continuă.
În momentul de faţă se intră într-un
cerc vicios al neîncrederii.
Majoritatea nu mai consumă, firmele
vând din ce în ce mai puţin, producătorii
nu mai produc şi sunt nevoiţi să trimită
salariaţii în şomaj normal şi tehnic.

Jurist Dan Anghel,
Preşedinte FSLIL

www.asfor.ro • Meridiane forestiere • 61

buletin informativ • info bulletin

buletin informativ • info bulletin

Bucovina forestieră
numărul 1/2020

Silvicultură din Suceava”, Climent
Horeanu, Cezar Tomescu, Florin
Clinovschi;
• „Despre procesul de formare a
ecosistemului forestier”, Nicolae Doniţă.

Oberflachenmodelle
aus luftbilden
furforstiche
anvendugen

ISSN 2296-3456, Heft 87, 2020

Facultatea de Silvicultură din Suceava a
împlinit 30 de ani de activitate.
În acest context, numărul 1/2020 al
revistei „Bucovina forestieră” este
dedicat acestei aniversări.

La mulţi ani Facultăţii
de Silvicultură din Suceava!

Publicaţii
şi evenimente
ştiinţifice
Forestry publications
and scientific events
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În cuprinsul revistei pot fi găsite
următoarele comunicări ştiinţifice:
• „Silvotehnica molidişurilor artificiale,
pure şi tinere, din România: un exemplu”,
Valeriu-Norocel Nicolescu, Aurica
Pătrăucean, Diana-Cristina Şimon, MateiNicolae Ciolan, Florentina-Loredana
Alexandrescu, Elena Balcanu;
• „Efectele tehnologiilor de exploatare a
lemnului asupra unor parametri fizici ai
solurilor forestiere montane”, Ion Barbu;
• „Caracteristici dendrometrice ale
populaţiei de zâmbru de pe versantul
nordic al Munţilor Călimani”, ClaudiuCosmin Rogojan, Basarab Bârlădeanu,
Iosif Filimon, Ionel Popa;
• „Activităţi forestiere ilegale şi părţi
interesate. Două concepte utile pentru
reconstrucţia unei politici publice de
contracarare a fenomenului «tăierilor
ilegale»”, Cristian Bălăcescu;
• „Radu Cenuşă: «Pădurea va avea
foarte mult de suferit, pentru că trebuie
gestionată unitar, cu mână forte, ceea
ce nu-i stă în fire românului mioritic».
Din păcate, profeţiile pesimiste ale lui
Prodan s-au adeverit”, Laurenţiu Ciornei;
• „Materiale document: primii ani ai
Facultăţii de Silvicultură din Suceava”,
Sergiu Andrei Horodnic;
• „Rolul şi rolurile cercetării ştiinţifice în
consolidarea Facultăţii de Silvicultură din
Suceava”, Marian Drăgoi
• „Laboratorul de botanică-dendrologie
sau despre începuturile Facultăţii de

Comunicarea ştiinţifică a Institutului
federal de cercetare forestieră WSL
tratează direct chestiunea cartografierii
aeriene. Utilizind modele aeriene pe
trupuri de pădure, lucrarea de sinteză a
unui colectiv de experţi privind incendiile
şi chiar schimbările climatice oferă
subiecte de mare actualitate.
Astăzi, incendiile catastrofale sunt din
ce în ce mai frecvente pe tot globul.
Dezastrele recente au atras atenţia
presei şi au întărit percepţia incendiilor
ca evenimente „rele”, o ciumă înrăutăţită
de schimbările climatice care încă nu
a fost eradicată. Deşi este adevărat
că focul are un potenţial distructiv,
realitatea activităţii globale a focului
descrie o imagine mult mai complexă,
în care focul poate fi un instrument util,
dacă nu necesar, pentru securitatea
alimentară şi conservarea peisajelor
culturale, precum şi un un element
integrant al multor ecosisteme şi al
biodiversităţii acestora.

Având în vedere acest lucru, Uniunea
Internaţională a Organizaţiilor de
Cercetare a Pădurilor (IUFRO) şi
Programul Băncii Mondiale pentru
Păduri (PROFOR) au convocat împreună
un atelier global de experţi privind focul

şi schimbările climatice, cu scopul de
a îmbunătăţi înţelegerea complexelor
relaţii dintre incendii, climă, gestionarea
terenurilor şi identificarea strategiilor şi
acţiunilor de răspuns necesare în mod
urgent.
Această lucrare este rezultatul unui efort
de colaborare amplu realizat de oamenii
de ştiinţă şi practicieni în domeniul
incendiilor, care consideră că învăţarea
de a coexista cu schimbarea activităţii
de incendiu nu este posibilă, ci este
necesară doar dacă noi, ca societate
globală, ne adaptăm schimbărilor
climatice perpetuind peisajele noastre
naturale şi culturale sănătoase, rezistente
şi sigure pentru generaţiile următoare.
Lucrarea prezentată a fost dezvoltată în
timpul şi ca urmare a atelierului global
de experţi privind focul şi schimbările
climatice organizat la Viena, Austria, în
iulie 2018. Acesta subliniază diversitatea
şi complexitatea situaţiei globale a
incendiilor, situaţie care evoluează,
pozitiv sau negativ, în proporţii
necunoscute din cauza schimbărilor
globale de mediu - schimbările climatice
fiind cea mai recunoscută manifestare.

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

Ghid de combatere
biologică a speciilor
invazive de insecte
din pădure
ISBN 978-92-5-131335-0
2019, Roma, FAO

Există insecte care reprezintă o reală
ameninţare pentru arbori, bogăţie
naturală pentru oamenii care depind şi
beneficiază de ei.
Insectele parazite produc daune pe
suprafeţe de aproximativ 35 de milioane
de hectare de pădure în fiecare an,
cu consecinţe deosebit de grave
atunci când speciile non-native intră
în ecosisteme unde nu au duşmani
naturali. Scara dezastrului creşte odată
cu dezvoltarea comerţului şi cu efectele
schimbărilor climatice.
Insectele sunt răspândite pe milioane
de hectare de pădure şi, în fiecare
an, traversează lumea. Comerţul cu
lemn tăiat facilitează mult propagarea
insectelor.
Lupta cu mijloace biologice clasice poate
da roade în combaterea acestor ravagii
pe care le fac dăunătorii menţionaţi.
Metoda constă în utilizarea unor
produse naturale cu o mare capacitate
de a reduce durabil invazia. La baza
acestor principii stau cunoştinţele
teoretice şi practice acumulate, în
special, în ultimul deceniu.
O echipă de experţi prezintă, sub formă
de ghid, clar şi concis, practicile şi
soluţiile destinate sănătăţii pădurii. Ideile
prezentate pot fi gestionate inclusiv în
ţările în curs de dezvoltare, cu succes
în lupta cu instrumentele biologice
recomandate. Ghidul furnizează
elemente de teorie, direcţii practice,
explică şi abordează inclusiv riscurile

www.asfor.ro • Meridiane forestiere • 63

buletin informativ• info bulletin

unor astfel de programe. În conţinut
sunt prezetate şi 11 studii de caz,
explicate şi susţinute prin ilustraţii.

serviciilor ecosistemice necesare vieţii şi
mai bunei sănătăţi umane. Sunt analizate
câteva studii de caz, cu concepte generale
adaptate la context, aducând metode
pentru a fi aplicate într-un evantai larg
de situaţii. Manualul se concentrează pe
valorile serviciilor ecosistemice forestiere
şi se doreşte a fi o prescripţie pentru
ameliorarea măsurilor din politicile şi
deciziile în domeniu.
Între alte lucruri, cartea explorează
bazele matematice şi financiare, cum ar fi
indicatorii de rentabilitate şi risc, utilizate la
principalele metode de estimare a valorii
economice ale serviciilor ecosistemice
forestiere.

Evaluarea avantajelor
pădurii comunitare
ISBN 978-92-5-131547-7
2019, Roma, FAO

Întrunirile având ca obiectiv regimul
forestier comunitar au cunoscut o
expansiune considerabilă, mai ales
în cursul ultimelor patru decenii,
traversând, în acest răstimp, un vast
evantai de iniţiative care au favorizat o
tot mai largă participare a societăţii la
activitatea forestieră.
Cadrul de evaluare prezentat are scopul
de a evidenţia şi a da, în mod concertat,
parte din rezultatele şi eşecurile
comunităţilor forestiere realizate la nivel
de ţară.
Lucrarea poate, de asemenea, oferi un
mediu pentru stimularea unei game largi
de iniţiative.
O comunitate forestieră performantă
este aceea care reuşeşte să restaureze
rapid pădurea, pe plan ecologic şi
social, şi aleage principii de gospodărire
durabile, conectate la nevoile locale şi
naţionale.

Rolul pădurii
în atenţionările
şi efectele schimbărilor
climatice
ISBN 978-92-5-131094-6
2018, Roma, FAO

Pădurile au o contribuţie considerabilă
în gestionarea efectelor schimbărilor
climatice, absorbţiei bioxidului de

64 • Meridiane forestiere • www.asfor.ro

carbon si stocării acestuia. Joacă, de
asemenea, un rol esenţial în reducerea
vulnerabilităţilor şi în ameliorarea
capacităţii de adaptare a ecosistemelor
şi populaţiilor de a face faţă schimbărilor
şi variabilităţii climatice, până când
impactul negativ devine evident. În
multe ţări şi părţi ale lumii, pădurile
nu sunt luate în considerare, în
politicile forestiere naţionale, ca factor
determinant în schimbările climatice.
Această publicaţie oferă un argument
probat în a aduce şi integra în
programele forestiere naţionale
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 şi
practica gestionării pădurilor.

Wollzugshilfe
Waldschutz

carte, 2020, 67 pagini
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Lucrarea (ediţie actualizată în 2020, pe
baza primei ediţii, din 2018) prezintă linii
directoare pentru tratarea organismelor
dăunătoare pădurilor.
Din cauza globalizării şi a schimbărilor
climatice, din ce în ce mai multe
organisme dăunătoare ameninţă
pădurile elveţiene. Protecţia pădurii
împotriva acestor organisme
dăunătoare este o preocupare comună
a autorităţilor cantonale şi naţionale,
astfel încât pădurea să îşi poată
îndeplini în continuare funcţiile diverse
în beneficiul populaţiei. Ajutorul pentru
aplicarea protecţiei pădurilor constă în
descrierea principiilor cooperării dintre
autorităţi, institute de cercetare şi alte

părţi interesate în tratarea organismelor
dăunătoare pădurii. Modulele
individuale descriu în detaliu modul în
care autorităţile ar trebui să acţioneze
împotriva organismelor dăunătoare
individuale. Ele reflectă starea actuală
a cunoaşterii în tratarea acestor
organisme.

Ameliorarea
guvernanței regimului
forestier
ISBN 978-92-5-131553-8
2019, Roma, FAO

6-9 octombrie,
Rambouillet, Franţa

12 noiembrie,
Tavannes, Elveţia

Curs de formare profesională continuă

Dezbatere tematică

Liliecii şi gestiunea
forestieră

Produse extrase
din lemn

8 octombrie,
Geneva, Elveţia

17-25 noiembrie,
Lyss, Belgia

Circulația apei în sol
și arborii din orașe

Gestiunea riscurilor
în planificarea
forestieră

Conferinţă

Formare profesională continuă

14 octombrie,
Zollikofen, Elveţia

19-20 noiembrie,
Besançon, Franţa

Transferul de informaţii
şi studii ştiinţifice
forestiere la HAFL

EuroForest

Salon de inovaţii şi servicii

Conferinţă

19 noiembrie,
Colombier, Franţa

16 octombrie,
Gurnigel, Elveţia

Limite de preţuri
anunţate la vânzarea
lemnului, în 2020

Îngrijirea arboretelor
tinere cu rol
de protecţie, în zona
de munte

Dezbatere

20 noiembrie,
Aubonne, Elveţia

Curs de formare profesională continuă
22 octombrie
Zürich, Elveţia

Pădurea, ca medicament

Cum evaluăm corect
serviciile ecosistemice
forestiere

Curs de formare continuă
2-3 noiembrie,
Zollikofen, Elveţia

Transfer de cunoştinţe
în silvicultură

ISBN978-92-5-131215-5
2019, Roma, FAO

Incapacitatea de a cuprinde în plenul
valorii economice şi serviciile ecosistemice
ale pădurii, inclusiv în procesele
decizionale, contribuie la sau menţine
procesul de degradare a unor ecosisteme
sau biodiversităţi. A arăta şi integra valorile
acestor servicii pot determina noi orientări
politice în menţinere şi conservare şi,
de asemenea, pot ocroti colateralele
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Seminar

9-13 noiembrie,
Eimeldingen, Germania

Este analizat şi evaluat rolul proprietăţii
asupra pădurii, în legătură cu modul de
gospodărire şi cu nevoia de îmbunătăţire
a acesteia. Ghidul elaborat se oferă ca
un instrument de implementare a celor
mai bune şi responsabile soluţii. S-au
abordat chestiuni legate de regimul funciar
aplicat terenurilor, pajiştilor şi pădurii, în
general, inclusiv de securitatea alimentară
naţională, în context internaţional.
Sunt descrise şi încurajate iniţiativele
participative, colaborative, pentru forestierii
comunitari şi de exploatare a lemnului.
Instrumentul permite identificarea şi
evaluarea sistemelor nerecunoscute în
textele de lege. De asemenea, sunt oferite
indicaţii preţioase despre potenţialul ideilor
noi, dar şi despre limitele acestora cu
referire la mediul local, şi al contribuţiilor
exprese îndreptate spre obiectivele
dezvoltării durabile, în general.

Conservarea
biodiversităţii: cum
se înclină balanţa
în silvicultură,
• Vedere generală
asupra Europei
Conferinţă şi atelier de lucru

Ce susține benefic
un arboret
Seminar

26 noiembrie,
Birmensdorf, Elveţia

Biodiversitatea
forestieră
Forum ştiinţific

3-5 decembrie,
Montreux, Elveţia

Salonul internaţional
al climatului
16 decembrie,
Lausanne, Elveţia

Miza lemnului
de foioase
prin corespondenţă

Informare

California: incedii de pădure
Statul vest american contoriza, la
jumătatea lunii septembrie, peste
93.000 de ha de păduri, respectiv
tot atâtea terenuri de fotbal
alăturate, devorate de foc. Statul

vecin, Oregon, a fost, de asemenea,
afectat. Pe baza datelor obţinute prin
satelit, aceste incendii au emis deja
în atmosferă 83 de milioane de tone
de CO2.
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PPE
2021
Program

Piaţa
Fintech

în spaţiul CSI,
Asia Centrală
şi Mongolia

de promovare
a exportului

Pentru o mai bună vizibilitate a
situaţiei şi a celor mai recente tendinţe
ale pieţei regionale Fintech din zona CSI,
Asia Centrală şi Mongolia, a fost elaborat
un studiu-raport cu diverse elemente
economice, „Intrarea pe piaţa Fintech în
spaţiul CSI, Asia Centrală şi Mongolia”,
ca rezultat al webinar-ului organizat şi
prezentat, pe 14 octombrie, de experţii
AIFC - Astana International Financial
Centre.
Potrivit experţilor, studiul-raport a
fost elaborat de AIFC în parteneriat
cu Asociaţia Fintech (Rusia), cu Filiala
Asociaţiei Fintech (Ukraina), Parcul IT
din Uzbekistan, Parcul High-Tech din
Republica Kârgâză, Centrul BEROC
pentru Cercetări Economice (Belarus),
compania de consultanţă Access
Solutions (Mongolia), QazTechVentures
şi companii inovatoare.
Studiul-raport include informaţii
despre situaţia actuală a industriei
Fintech, cele mai recente tendinţe,
specificul pieţei regionale, mediul de
reglementare, dezvoltarea talentelor,
cererea de tehnologie financiară, accesul
la capital, sprijinul guvernului şi exemple
de succes, informaţii care pot fi utile
pentru utilizarea pe piaţă de către noii
jucători.

MEMMA, în informaţiile despre PPE
2021, a precizat faptul că se estimează o
finanţare de 73 milioane lei + TVA. O parte
a asociaţiilor profesionale beneficiare ale
acestui program trebuie să trimită toate
propunerile pentru acţiunile din 2021, motiv
pentru care s-a hotărât aprobarea PPE în
etape, respectiv, în primă fază, pentru primul
trimestru din 2021.
La acest moment, sunt greu de întocmit
devize reale sau de iniţiat demersuri
concrete, ţinând cont de contextul economic
general şi de fluctuaţia preţurilor, cauzată de
pandemia COVID-19.
Notă:
La solicitarea reprezentanţilor EAU,
având în vedere contextul pandemiei, Biroul
Internațional de Expoziţii de la Paris a
amânat desfăşurarea expoziției mondiale
Dubai 2020, pentru perioada 1 octombrie
2021-31 martie 2022.
În contextul elaborării, la nivelul consiliului
de export, a propunerilor privind programul
de promovare a exportului pentru anul 2021,
este adresată solicitarea de a readuce în
atenţia asociaţiilor profesionale posibilitatea
de organizare, în cadrul pavilionului naţional,
la Expo Dubai, de acţiuni de promovare
comercial-economice (mini-expoziţii, misiuni
economice, prezentări de produse, conferinţe
şi sesiuni de match-making sau întâlniri B2B).

Manifestări internaţionale virtuale

Singapore Fintech Festival
& Singapore Week of Innovation and Technology
Autoritatea Monetară din
Singapore (MAS), Asociaţia Băncilor
din Singapore (ABS), Agenţia
guvernamentală pentru promovarea
întreprinderilor - Enterprise
Singapore (ESG), Departamentul
“National Research Foundation
Singapore (NRF)”, Centrul
“Intellectual Property Intermediary
(IPI)” şi organizatorul expoziţional
local SingEx Holdings au organizat
webinarul dedicat lansării oficiale a
manifestării internaţionale virtuale
„SFF&SWITCH 2020”, desfășurată în
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perioada 7-11 decembrie 2020.
Manifestarea ”SFF&SWITCH”,
la a 2-a ediţie în acest an, s-a
desfăşurat în format virtual, din
cauza pandemiei de COVID-19,
în anul 2019 fiind prima dată
când expoziţiile şi conferinţele
internaţionale ”Singapore Fintech
Festival” (SFF) şi ”Singapore Week
of Innovation and Technology
(SWITCH)” au fost reunite, atrăgând
aproximativ 1.000 de expozanţi,
41 de pavilioane naţionale, 560 de
vorbitori şi peste 60.000 de vizitatori

din 140 de ţări.
Având ca logo tematic ”People
& Talent”, SFF&SWITCH 2020
reprezintă platforma virtuală
ce va conecta dezvoltatorii de
soluţii inovatoare din industria
manufacturieră, a oraşelor
inteligente, ştiinţelor bio-medicale,
universităţi, institute de cercetare,
bănci şi autorităţi naţionale de
reglementare financiar-bancară şi
fonduri de investiţii.

Bucureşti, sem. I 2021

Expoziţie
virtuală
naţională
multisectorială

• organizată în spaţiile de la Palatul
Parlamentului din Bucureşti;
• va cuprinde oferta de export a
României, cu suportarea integrală
a cheltuielilor de la bugetul de
stat, prin activarea instrumentului
„acţiuni de publicitate şi reclamă
cu caracter general, pe produse şi
grupe de produse, pe pieţe de interes
pentru exportul românesc”, din OUG
120/2002.

Portal Access2Markets

Comisia Europeană a lansat la 13 octombrie 2020 noul
portal Access2Markets (disponibil în toate limbile SM UE),
care va fi disponibil şi pe site-ul MEEMA. Portalul este
conceput pentru a veni în sprijinul întreprinderilor mici şi
mijlocii să facă afaceri cu ţări din afara UE şi să profite la
maximum de acordurile comerciale ale UE. Acesta le oferă
informaţii adaptate pentru produsele exportate şi include
taxe vamale aplicabile, reguli de origine şi alte cerinţe
care trebuie respectate. Se adresează atât utilizatorilor
noi, cât şi celor experimentaţi şi oferă informaţii practice
despre acordurile comerciale ale UE, ghiduri pas cu pas,
tutoriale, exemple video ale IMM-urilor de succes care
tranzacţionează la nivel global şi multe altele, în toate
limbile oficiale ale UE. De asemenea, include o noutate
principală pentru a ajuta companiile să înţeleagă şi să
aplice regulile de origine: instrumentul de autoevaluare a
regulilor de origine, ROSA.

OMC
tranşează
în favoarea
Canadei
în războiul
lemnului
pentru lucrări
cu SUA
La 24 august, Organizaţia
Mondială a Comerţului
(OMC), cu sediul la Geneva,
a emis din nou o decizie
în favoarea Canadei,
prin care conchide că
impunerea tarifelor de către
departamentul american al
comerţului pe importurile de
lemn pentru lucrări de origine
canadiană nu se fundamenta
„pe nicio bază motivată sau
adecvată”. Ultimele drepturi
vamale impuse de către
Adminstraţia Trump pentru
obţinerea drepturilor de
compensare şi antidumping
se ridicau, în medie, la mai
mult de 20%, iar întrebarea
care se pune astăzi este
care parte ar putea/trebui
returnată industriei canadiene
a lemnului.

Ikea:
nedeclarare
origine
Bruno Manser Fonds,
numit după activistul elveţian
apărător al pădurilor tropicale
dispărute din Malaiezia,
reproşează gigantului suedez
al mobilierului că nu a
respectat obligaţia legală de
declarare a originii lemnului
utilizat. La începutul lunii
septembrie, a fost depusă o
plângere pentru informare şi
cercetare la departamentul
federal al economiei
împotriva Ikea Elveţia şi
directoarei Jesica Andren. În
caz de neglijenţă, valoarea
amenzii (Ikea nu a fost încă
sancţionată vreodată) este
de 2.000 de franci şi poate
ajunge la maximum 10.000
de franci, în caz de infracţiune
intenţionată.
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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.

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

in memoriam

Iulian Borza
1938 - 2020
A plecat dintre noi, vineri, 2
octombrie, imprevizibil și discret,
un distins coleg, cunoscut și prețuit
specialist, apreciat și stimat, ing. Iulian
Borza.
Marea familie a forestierilor
deplânge dispariţia lui Iulian Borza
şi exprimă adâncă durere şi sincere
condoleanţe apropiaţilor. Chiar
și după plecarea sa în eternitate,
rămâne o prezenţă constantă, unanim
apreciată şi respectată în viaţa noastră
profesională. A activat permanent, mai
bine de o jumătate de secol, evaluator
avizat al fenomenului forestier naţional
şi universal. Dispariţia lasă un gol
imens în breasla noastră. Silvicultura şi
toți cei care l-au cunoscut îi vor păstra
vie amintirea. Activitatea multilaterală
şi complexă desfăşurată de omul de
producție care a fost ing. Iulian Borza
şi realizările obţinute se explică, în
primul rând, prin trăsăturile particulare
ale caracterului său şi prin concepţia sa
despre muncă şi viaţă.
S-a născut în 12 iunie 1938, în
satul Târnivața, comuna Brănișca,
jud. Hunedoara. Cu o deosebită
disciplină profesională, inteligent şi
fin observator, cu o mare capacitate
de analiză şi sinteză, calităţi dublate
de perseverenţă şi o mare putere
de muncă, manifestând un spirit de
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luptător şi conştiinţă de învingător,
inginerului Iulian Borza nu i-a fost greu
să realizeze, atât pe linie administrativă,
cât şi pe cea efectiv profesională,
performanță și bună practică până la
vârsta la care unii devin nepunticioși.
Primitor cu cei care îl vizitau, sociabil
şi oricând gata să ajute pe oricine
ar fi apelat la el, şi-a atras, de-a
lungul timpului, numeroşi prieteni
și cunoştinţe, dovadă fiind numărul
mare de apropiaţi. A avut o carieră
bogată în industria forestieră. A urmat
Liceul Teoretic „Decebal” din Deva,
iar ulterior, cursurile Facultăţii de
Silvicultură din Braşov, secţia Exploatări
Transporturi şi Construcţii Forestiere,
promoția 1962. Şi-a început activitatea
la sectorul Baru Mare, IF Haţeg, apoi
ca șef al serviciului de producţie la IF
Dobra - DREF Hunedoara. În 1966,
este transferat la IF Braşov, ca inginer
de exploatare, la sectorul Codlea, apoi
numit șef al sectorului de exploatare,
la Râşnov. În perioada 1980-1982, a
fost șef al atelierului de proiectare
tehnologică din cadrul IFET Braşov,
iar în anii 1982-1991, a lucrat ca
director tehnic şi de producţie la IFET
Braşov. În perioada 1991-1994, a
fost director al Sucursalei Braşov din
cadrul R.A. VESTREL Braşov, pentru
ca în perioada 1994-2000, să ocupe

funcţia de director de producţie
la SC BRAFOR SA Braşov.
După pensionare, dl Borza şi-a
continuat activitatea în cadrul
ASFOR, unde a ocupat, până în
prezent, funcţia de consilier la
Sucursala Braşov şi secretar al
Consiliului director.
Iulian Borza s-a arătat
deosebit de generos în a forma
şi pregăti specialişti mai tineri
sau pe colaboratorii cu care
a lucrat. Din acest punct de
vedere, s-a dovedit deosebit
de generos şi perspicace în a-i
descoperi pe cei pasionați de
practica forestieră.
Acum, după ani de
democrație, s-au schimbat
multe dintre regulile după care
funcţiona domeniul forestier.
Noile reguli sunt mult mai
permisive, în centrul procesului
se află profitul, nu specialistul,
iar acesta din urmă nu poate
fi decât un partener, antrenor
prestator de servicii al cărui rol
este cel de a ajuta sistemul fără
a-l solicita prea intens şi fără a-l
putea constrânge. Toate acestea
au avut efectul slăbirii regulilor
tradiţionale şi diminuarea rolului
profesionistului, fapt pentru
care ne punem întrebarea
dacă la baza multor nereguli
actuale nu se află şi abdicarea
de la conceptele mai stricte
ale meseriei tradiţionale, la
care Iulian Borza nu a dorit să
renunțe ușor.
Atunci când lucrurile, aici, pe
pământ, nu merg aşa cum am
vrea noi, ajungi să-i fericești
pe cei care l-au părăsit, pentru
lumea cealaltă. Rămâne ca
noi, cei care beneficiem de
contribuţiile lor la bunul mers
al lucrurilor şi al silviculturii,
în general, să continuăm pe
mai departe opera înaintaşilor
noştri, care, în condiţii infinit
mai dificile, şi-au făcut din plin
datoria.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace!

Aurel Rizea
1930-2020
Cu durere și regret acceptăm trecerea în neființă a
președintelui de onoare al Asociației Producătorilor
de Mobilă din România, ing. Aurel Mircea Rizea, unul
dintre inițiatorii acestei organizații. Personalitate
marcantă a industriei mobilei românești, ing. Aurel
Rizea a condus, o perioadă îndelungată, în calitate
de director general, Combinatul de Prelucrarea
Lemnului Pipera, apoi întreprinderea de comerț
exterior a industriei mobilei - „Tehno Forest
Export” și Institutul Național al Lemnului București,
remarcându-se ca un bun organizator al activității
acestor instituții și ca un manager abil.
Între anii 1992 și 2009, a condus, în calitate de
director executiv, iar ulterior, de președinte executiv,
Asociația Producătorilor de Mobilă din România,
fiind artizanul afilierii APMR la cele mai cunoscute
organizații internaționale din domeniu, Uniunea
Europeană a Mobilei (UEA) și Confederația Mondială
a Mobilei (WFC), precum și unul dintre inițiatorii
organizării la București a unicului târg internațional
de mobilă al României.
Aducem un ultim omagiu celui care a fost un
profesionist de marcă, un model strălucit de
determinare și interrelaționare umană, care a știut
întotdeauna să își aleagă colaboratorii, și un coleg
remarcabil, șarmant și jovial, care nu a ezitat niciun
moment să împărtășească și altora din bogata sa
experiență de viață și de conducere, folosindu-și
permanent calitățile pentru a consolida imaginea
APMR și a industriei mobilei.
Va rămâne pentru totdeauna în amintirea noastră
și în istoria industriei românești de mobilă.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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Astana, Kazahstan
Konya, Turcia

Camera de Comerț
Konya (KTO)

Comerțul
exterior
al Republicii
Kazahstan
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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. Balanța comercială a
fost pozitivă în toți acești 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 vizau micșorarea
efectelor negative cauzate de
prețul scăzut al țițeiului, dar
și dezvoltarea, în general,
a țării, în special reducerea
dependenței de exporturile de
petrol, fiind aplicate simultan
mai multe programe: „Business
road map 2020”, „Dezvoltarea
industrială accelerată”,

„Strategia 2050”, „Nurly Zhol”
(dezvoltarea infrastructurii și
construcții), „cei cinci piloni
de reformă ai administrației
publice”, înființarea Centrului
Financiar Astana, toate, însoțite
de asigurarea fondurilor
financiare. Kazahstanul,
aflat în proximitatea a două
puteri economice mari
(China și Rusia) și în fluxul de
mărfuri dinspre China spre
UE, cunoaște o dezvoltare a
infrastructurii de tranzit în
plină desfășurare, Kazahstanul
urmând să devină un centru
regional de tranzit pentru
„noul drum al mătăsii” (cale
ferată și auto). Apartenența
Kazahstanului la Uniunea
Economică Eurasiatică va
continua să marcheze relațiile
comerciale ale acestei țări cu
Uniunea Europeană.

Una dintre cele mai importante
provincii, centru comercial, industrial
și cultural aflat pe rutele comerciale
principale de-a lungul istoriei, având
drept capitală
omonimă al 7-lea cel
mai populat oraș al
țării, Konya reprezintă
un reper important în
economia Republicii
Turcia, cu precădere
în domeniile
producției industriale
(producția de
mașini/echipamente
pentru agricultură, morărit, ambalare,
prelucrarea metalelor, foraj, sectorul
construcției de autovehicule, industria
ușoară, industria chimică, masele
plastice, industria mobilei, produsele
alimentare și materialele de construcții
etc.). Produsele companiilor din Konya
sunt exportate, la ora actuală, în 180 de
țări.
Camera de Comerț Konya (KTO),
înființată încă din anul 1882, este,

în prezent, o organizație non-profit,
reprezentând companiile comerciale
și industriale din Konya și împrejurimi.
Reunește 75 de comitete profesionale
și peste 20.000 de membri, deține titlul
de a șasea cameră ca mărime din Turcia
și implementează politici comerciale și
reglementări pe piața locală.
În cadrul
demersurilor de
contact și promovare
a cooperării, Camera
de Comerț din
Konya a înaintat,
recent, prezentarea
unui instrument
propriu, menit să
faciliteze legăturile
cu potențialii parteneri externi, și anume
platforma www.listofcompany.com.
Aceasta se dorește a fi un instrument
util și eficient în prezentarea a peste
7.000 de companii zonale care activează
în 50 de sectoare economice diverse.
Platforma prezintă, de asemenea,
principalele manifestări expoziționale
organizate în regiune, evenimente
care pot fi un bun prilej de contact în
vederea unor potențiale colaborări între
companiile române și cele turce.

Scopul regulamentului UE
privind legalitatea lemnului
este de a opri comerțul cu
lemn ilegal în UE. Regulamentul
este un element important al
programului UE privind FLEGT
(lege silvică, guvernare și
comerț).
EUTR a intrat în vigoare încă
din 2013. Datorită dimensiunii
pieței lemnului din UE, această
reglementare influențează
comerțul 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 și
impact asupra furnizorilor și
comercianților din întreaga
lume, ale căror produse pot
ajunge pe piața UE.

Elementele
de bază ale EUTR
Regulamentul UE privind
legalitatea lemnului include trei
cerințe esențiale:
Interzicerea exploatării
ilegale a lemnului •
Regulamentul interzice
plasarea pentru prima dată
pe piața UE a lemnului
sau produselor din lemn
recoltate ilegal • Interdicția
se aplică numeroaselor
produse enumerate în anexa
regulamentului.
Obligația de a înregistra
partenerii comerciali • Toți
comercianții din UE care au
produse enumerate în anexa
regulamentului sunt obligați să
țină evidența cumpărătorilor și
furnizorilor.
Obligațiile „due diligence”
• EUTR definește
„operatorii: - organizații din UE,
care introduc pentru prima dată
pe piață orice produs enumerat
în lista regulamentului” și îi
obligă pe aceștia să exercite
„due diligence” pentru a
minimiza riscul intrărilor ilegale
de lemn în Uniunea Europeană.

1

2
3
Wagstaff Media & Marketing

interesată de identificarea unor parteneri de afaceri din țara noastră (specializați
pe zona de turism), pentru a demara acțiuni promoționale pe spațiul nord-american,
în vederea atragerii de turiști locali către România (atunci când condițiile tehnicosanitare vor permite, bineînțeles!).
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Land of Wood FZC, EAU
• cherestea rășinoase / foioase
• 10-15 containere / lună
Mina Fecry • Ajman Freezone • Emiratele
Arabe Unite • Tel:+971502113612 •
mina.fekry@landofwood.ae
Companii de construcții, 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
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
Alemadi Enterprises, Quatar
• MDF, tocătură din lemn etc.
• convenţii anuale
176 Main Road / P.O. Box:3890
Doha, Qatar • Tel : +97455276565
qc@alemadi.com.qa
Dekinsan Group Turcia
• prefabricate pentru uşi
• conform specificaţiilor tehnice convenite
Huseyn Sahin, Ankara, Turcia,
tel.: +90.312.230.38.52
huseynsahin@dekinsan.com
Saudi Formica Sheets Arabia Saudită
• plăci aglomerate şi laminate
• se negociază cu partenerul
Khalil Baltagi, Saudi Formica Sheets,
Arabia Saudită
MCF Foods Ltd. Irlanda
• aşchii şi cioplitură de lemn
• se negociază
56 Bridge Street, Clonakilty, Co. Cork.
Ireland • tel.: +353.23.884.7309

Portal Access2Markets

Disponibil în toate limbile SM UE.
Portalul este conceput pentru a veni
în sprijinul întreprinderilor mici și
mijlocii, să facă afaceri cu țări din
afara UE și să profite la maximum de
acordurile comerciale ale UE. Acesta
le oferă informații adaptate pentru
produsele exportate și include taxe
vamale aplicabile, reguli de origine și
alte cerințe care trebuie respectate.
Se adresează atât utilizatorilor noi,

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

Ordonanţă
federală
privind
comerţul
cu lemn

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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cât și celor experimentați și oferă
informații practice despre acordurile
comerciale ale UE, ghiduri pas cu pas,
tutoriale, exemple video ale IMMurilor de succes care tranzacționează
la nivel global și multe altele, în toate
limbile oficiale ale UE. De asemenea,
include o noutate principală pentru
a ajuta companiile să înțeleagă și să
aplice regulile de origine.

„Lignum”, în calitate de organizaţie
centrală a economiei elveţiene a
pădurii şi lemnului, salută crearea
unui regulament de comercializare
a lemnului, adaptat după cel al
Uniunii Europene. Şi subliniază
faptul că graficul de implementare
va fi determinat şi că, dacă acesta

este realizat în mod coerent, va
permite eliminarea unui obstacol
pentru exporturi. Sectorul lemnului
se teme totuşi ca o intrare în vigoare
unilaterală, fără soluţie contractuală
cu UE, să nu genereze un dezavantaj
nou cauzat de creşterea taxelor
administrative derivate din importuri.
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