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•

Romsilva va crește ponderea
comercializării lemnului fasonat
în depozite.
• Armonizarea
cu
cerințele
actuale ale pieței a impus
realizarea unui catalog de
prezentare
a
sortimentelor
proprii.
• Personalul Romsilva implicat
în
producția
materialelor
lemnoase a fost instruit teoretic și
practic în vederea creșterii
competitivității
sortimentelor
realizate.
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Regia Națională a Pădurilor - R.N.P. Romsilva a derulat prin
Facultatea de silvicultură și exploatări forestiere din Brașov un
program de școlarizare a personalului implicat în producția
sortimentelor de lemn, în perspectiva creșterii volumului de lemn
fasonat începând din 2023. În prealabil a fost conceput un Catalog de
prezentare a produselor lemnoase care a reușit să armonizeze
sortimentele autohtone cu clasele de calitate ale lemnului rotund din
standarde europene. Instruirea a început cu un nivel teoretic, la care
cursanții au fost familiarizați cu identificarea și măsurarea defectelor,
precum și cu principiile de sortare. Aplicațiile practice au avut loc între
15 februarie și 17 martie 2022, în 17 depozite ale Romsilva, și a reunit
un număr de peste 650 de participanți. Au fost efectuate exerciții de
sortare, în comun și pe echipe, constând în identificarea, localizarea și
măsurarea sortimentelor în concordanță cu principiul valorificării
superioare a lemnului.
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1. NECESITATEA INSTRUCTAJULUI
Regia Națională a Pădurilor – R.N.P. Romsilva se pregătește să răspundă cerinței din noul
Cod Silvic de a comercializa prioritar lemn fasonat, în defavoarea lemnului pe picior. Pentru
alinierea la această cerință, grupul de lucru pe valorificarea lemnului din regie a demarat în
decembrie 2020 consultări cu personalul de la direcții implicat în producția de sortimente, la care
au fost invitate și cadre didactice de la Facultatea de silvicultură și exploatări forestiere din Brașov.
Cu ocazia consultărilor au fost studiate posibilitățile R.N.P. Romsilva de creștere a volumului de
lemn fasonat plecând de la capacitatea actuală de exploatare în regie proprie (prin numărul de
formații de exploatare și productivitatea utilajelor folosite) și de la capacitatea proprie de
depozitare. Analiza efectuată în 2021 a relevat că:
-

85% din lemnul recoltat din pădurile administrate de R.N.P. Romsilva se valorifica din
platforma primară, restul din depozite;

-

sortarea la pădure, îndeosebi în platforma primară, nu asigură condiții corespunzătoare
de lucru, sortarea la depozit fiind mult mai eficientă economic;

-

în general, la rășinoase, sortimentul comercial se obține la pădure, în timp ce la foioase
pleacă din depozit;

-

la unele ocoale silvice sortarea lemnului exploatat se încheie cu separarea lemnului
rotund de lemnul de steri, împărțirea lemnului rotund în sortimente industriale
comerciale revenind unor operatori economici intermediari.

Grupul de lucru a stabilit o strategie care prevede: 1) crearea/extinderea rețelei de depozite
care să corespundă volumelor tot mai mari de materiale lemnoase care urmează a fi sortate, 2)
dotarea cu utilaje eficiente pentru exploatarea, transportul și manipularea lemnului, 3) implicarea
în măsură cât mai mare a operatorilor economici în prestarea de servicii de exploatare forestieră și
transport tehnologic, 4) elaborarea unui set de norme interne privind încadrarea pieselor în
sortimente și 5) instruirea și perfecționarea personalului implicat în sortarea masei lemnoase
exploatate. Participanții la consultările preliminare și la instructajul din teren au realizat
importanța economică a actului sortării, care poate aduce un plus consistent de valoare lemnului
sau, dimpotrivă, poate reduce substanțial profitul din vânzarea lemnului. Pentru ca lemnul
comercializat de Romsilva să primească destinația industrială adecvată, a fost necesară în primă
instanță elaborarea unui catalog de prezentare a produselor și, apoi, instruirea personalului în
acord cu noile cerințe exprimate în acest catalog.

2. CATALOGUL SORTIMENTELOR DE LEMN FASONAT
COMERCIALIZATE DE R.N.P. ROMSILVA
Una din primele realizări ale grupului de lucru a fost întocmirea catalogului de prezentare a
sortimentelor pe care R.N.P Romsilva le produce. Catalogul a fost lansat în 22 aprilie 2021
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(http://www.rosilva.ro/comunicate_de_presa/romsilva_lanseaza_prima_editie_a_catalogului_de_p
rezentare_a_sortimentelor_de_lemn_fasonat__p_632.html) și este un document public
(http://www.rosilva.ro/files/content/bucuresti/Cat21.pdf).
Catalogul a răspuns următoarelor necesități:
- sistematizarea sortimentelor de lemn fasonat pe care le produce Romsilva (Figura 1);
- unificarea
criteriilor
de
încadrare în sortimente, pentru a
elimina diferențele regionale;
- armonizarea sistemului de
clasificare autohton tradițional, în
Clase de
care primează criteriul utilizării
calitate
Sortimente
lemnului, cu sistemul de clasificare
sortiment
calitativă a lemnului oficializat prin
standardele europene;
- adaptarea
condițiilor
dimensionale și calitative impuse
fiecărui sortiment la cerințele
Furnire
beneficiarilor
lemnului
sortat,
Buștean
estetice
determinate de tehnologiile actuale
pentru
Furnire
de prelucrare a lemnului.
furnire
tehnice
Pentru
armonizarea
cu
Buștean de
standardele europene EN, de pildă,
rezonanță
Gater A
clasa de calitate A a fost asimilată cu
lemnul pentru furnire sau rezonanță,
Buștean de
clasa B, cu lemnul de gater A, clasa
Gater B
gater
C, cu lemnul de gater B, iar clasa D,
cu lemnul de gater C. Condițiile
Gater C
tehnice și de calitate ale lemnului
pentru plăci, pentru construcții
Lemn brut
Sortimente
pentru
Clasa A...C
rurale și pentru foc au fost preluate
comerciale
celuloză
din
standardele
autohtone în
vigoare.
Lemn pentru
plăci

Lemn pentru
construcții
rurale (CR)
Lemn pentru
foc și
mangalizare

Clasa A...D

CR rășinoase

CR foioase

Clasa A...E

Figura 1. Sortimentele de lemn brut comercializate de Regia
Națională a Pădurilor ROMSILVA

Sortimentele din Catalog au
fost preluate în Sumal 2.0. Pe durata
instructajului, s-a afirmat că, deși se
impune
încadrarea
precisă
a
lemnului
într-un
sortiment,
denumirea
sortimentelor
este
convențională, diferența între ele
devenind clară odată cu prețul
atribuit fiecărui sortiment. Ca
urmare, sunt acceptate și varietăți
intermediare de sortimente, cum ar fi
bușteanul de stejar A+, cu calități
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între lemnul pentru furnire estetice și lemnul de gater A. De asemenea, se agrează împărțirea
sortimentelor în varietăți după clasa de diametre și formarea unor varietăți dedicate lemnului cu
anumite defecte, pentru care există căutare pe piață, cum ar fi bușteanul de stejar pentru gater cu
atac de Cerambyx sau bușteanul cu anumite colorații anormale sănătoase care exced limitele
impuse de sortimentele valoroase. Catalogul este un document care informează dar și asigură
beneficiarii lemnului cu privire la caracteristicile produselor pe care îl cumpără.

3. CURSUL DE SORTARE A LEMNULUI BRUT
Instructajul a fost organizat în cadrul programului de formare continuă intitulat
„Valorificarea superioară a masei lemnoase exploatate” asigurat de Universitatea Transilvania din
Brașov prin Facultatea de silvicultură și exploatări forestiere. Programul a debutat cu prezentarea
online a cursului de Sortare a lemnului brut, care a avut loc în 26 și 27 octombrie 2021. Pentru
pregătirea teoretică și practică a cursanților a fost conceput un ghid de bune practici în sortarea
lemnului brut. Aplicațiile practice s-au desfășurat în perioada 15 februarie - 17 martie 2022, în 17
locații alese de beneficiar. Depozitele nominalizate pentru efectuarea aplicațiilor practice au fost:
Petrești (Dâmbovița), Șimian (Mehedinți), Bocșa (Caraș-Severin), Bârzava (Arad), Miercurea
Sibiului (Sibiu), Feneș (Alba), Dezmir (Cluj), Borlești (Satu Mare), Firiza (Maramureș), Tulcea,
Odobești (Vrancea), Măneciu (Prahova), Căiuți (Bacău), Brodoc (Vaslui), Podu Iloaiei (Iași), Vaduri
(Neamț), Vama (Suceava).

Figura 2. Stand de bușteni pregătiți pentru aplicațiile practice (foto: Răzvan Vasile Câmpu)
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La instructaj a participat un număr total de 650 cursanți, din toate direcțiile silvice, la care se
adaugă personalul din direcțiile silvice gazdă care a asistat tehnic lucrările practice. Pentru
desfășurarea aplicațiilor, gazdele au pregătit un număr suficient de mare de piese de lemn lung
(trunchiuri, catarge) din speciile reprezentative pentru locația de lucru și direcțiile arondate
acesteia (Figura 2). Lucrările practice au constat în exerciții comune (cursanți plus organizatori) și
individuale (pe echipe formate pe ocoale silvice) de împărțire a unui număr cât mai mare de piese
în sortimente (Figura 3). Pentru cazurile analizate au fost propuse și comparate, economic și
tehnic, soluții alternative de sortare. Pentru fiecare piesă analizată a fost identificată soluția de
sortare care aduce cele mai mari beneficii din vânzarea sortimentelor propuse, în contextul pieței
locale și necesității constituirii unor loturi cu volume suficient de mari. S-a accentuat importanța
constituirii unor loturi omogene din punct de vedere dimensional și calitativ: piesele din lot să
aparțină aceleiași specii sau grupă de specii, unei singure clase de diametre și unui singur
sortiment.

Figura 3. Instantanee de la desfășurarea instructajului practic (foto: Răzvan Vasile Câmpu, Florin
Dinulică, Maria Magdalena Vasilescu)
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Instructajul a fost coordonat de prof.dr.ing. Florin Dinulică, asistat de prof.dr.ing. Răzvan
Vasile Câmpu, prof.dr.ing. Stelian Alexandru Borz și prof.dr.ing. Maria Magdalena Vasilescu,
împreună cu reprezentanți din centrala Regiei și a direcției silvice gazdă. De asemenea,
participanții au fost instruiți sau asistați la utilizarea aplicațiilor informatice folosite de Romsilva
pentru punerea în valoare a masei lemnoase și gestionarea loturilor de bușteni, de către creatorul
acestora, ing. Grigore Tomoioagă. Instructajul s-a finalizat cu o probă practică de evaluare a
gradului de însușire a cunoștințelor privind măsurarea defectelor și împărțirea pieselor în
sortimente. Școlarizarea cursanților se va încheia cu o probă de verificare a cunoștințelor teoretice.
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