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• Romania is a net importer

of roundwood and paper

industry products.

• Romania is a net exporter

of sawnwood and

secondary processed

products.

• The trade balance of forest

sector is positive.
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The aim of the paper is to analyze the Romanian forest sector trade balance using 

the value of main imported and exported wood-based products. Also, an overview 

of the production, import and export of roundwood, sawnwood, secondary 

processed and paper industry products is presented. Two types of data were 

collected from the FAOSTAT database and processed for in depth analysis: i) 

quantities for production, import and export and ii) values for export and import 

in order to calculate the trade balance. In the last decade Romania has become a 

net importer of roundwood and paper industry products and a net exporter of 

sawnwood and secondary processed wood products. The production and import 

of sawnwood increased, while the export decreased. Al these facts and values 

determined a positive trade balance of the sector indicating that Romania is 

benefiting from the added value by importing raw materials and processing it 

inside the county’s borders. In the last years, the production and exports of 

secondary processed products increased, showing that the Romania is benefiting 

from the added value determined by importing raw materials and processing it 

inside the country in a developing wood processing industry marked by 

important investments. Furniture industry can be included in future studies to 

provide a clearer overview. 
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1. INTRODUCTION

With a forest area covering 28% of the territory [1] Romania has an economically significant 

forestry sector, with a Gross Domestic Product (GDP) contribution varying between 3,5 % and 4,5% 

in the last two decades [2-4]. Recovering after a transition period affected by forestland privatization 

and market economy transition, Romanian forestry sector is nowadays passing a consolidation 

phase, with increasing investments and concern awarded to processing industry and value addition 

[4] despite inherent difficulties along the wood supply chain [5]. It is known that value addition by

domestically processing the round wood brings value and opportunities for the forestry and

adjacent sectors [6]. For this, investments in wood processing industry are the triggering factors

followed usually by high value added products, mainly for export [3, 6]. The aim of this paper is to

assess and discuss the facts describing Romanian forest-based industry foreign trade in order to shed

light on the evolution and the status of the sector and its contribution to the country economic

development. Also, an overview of the production, import and export of roundwood, sawnwood,

secondary processed and paper industry products is presented. Production, import, export and

trade balance can provide insights about the past situation and current trends of the forestry sector’s

economy and performance.

This paper takes into consideration the economical phases passed by Romania in the last 60 

years and tries to couple the general evolution of the country’s economy and the evolution of the 

forestry sector foreign trade. The period between 1961 and 1970 was defined by the growth of heavy 

industrial production and an increasing emphasis on autarchic economy, which included a high 

diversification of goods. During this period, the GDP doubled [7], and the foreign trade was mainly 

oriented towards communist countries, members of the Council of Mutual Economic Assistance 

(CMEA). Romania almost tripled its GDP between 1970 and 1980, indicating a very prosperous 

economic decade, despite the country's heavy reliance on foreign capital. With a diverse range of 

industrial goods, the economic sector is defined by an increased quantity of products, added value, 

and access to new markets [7]. After that, until the fall of the communism (1989) Romania continued 

to export in large quantities of goods, but the quality of its goods progressively deteriorated and 

western markets slowly become marginal [7]. Due to compelled exports and restricted imports (a 

communist strategy to face the external debts), the importance of western countries in Romania’s 

foreign trade decreased, while exports to CMEA countries grown back. After the fall of the 

Communism, Romanian economy followed its transition to the open market economy, being 

affected by dramatic institutional, legal and economic changes, with the industry being gradually 

privatized and EU becoming the main external trade/investment partner.  

In general terms, the trade balance is the net amount of a country's exports and imports of 

goods, excluding all financial transfers, investments and other financial components [8]. A country's 

trade balance is positive (meaning that it has a surplus) when the value of exports exceeds the value 

of imports; on the other hand, a country's trade balance is negative or deficient if the value of imports 

exceeds that of exports [8]. The higher the value of the trade balance of a country (or a sector) is, the 

more one can argue that that country (or that sector) have better economic performance. If the 

phenomenon is coupled with a high import of raw materials, then the economic performance is even 
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better. From this perspective, the trade balance can be a very good indicator for the economic 

characterization of a country. For these reasons the present paper considers the forestry sector trade 

balance as an indicator for the intended assessment.  

Wood products manufacture and foreign trade are areas of great research interest. In many 

recent studies, researchers present facts and make correlative and trend identification analysis. The 

estimation of the import export trends was studied in 2008 in Iran [9], followed by a paper studying 

the correlation between import and export with the major macroeconomic variables [10], then an 

investigation about wood production and its trends [11], and in 2018 a wood products’ trade 

prediction [12]. Other countries also have similar studies: in China there are papers studying wood 

foreign trade [13] but also the non-wood products trade [14]. In Poland wood and wooden products 

were studied over a period of 9 years [15]. Some modeling and forecasting methods for wood based 

panel was used in India [16]. Moreover, the trade performance and the impact of international trade 

was also studied in central Europe [3,6,17]. There are relatively few studies focusing wood products 

foreign trade in Romania, this area being inexplicably avoided by scientists. The existing studies 

mainly focus on profitability [3] and internal production and development issues [5,18,19] or are 

referring to foreign trade only marginally [4]. However, in the last years, the interest increased. In 

[20] for instance, the research is analyzing the wood products export performance making a

comparison between Romania and Bulgaria. There were 21 products taken into account using the

Standard International Trade Classification (SITC) codes. The results show that Romania presents a

more diversified palette of products and that both countries present a positive relative trade balance

[20]. Moreover, it comes into sight that Romanian forest products have superior added value [20].

2. MATERIALS AND METHODS

2.1. Data Collection 

Documentation was the main methodological approach. Data were collected from the 

FAOSTAT database [21] from 1961 to 2020 for Romania: i) quantities for production, import and 

export and ii) values for export and import in order to calculate the balance trade. The external trade 

balance was employed in order to find out if different sub-sectors produce surplus of value for the 

sector and, after that, if all of them combined produce a surplus to the country’s trade balance. 

Afterwards an Excel® database was used to produce the illustrative graphs.  

2.2. Product classification 

The production, import and export data were extracted for roundwood, sawnwood, secondary 

processing products and paper industry products (Table 1). The product classification was 

conducted using “forest products definitions” handbook [22].  
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Table 1. Product classification 

No. Category Products 

1 Roundwood Fuel wood 

Industrial roundwood 

2 Primary processing Sawnwood 

3 Secondary processing Wood charcoal 

Wood pellets and other agglomerates 

Wood chips, particles, and residues 

Veneer sheets 

Wood based panels 

4 Paper industry Wood pulp 

Recovered fibber pulp 

Recovered paper 

Graphic paper 

Other paper and paperboard 

Roundwood, sawnwood and secondary processing products were collected in cubic meters 

and the products of the paper industry were extracted in metric tons. However, wood pellets and 

other agglomerates and wood charcoal were initially expressed in tons, and for sake of consistency 

with the entire category (secondary processing) they were converted to m3 using conversion factors 

of 2.19 and 5.93, respectively (averages at Europe level) [23]. 

3. RESULTS

3.1. Roundwood 

The period up to 1970 was marked by a slight increase in the production and imports of 

roundwood, with declining exports. This period is characterized by historical peaks in roundwood 

exports, particularly in the first years of the period, which corresponds to a period of low 

development of the wood processing sector. Consequently, Romania exported significant quantities 

of roundwood along with other raw materials to Soviet Union [7] (Figure 1). Gradually, with the 

development of the processing industry and the general orientation of the national economy 

towards autarchy, the exports of roundwood began to decrease. They remained at a low level for 

the entire communist period. From 1970 to 1980, production and exports declined, while imports 

increased. From 1980 to 1989, all components had a decreasing trend. 
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Figure 1. Roundwood production, import and export evolution (from 1961 to 2020) (production being on 

the left axis and import and export being on the right axis) 

After the fall of Communism, production fluctuates throughout the period, but ends up to 

about 15 million m3. Imports were growing significantly, exceeding exports by large, reaching a 

minimum value in 1989. Nowadays, Romania is currently a net importer of roundwood. 

3.2. Sawnwood 

Throughout the studied timeframe, sawnwood industry keeps up comparable and consistent 

production, import, and export patterns (Figure 2). 

Figure 2. Sawnwood production, import and export evolution (from 1961 to 2020) 

From 1961 to 1970, there was a modest rise, followed by a minor fall (until 1980), with values 

resembling the 1961 levels. Production and exports have decreased since 1980, while wood imports 

marginally increased. After 1989, all values declined for 5-6 years, then went up to 2015, when they 

declined again. The fall in exports from 1973 to 1990s was the consequence of the growth of the wood 

processing sector. It is important to notice that after 2015, although the production kept quite high 

levels, imports declined rapidly. 
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3.3. Secondary processing 

The secondary processing category has a growing tendency throughout the investigated 

period, except the decade 1989–1999. Approximately half of the secondary processing output was 

exported. Excepting the period 1997–2007, the trade balance was positive (Figure 3). Again, one can 

see that exports for secondary processed good has increased steadily in the last period. 

Figure 3. Secondary processing production, import and export evolution (from 1961 to 2019) 

There are two maxima for exports of secondary processing products: the first is between 1970 

and 1979, and the second after 2011, which stopped growing in 2015. 

3.4. Paper industry 

The production of these specific products peaked between 1977 and 1983, after which declined 

gradually and significantly, never reaching the 1977 level (Figure 4). 

Figure 4. Paper industry production, import and export evolution (from 1961 to 2020) 
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Imports and exports vary dramatically throughout the first three decades, but exports 

remained marginally higher than imports until 1992, when exports of products in this category 

started to outpace imports and eventually reached near production levels in 2015. The volume 

exported remained small. 

3.5. External trade balance for forestry products 

From 1961 to 1980, the trade balance for roundwood is mostly positive. Following that, until 

1989, there was and equilibrium, and the era following the collapse of communism is marked by 

significant oscillations, with a bias toward a negative balance (Figure 5). There is a cumulated deficit 

of -55 million USD for the whole studied period. 

Figure 5. Roundwood balance trade 

The sawnwood trade balance was positive, indicating a surplus throughout the entire 

investigated period (Figure 6), indicating that Romania was and continues to be a net exporter of 

sawnwood, despite a significant decrease in the last 3-5 years. Until 1990, the surplus values were 

stable at a level around 130 million USD, but the trade balance increased during the last 

three decades. Romania boosted its timber exports after 1989, mainly due to the decline of the state-

owned secondary wood processing industry. However, in the last five years, due to a steady growth 

of production capacity via private investment, and timber demand on internal markets for 

secondary processing, sawnwood exports declined.  

Figure 6. Sawnwood balance trade 
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The trade balance for secondary processing industry is predominantly positive (Figure 7), a 

situation that has been more pronounced over the past five years. From 1961 to 1990, the average 

surplus was 44 million USD. Beginning with 1990, a deficit developed, which eventually 

transformed into a surplus in 2009. Following that, the excess was tremendous, reaching a peak 

of 784 million USD. 

Figure 7. Secondary processing industry balance trade 

For the pulp and paper sub-sector, until 1991 the trade balance varied, with only a minor 

deficit between 1970 and 1974. Following this period, it falls into a large deficit, with losses of up to 

$ 503 Million USD (Figure 8). Thus, Romania became a net importer of paper industry products after 

1991. 

Figure 8. Paper industry balance trade 
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3.6. External trade balance for the whole forestry sector 

The entire trade balance was considered without taking into account the furniture industry. 

And throughout the whole period, forest sector balance was positive, without furniture (Figure 9).  

Figure 9. Forestry sector balance trade (without the furniture industry) 

There were two periods of maximum, one in 1983 (of 339 million USD) and one in 2013 (of 1,2 

billion USD). After the maximum in 2013 the trade balance decreased significantly and hit a 

minimum of 124 million USD only to increase in 2019 and further in 2020. 

4. DISCUSSIONS
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balance, the study sheds light on the general economic performance of the forest sector, including 

specific wood processing industries. The study also presents an overview of the general economic 
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the 2007 economic crisis, with a slight decline in turnover.
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the high imports in the last 5-10 years, the development of the wood processing industry. Moreover, 

in the last period the sawnwood exports decreased, while the internal demand for unprocessed or 

primarily processed wood has increased – again a hint that the processing industry is developing. 

Figures describing the secondary processing sector confirmed the steady increase in production and 

export. In this context, the sawnwood pattern of recent years, which indicates a fall in exports, is 

most likely attributable to the country's increased capacity to process the wood, as a result of 

investment in this industry. When we consider the dramatic increase in roundwood imports (Figure 

1 for quantity and Figure 5 for value), the hypothesis is confirmed. In the case of secondary 

processed products, the two maxima 1979 and 2016 correspond to different influences according to 

Halalisan et al. [4] such as: the first corresponds to the general trend of the command-and-control 

economy toward autarchy, industrialization, and added value (between 1970 and 1979), and the 

second corresponds to the second growth in the wood processing industry after 2011, fueled mostly 

by foreign investments. 

The evolution of production and the external balance for wood products indicate the same 

upward trend in value added, production diversification, increased processing and export 

orientation: exports of roundwood and timber decreased steadily and significantly, while imports 

of these product categories reached historical highs in the last decade. All against the background 

of the significant increase in the value of production and exports of high value-added products, 

resulting from secondary processing. All these have led to a significant surplus in the balance of the 

forestry sector, which also reached an all-time high in 2013 of 1,2 billion USD. Worth noting that our 

study didn’t consider the furniture industry, which could provide even a higher amount of value to 

the balance. The decline in the trade balance after 2016 is difficult to explain, having in mind the 

multitude of factors, including COVID pandemic, but it may indicate a crisis of raw material and, 

according to some sources, a prescriptive forest management regulatory frame, affecting the costs 

of placing round wood on the market [24]. In 2013, the positive forest sector balance is significant in 

the country’s context of a negative trade balance around 7,5 billion USD [22], indicating a great 

potential of the forest sector. In 2020, the surplus was 0,2 billion USD, while, Romania registered a 

negative general trade balance of 21.020 billion USD [25]. Under these conditions, the envisaged 

crisis of raw material may seriously affect the contribution of sector, lacking governmental policy 

measures. However, there is still room for in depth analysis before dropping conclusions. 

Working on high-end products, with more added value will provide substantially more 

economic benefits. It can be seen that the whole sector’s balance trade is positive, which result 

confirms the indications of Verter [20]. Positive trade balance of Romanian forest sector indicates the 

importance of the forestry sector in this country. A study done by Halalisan et al. [7] found the same 

results that the forestry sector is “increasingly efficient, productive and innovative” in the context of 

the relation between the standardization and market evolution. 

Romanian forest sector has a significant potential of contributing to the country’s economy 

and this potential should be further investigated and used. This study also offers new opportunities 

for future research. For example, the furniture industry can be used to assess the whole economic 

performance and to provide a clear and transparent view of the whole wooden products used 

nowadays. 
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5. CONCLUSIONS

1. In the last decades, Romania has become a net importer of roundwood and products

from the paper industry. It should be understood that the mediatized information about

the amount of wood seen to leave the country is misleading, because it is in fact coming

and domestically processed;

2. In contrast to the roundwood and paper industry products, Romania is a net exporter of

sawnwood and secondary processed products. Last year’s trend suggests that the

sawnwood export is going down and the export of secondary products has been going

up after 2017;

3. In the last years the production and exports of secondary processed products increased,

showing that the Romania takes advantage from the added value determined by

importing raw materials and processing it domestically, in a developing wood

processing industry, where important investments have been deployed.
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EXTENDED ABSTRACT – REZUMAT EXTINS 

Titlu în română: Concret despre comerțul exterior al sectorului forestier din România 

Introducere: Sectorul forestier al României este unul foarte important pentru economia țării, deoarece contribuția 

la produsul intern brut (PIB) este de 3,5%. Cu cât produsele sunt mai mult procesate pe plan intern, cu atât apar mai 

multe oportunități pentru sectoarele adiacente. Exportul de produse din lemn și investițiile străine sunt considerate 

factori de declanșare a creșterii şi prosperității pentru industria de prelucrare a lemnului. Balanța comercială este valoarea 

netă a exporturilor și importurilor de bunuri ale unei țări, excluzând toate transferurile financiare, investițiile și alte 

componente financiare. Cu cât este mai mare valoarea balanței comerciale a unei țări (sau a unui sector), în condițiile în 

care produsele exportate au un grad mai mare de prelucrare, rezultând etapele finale ale lanțului valoric, cu atât se poate 

susține că acea țară (sau sectorul respectiv) are performanțe economice mai bune. Importul și exportul de lemn și produse 

din lemn au fost studiate în Iran, Polonia, India și Europa Centrală. Producția, importul, exportul și balanța comercială 

pot oferi perspective asupra economiei și performanței sectorului forestier. 

Materiale şi metode: Datele au fost colectate din baza de date FAOSTAT pentru România din anul 1961 până 

în 2020. Au fost colectate două tipuri de date: i) cantități pentru producție, import și export și ii) valori pentru export și 

import pentru a calcula balanța comercială. Producția, importul și exportul au fost colectate pentru lemn rotund, 

cherestea, produse de prelucrare secundară și produse din industria hârtiei. Clasificarea produselor a fost realizată folosind 
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manualul „definiții ale produselor forestiere” al FAO. Lemnul rotund, cheresteaua și produsele de prelucrare secundară 

au fost extrase în m3, iar produsele din industria hârtiei au fost extrase în tone metrice, fiind utilizați apoi coeficienți 

consacrați de conversie.  

Rezultate: Perioada până în 1970 a fost marcată de o ușoară creștere a producției și importurilor de lemn rotund, 

exporturile fiind în scădere. Această perioadă se remarcă prin maxime istorice ale exporturilor de lemn rotund, în special 

în primii ani ai perioadei, ceea ce corespunde unei perioade de dezvoltare foarte scăzută a sectorului de prelucrare a 

lemnului, în urma căreia România exportă cantități masive de lemn.  

Din 1961 până în 1970, se constată o creștere modestă a producției de cherestele, urmată de o scădere minoră (până 

în 1980), valorile revenind la nivelurile anului 1961. Producția și exporturile au scăzut din 1980, în timp ce importurile 

au crescut marginal. După 1989, toate valorile scad timp de 5-6 ani înainte de a crește până în jurul anului 2015, când 

scad din nou. Scăderea exporturilor din 1973 și până în anii 1990 reflectă reducerea exporturilor de lemn rotund, ambele 

fiind legate de creșterea sectorului de prelucrare a lemnului. Categoria de prelucrare secundară are o tendință de creștere 

pe parcursul perioadei investigate, cu excepția anilor 1989–1999.  

Aproximativ jumătate din producția de produse de prelucrare secundară este exportată, restul fiind comercializat 

pe piața locală. Cu excepția perioadei 1997–2007, importurile de produse provenite din prelucrarea secundară din această 

categorie sunt mai mici decât exporturile. Importurile și exporturile de produse din industria hârtiei variază dramatic de-

a lungul primelor trei decenii, dar exporturile rămân marginal mai mari decât importurile până în 1992, când exporturile 

de produse din această categorie au început să depășească importurile și, în cele din urmă, au ajuns aproape de niveluri 

de producție în 2015. Volumul exportat a rămas mic. 

Discuții: Una dintre cele mai importante caracteristici ale importului și exportului de lemn rotund este că 

valoarea importată este mult mai mare decât cea exportată, generând o balanță comercială negativă. Motivul pentru care 

o balanță comercială negativă nu este considerată nefavorabilă se datorează faptului că balanța de cherestea oferă, pe de o

parte, mai multe venituri și are o valoare adăugată superioară și, pe de altă parte, oferă oportunități pentru industria de

prelucrare secundară sau industriei hârtiei și mobilei (care poate oferi valoare adăugată incomparabilă).

Concluzii: România a fost în ultimii ani şi este în prezent importator net de lemn rotund şi hârtie. În ultimii ani 

a crescut producția și importul de cherestea, ceea ce poate fi văzut ca un fapt bun, arătând că România devine din ce în 

ce mai conștientă de beneficiile valorii adăugate și beneficiile importului de materii prime și procesării acesteia în 

interiorul granițelor. Una peste alta, din perspectiva industriei lemnului rotund, a cherestelei, a prelucrării secundare și 

a industriei hârtiei, România are o balanță comercială pozitivă, arătând importanța economică a sectorului și necesitatea 

acordării unei atenții sporite studierii fenomenului economic din domeniul silvic și al industriei de prelucrare a lemnului. 

Cuvinte cheie: export, sector forestier, România, prelucrarea lemnului, comerțul lemnului. 
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1. INTRODUCERE

Pia{a, in{eleasa ca loctil de intalnire �i confruntare dintre cererea agregata �i oferta agregata 
include intreaga retea de relaµi intre participanµi la tranzacµile economice [1] �i se caracterizeaza 
printr-o structura institu{ionala ce influen{eaza comportamentele �i veniturile agenµlor economici 
dintr-o anumita ramura economica [1]. Cunoa�terea structurii pietei, printr-un contact permanent 
�i, pe cat posibil, nedistorsionat dintre producatorii �i consumatorii de marfuri, asigura o mai buna 
intelegere a modului in care pie{ele funcµoneaza efectiv. Aceasta cunoa�tere este importanta din 
eel putin doua motive (asemanatoare erorilor statistice): pe de o parte, indica situaµile in care, 
aparent, piata nu funcµoneaza corect, dar de fapt ea funcµoneaza aproape perfect; pe de alta parte, 
anumite piete sunt inevitabil �i inerent distorsionate din raµuni tehnologice, iar corectarea acestora 
nu face decat sa incarce costurile tranzacµilor �i circuitele birocratice. Distorsiunile specifice pietei 
lemnului sunt asimetria informaµei (in special atunci cand lemnul este vandut pe picior), 
oligopolul ( o situaµe de piata in care oferta este concentrata la un numar red us de fumizori) �i 
oligopsonul (o situaµe de pia{a in care cererea este concentrata la un numar redus de cumparatori) 
[2,3]. 

Diferentierea formelor de concurenta in funcµe de structura pietelor este necesara din 
motivele enun{ate in paragraful anterior; pentru un anumit bun sau serviciu exista un nivel optim 
de concurenta, cuantificabil printr-un indice al concentrarii economice, �i pentru un anumit nivel 
al concentrarii economice. Piata perfecta este doar un model teoretic, ale carui condiµonari sunt 
imposibil de intalnit, simultan, pe o piata concreta, pe care se comercializeaza un anumit tip de 
produse (alimentare, electro-casnice, mobila) [4]. 

Mult clamata concurenta perfecta, bazata pe atomizarea producatorilor �i cumparatorilor, a 
facilitat progresul tehnologic doar din perspectiva modelului schumpeterian al distrugerii creative 
[5]. in prezent, progresul tehnologic este apanajul marilor producatori, ceea ce inseamna o 
tendin{a, la fel de naturala, de creare a unor structuri de monopson sau monopol. 

in economia reala, concuren{a este de cele mai multe ori imperfecta, fiind un amestec de 
monopol, oligopol monopson sau oligopson [4]. Pe o pia{a monopolistica exista un singur mare de 
producator ce aduce pe piata un bun ce nu are substituenµ, fie din punct de vedere al utilitaµi 
(micro-procesoare de exemplu), fie din perspectiva calitaµi [6]. Oligopolul (sau cartelul) este 
caracterizat printr-un numar redus de producatori ce-�i impart intre ei piata, eel mai bun exemplu 
fiind eel al Organizaµei Tarilor Producatoare de Petrol - OPEC [6]. in oglinda, monopsonul �i 
oligopsonul sunt forme de pia{a imperfecta, dar din perspectiva cererii, nu a ofertei. Zonele mono
industriale, in care exista un singur sau foarte puµni angajatori ( cumparatori ai ofertei de 
manopera din zona) exemplifica eel mai bine astfel de situaµi. 

in oricare din ce cele patru situaµi, preturile �i cantitaµle de echilibru difera ce cele realizate 
pe o piata perfect concurenµala: in situaµi de monopol sau oligopol preturile vor fi mai marl, in 
situa{ii de monopson sau oligopson, mai mici. [6]. Consumatorii nu au alta altemativa decat aceea 
de a plati (in situaµi de monopol sau oligopol) sau de a accepta (in situatii de monopson sau 
oligopson) pretul oferit. Prin urmare, o firma situata pe o poziµe de monopol se comporta ca o 
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sortate datele tuturor firmelor la nivelul fiecarui judet. Datele mentionate mai sus au fost preluate 
de la Asociap.a Forestierilor din Romania �i verificate apoi pagina Ministerului Finantelor Publice 
(www.mfinante.gov.ro) unde, pe baza codului unic de identificare se pot vizualiza principalele 
elemente ale declarap.ilor financiare: active (imobilizate �i circulante), datorii, capital, cifra de 
afaceri, profitul net, numarul mediu de angajaµ �i obiectul de activitate principal. 

Datele colectate au fost centralizate, conform domeniilor de activitate ( codurilor CAEN) cu 
ajutorul unui registru electronic Microsoft Excel®. In continuare, s-au calculat numarul total de 
firme, cifra de afaceri totala �i numarul total de angajati pe domeniu, precum �i numarul de firme, 
cifra de afaceri �i numarul de angajaµ ai sectorului forestier din Romania, pentru perioada 2015-
2019. In baza acestora s-a reprezentat grafic: 

evoluµa numarului de angajap., numarului de firme �i cifrei de afaceri pe total sector; 

ponderea fiecarui domeniu de activitate in ceea ce prive�te numarul de firme, cifra de 
afaceri �i numarul de angajap. din cifra totala a sectorului; 

evoluµa numarului de firme, cifrei de afaceri �i numarului angajaµ al fiecarui domeniu 
de activitate; 

ponderea primelor 5, 10 �i respectiv 20 firme in ceea ce prive�te cifra de afaceri �i 
numarul de angajaµ din cifra totala a domeniul din care fac parte. 

In ceea ce prive�te firmele, la nivelul fiecarui judet, datele au fost prelucrate in vederea 
obtinerii ponderii cifrei de afaceri pentru primele 3 firme din fiecare judet dupa care, folosind 
instrumentele puse la dispozip.e de programul QGIS, s-a creat cate o harta a Romaniei pentru 
fiecare domeniu de activitate unde, pentru fiecare judet, sunt redate numarul de firme �i procentul 
ponderii primelor 3 firme ca cifra de afaceri. Harp.le realizate folosesc sea.ti de culori sugestive care 
permit analizarea facila a informap.ilor. 

3. REZUL TA TE SI DISCUTII
, � 

3.1. Date generale privind sectorul forestier in ansamblu 

In anul 2015, firmele din domeniul forestier au realizat o cifra cumulata de afaceri de 27,38 
miliarde RON, repartizata pe urmatoarele domenii de activitate: ,,Silvicultura �i alte activitap. 
forestiere" (cod CAEN 021), ,,Exploatarea forestiera" (022), ,,Taierea �i rindeluirea lemnului" (161), 
,,Fabricarea produselor din lemn, pluta, paie �i alte materiale vegetale" (162) �i ,,Fabricarea de 
mobila" (310). Aproape jumatate din suma mentionata mai sus apartine industriei de prelucrare a 
lemnului (grupa CAEN 161 �i 162) care a realizat cea mai mare cifra de afaceri - 13,18 miliarde lei. 
In ceea ce prive�te numarul total de firme, acesta a ajuns la 14.947, unde iara�i industria 
prelucratoare dep.ne locul de frunte cu un numar de firme de 6.407 (Anexa 1). In toate firmele 
menp.onate mai sus, lucreaza 156.481 de angajap.. De�i industria prelucratoare dep.ne eel mai mare 
numar de firme, aid muncesc doar 52.590 de salariati, pe cand in fabricile de mobila lucreaza 
64.520 de muncitori. Silvicultura §i exploatarile forestiere au eel mai mic numar de salariap. 24.164, 
respectiv 15.207. 
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In ceea ce prive�te evolup.a numarului de firme, a cifrei de afaceri �i a numarului de angajati 

pe total sector (Figura 1), in perioada 2015-2019 se observa ca cifra de afaceri a crescut de la 27,38 

miliarde lei la 31,34 miliarde lei; concomitent, a crescut �i numarul de firme, cu excepp.a anului 

2016 in care acesta a inregistrat o descre�tere. De asemenea, numarul de salariati a scazut de la an 

la an, inregistrand de-a lungul acestei perioade o pierdere de peste 16 mii salariap.. Cu alte cuvinte, 

numarul de firme �i cifra de afaceri a sectorului forestier se mare�te de la an la an, pe cand 

numarul de salariati scade. Aceste date indica o cre�tere continua a productivitap.i. 

3.2. Date privind fiecare dintre verigile de pe lanpd de valoare adaugata 

In ceea ce prive�te evolutia cifrei de afaceri a domeniului exploatarii forestiere (grupa CAEN 

022), in perioada 2015-2019 aceasta a crescut semnificativ. In primii patru ani aceasta a inregistrat o 

cre�tere de aproape o treime (32%), insa in 2019, cifra de afaceri a domeniului a scazut cu 5% 

(Figura 2). In pofida acestui regres, cifra de afaceri indica un potenp.al ridicat, chiar daca situap.a 

actuala este consecinta cre�terii preturilor �i a cererii industriei de prelucrare. Evolup.a numarului 

de angajap. a urmat modelul evolup.ei numarului de firme, cu deosebirea ca, in ultimul an al 

perioadei analizate numarul de angajati a ramas acela�i. 
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Figura 2. Evolufia numarului de firme, cifrei de afaceri �i numarului de angajati al grupei CAEN 022 
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De�i numarul de firme �i cifra de afaceri au inregistrat unele descre�teri pe parcursul 

perioadei analizate, acestea au avut un spor per total, ceea ce nu este adevarat pentru numarul de 

salariap. care a scazut. Acela�i fenomen se observa �i in cazul grupelor CAEN 162 �i 310, indicand o 

cre�tere a productivitap.i, daca valorile raportate de firme nu sunt afectate de prezenta muncii la 

negru. Diminuarea fortei de munca ar putea fi explicata �i prin disponibilitatea din ce in ce mai 

redusa a acesteia, de asemenea prin cre�terea mecanizarii. Exceptie de la cursul evolutiei grupelor 

CAEN analizate mai sus face grupa CAEN 161 in cadrul careia top. indicatorii (numarul de firme, 

cifra de afaceri �i numarul de angajap.) au inregistrat o descre�tere, ceea ce sugereaza unele 

dificultap. cu care s-a confruntat sectorul in ultimul timp. 
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cateva firme; este firesc, a9adar, ca primele trei forme sa aiba cote de piata de 90% sau chiar 100%. 
in restul tarii situaµa este alta. in mai mult de jumatate din judetele Romaniei ponderea a top 3 
firme nu a depa9it 40%. insa au existat 9i multe judete unde top 3 firme au avut o pondere a cifrei
de afaceri peste 50%. Aceste date indica existenta inca a unei oarecare competiµi in domeniul 
exploatarii forestiere care in decursul timpului poate deveni tot mai intensa, astfel ramanand pe 
piata cei mai putemici 9i formandu-se o competiµe de tip oligopson. Tinand cont de faptul ca 
majoritatea firmelor din domeniul exploatarii forestiere funcµoneaza pe principii teritoriale din 
cauza imobilitatii resursei, aceasta presupune o incurajare a formarii unei competiµi imperfecte. 

Legenda.: 
33 - nwuarul de fame· 
SALAJ - nume judef 
34% - ponderea cifrei de afaceri a top 3 finne. 

Figura 4. Ponderea a top 3 firme din fiecare judet in ceea ce prive�te cifra de afaceri in cadrul grupei 

CAEN 022 in anul 2019 (ponderile corespunzatoare culorilor sunt: mai mare de 75% - verde inchis; 50-75% 

- verde; 25-50% - verde deschis; sub 25% - alb)

0 situaµe diferita este in cadrul grupele CAEN 161 9i 162. Cifra de afaceri a primelor cinci 
firme din grupa CAEN 161, a avut o pondere de 41-44%, pe cand top 10 firme au avut ponderi 
intre 46% 9i 49%, in timp ce top 20 firme au avut o pondere puµn peste 50%. Referitor la numarul 
de angajaµ, se observa ca in decursul anilor analizati top 5 firme au deµnut 15-18% din numarul 
total de angajaµ al domeniul, top 10 firme au deµnut in medie 1/5, in timp ce top 20 firme au 
deµnut aproape 25%. 

in cadrul grupei CAEN 162 ponderile cifrei de afaceri ale firmelor din top sunt 9i mai mari.
Astfel, top 5 firme au avut o ponderi intre 53 9i 55%, in timp ce top 10 firme au inregistrat o cifra de 
afaceri cu 6-8% mai mult (60-62%), iar top 20 firme au deµnut o cota de 66-68%. Referitor la 
numarul de salariaµ, primele cinci firme (top 5) au avut o pondere de 10-14%. Primele zece firme 
au urmarit acela9i model, detinand o cota de 17-20%. Ponderea primelor 20 firme a oscilat intre 24 
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judetean �i pnand cont de imobilitatea accentuata a firmelor din domeniu, se poate 
conchide ca piata este de tip oligopson teritorial; 

5. Datorita concentrarii continue a capacitaµlor de producµe in varful ierarhiei, in ciuda
unui numar relativ mare de firme (peste 3000), in domeniul taierii �i rindeluirii lemnului
(grupa CAEN 161) exista o competiµe de tip oligopol pentru produsele vandute in
Romania sau de oligopson pentru lemnul rotund achiziµonat de pe piata romaneasca;

6. in cadrul domeniului fabricarii produselor din lemn, pluta, paie �i din alte materiale
vegetale (grupa CAEN 162) exista cert o competitie de tip oligopol la nivel naµonal, ce
reiese din faptul ca top 5 firme depn peste jumatate din valoarea cifrei de afaceri a
domeniului;

7. Domeniul fabricarii mobilei (grupa CAEN 310) s-a dezvoltat in mod continuu;

8. Pe piata fabricarii mobilei, la nivel naµonal, persista un oligopol, insa nu a�a putemic ca
in cazul domeniului de activitate ,,Fabricarea produselor din lemn, pluta, paie �i din alte
materiale vegetale" (grupa CAEN 162);

9. Cu privire la grupele CAEN 021, 161 �i 162, concluziile trebuie privite prin prisma
limitarii ca exista o oarecare mobilitate a resursei, multe dintre firmele marl
neaprovizionandu-se numai din zona respectiva;

10. Tendinta de evoluµe la nivel nap.onal catre oligopsonuri teritoriale sau
oligopoluri/oligopsonuri naµonale este un fenomen care poate afecta libera competitie.
De aceea se contureaza necesitatea monitorizarii pietei �i, in cazuri in care fenomenul se
accentueaza, adoptarea unor reglementari care sa incurajeze libera competiµe, accesul
echitabil la resursa, dar �i valorificarea acestea la preturi care sa oglindeasca condiµile
pietei.
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REZUMAT EXTINS - EXTENDED ABSTRACT 

Title in English: Analysis on production capacity concentration and competition in Romanian forestry sector 

Introduction: This research aimed at assessing the wood products markets between 2015-2019 in Romania, by 

conducting an empirical study on the evolution of the number of companies, turnover and number of employees for the 

fields of activity "Silviculture and other forestry activities" (NACE code 021), "Logging" (022), "Sawmilling and 

planning of wood" (161), "Manufacture of wood, cork, straw and planting materials" (162) and "Manufacture of 

furniture" (310). 

Materials and Methods: In order to carry out the research, data were collected and analyzed for Romanian 

companies in the targeted economic activities (company name, type of activity according to NACE classification, 

county, turnover, number of employees). The data for the period 2015-2019 were sorted at national level in descending 

order according to the turnover according to the NACE codes mentioned above. Also, for 2019, the data were processed 

at county level. 

Results and Discussions: For the analyzed period, the total sectorial turnover increased from 27.38 to 31.34 

billion RON. At the same time, the number of companies increased every year, except for 2016, when it decreased. Also, 

the number of employees decreased yearly, accounting during this period for a loss of over 16 thousand employees. 

These data indicate a continuous increase in productivity. There is a declining trend in the turnover and number of 

firms belonging to the sawmilling and planning of wood economic activity (NACE group 161), and to the furniture 

manufacturing activity (NACE group 310). In the field of logging (NACE group 022), although at national level the 

data seem to indicate the existence of an almost perfect competition, however, analyzing the situation at county level 

and taking into account the increased immobility of companies in the field, it can be concluded that the market is of the 

territorial oligopson type. Due to the continuous concentration of production capacities at the top of the hierarchy, 

despite a relatively large number of companies (over 3000), in the field of sawmilling and wood planning (NACE group 

161) there is an oligopoly for products sold in Romania or an oligopsony for round wood purchased from the Romanian

market. In the field of manufacturing of wood, cork, straw and planting materials (NACE group 162) there is a certain

oligopoly competition at the national level, the top 5 companies having more than half of the turnover. The field of

furniture manufacturing (CAEN group 310) has developed continuously. An oligopoly persists on the furniture

manufacturing market at national level, but not as strong as in other studied economic activities.

Conclusions: The territorial oligopoly that seems to dominate the standing timber market, as well as the outline 

of nationally accentuated oligopolies in terms of wood processing, indicate the need for better monitoring those markets 

in order to avoid issues in terms of access to resource, on the one hand, and distorted prices, on the other hand. 

Keywords: forestry, logging, wood processing, production capacity concentration, economic competition. 
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Lucrarea de față prezintă o analiză a riscurilor profesionale a conducătorilor 

de utilaje care desfășoară lucrări de colectare a lemnului și, totodată, o 

stabilire a principalelor măsuri de prevenție pentru diminuarea nivelului de 

risc al acestor locuri de muncă. Studiul are la bază analiza a 60 de factori de 

risc profesional folosind metoda INCDPM București. Factorii de risc au fost 

identificați pe baza listei generale stabilită de metodă, având la bază statistica 

accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale și valorile înregistrate la 

determinarea principalilor factori de risc fizici în parchetele de exploatare ale 

Direcției Silvice Bacău. Analiza datelor arată nevoia de a adopta măsuri de 

prevenție adecvate pentru a limita acțiunea principalilor factori de risc asupra 

sănătății și securității muncitorilor. Măsurile vizează organizarea 

corespunzătoare a locurilor de muncă, instruirea muncitorilor, dotarea cu 

echipamente de protecție, monitorizarea stării de sănătate și controale interne. 

De asemenea, aceste măsuri trebuie corelate cu încadrarea acestor locuri de 

muncă în condiții speciale.  
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1. INTRODUCERE

Domeniul forestier se caracterizează prin factori de risc a căror acțiune combinată este, de 

cele mai multe ori, imprevizibilă, greu evitabilă și generează efecte negative asupra sănătății și 

securității lucrătorilor forestieri. Din acest punct de vedere, activitatea conducătorilor de utilaje la 

colectarea lemnului se caracterizează prin condiții de muncă dificile și variate [1, 2]. Efortul fizic, 

zgomotul, vibrațiile, microclimatul de lucru sunt într-o interacțiune permanentă, generând în timp 

afecțiuni ale organismului [3-5]. Totodată, acțiunea sinergică a riscurilor este amplificată de 

riscurile ergonomice, precum și de cele datorate lucrătorilor [6, 7].  

Cunoșterea riscurilor, evaluarea acestora și stabilirea măsurilor de prevenție constituie  

obligații pe care toți angajatorii trebuie să le îndeplinească. În România, Legea 319/2006 [8], 

stabilește ca angajatorul să evalueze riscurile și să ia măsurile de protecție pentru sănătatea și 

securitatea în muncă. Deși există multe metode de evaluare a riscurilor, cea mai cunoscută și 

utilizată în România este metoda elaborată de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru 

Protecția Muncii București (INCDPM București) [9].  

La nivel internațional sunt puține studii care au analizat acțiunea sinergică a factorilor de risc 

profesional, multe dintre acestea limitându-se la cercetarea individuală a acestora. Studiul efectuat 

de Melemez (2015) a analizat, folosind metoda AHP (the Analytic Hierarchy Process), factorii de 

risc implicați în producerea accidentelor mortale din Turcia și a stabilit că acestea se datorează atât 

factorilor organizaționali cât și a celor ce țin de muncitorii forestieri [10]. Analiza posturii de 

muncă, a condițiilor ergonomice din cabina utilajului, precum și vizibilitatea operatorilor a fost 

realizată de Gerasimov and Sokolov [7]. Aceștia au concluzionat că utilajele multifuncționale 

asigură condiții superioare de muncă, precum și productivități ridicate față de echipamentele de 

muncă clasice. 

Efectul acțiunii factorilor de risc este reprezentat de accidentele de muncă și îmbolnăvirile 

profesionale. Dintre bolile profesionale, cele mai prezente, sunt afecțiunile osteomusculoarticulare 

care au ca factori de risc efortul fizic, posturile vicioase, vibrațiile și microclimatul de muncă. 

Limitarea acțiunii vibrațiilor transmise corpului de către utilaj se poate face prin proiectarea unor 

echipamente de muncă superioare, dar și printr-un comportament adecvat în muncă al 

lucrătorului [11]. Microclimatul de muncă este un factor contribuitor, care participă împreună cu 

ceilalți factori de risc în apariția afecțiunilor osteomusculoarticulare [12]. 

Lucrarea de față își propune să evalueze factorii din sistemul de muncă al conducătorilor de 

utilaje, la colectarea lemnului, prin calcularea nivelului de risc pentru fiecare componentă de 

muncă și să stabilească principalele măsuri preventive. Totodată, analiza cumulativă a riscurilor 

poate oferi o imagine completă a condițiilor de muncă specifice acestor locuri de muncă. 

Obiectivele specifice ale studiului constau în identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul 

analizat și caracterizarea acestora în funcție de gravitatea consecințelor și probabilitatea de 

manifestare. 
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2. MATERIALE ŞI METODE

2.1. Locul cercetărilor 

Evaluarea s-a realizat în parchetele de exploatare forestieră din cadrul celor 14 subunități 

silvice ale Direcției Silvice Bacău (Figura 1), prin luarea în considerare a tractoarelor folosite la 

scos-apropiat material lemnos. Direcția Silvică Bacău administrează fondul forestier de stat din 

cadrul județului Bacău, fiind situată în partea estică a României. Parchetele de exploatare au 

surprins variabilitatea caracteristicilor specifice locului de muncă, respectiv: înclinare (de la 0 la 

28°), zone geografice (câmpie, deal, munte), altitudine (de la 95 m în Valea Siretului la 1664 m în 

munții Tarcăului), umiditatea relativă a aerului UR% (de la 61 la 90%), temperatură (de la -4,6 la 

23,1°C), sarcini de lemn de scos–apropiat (de la 1,400 la 11,200 m3), tipuri de utilaje (tractor 

universal Zetor, TAF 690 PE), lucrări silvice (rărituri, produse accidentale și produse principale), 

nivel de zgomot (între 78 și 87 db(A)), nivel de vibrații (A(8) între 0,580 și 3,460 m/s2) precum și 

factorii de risc de accidentare care au generat accidentele de muncă pentru acest post de muncă. 

Figura 1. Locul cercetărilor 
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2.2. Evaluarea locului de muncă 

Evaluarea factorilor de risc specifici locului de muncă analizat s-a realizat pe baza 

metodologiei de calcul stabilită de INCDPM București (Institul Național de Cercetare - Dezvoltare 

pentru Protecția Muncii București) [9]. Nivelul de risc, respectiv nivelul de securitate se calculează 

în funcție de clasa de probabilitate și clasa de gravitate a consecințelor. Metodologia de evaluare 

presupune calcularea unui nivel de risc global. Pentru a evidenția componenta sistemului de 

muncă care ar putea afecta peste nivelul mediu acceptabil (𝑁𝑟𝑔 = 3,50), autorul propune o evaluare 

individuală a fiecarei componente (executant, sarcina de muncă, mediul de muncă, mijloc de 

producție). Astfel, factorii de risc sunt cuantificați pe baza un nivel de risc parțial (𝑁𝑟𝑝). Evaluarea 

riscurilor se face pe baza grilelor de gravitate și probabilitate. În acest fel, se stabilește nivelul de 

risc pentru fiecare factor de risc analizat. Nivelul de risc pentru fiecare componentă a sistemului de 

muncă precum și cel global se calculează după Formula 1. 

𝑁𝑟𝑝 =
∑ 𝑟𝑖𝑅𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1

(1) 

unde: 

𝑁𝑟𝑝 este nivelul de risc parțial pe loc de muncă; 

𝑟𝑖  - rangul factorului de risc „i”; 

 𝑅𝑖   - nivelul de risc pentru factorul de risc  „i”; 

 n   - numărul factorilor de risc aferenți componentei analizate. 

2.2.1. Elementele componente ale sistemului de muncă 

Operatorul utilajelor de scos-apropiat material lemnos își desfășoară activitatea în parchetele 

de exploatare. Atribuțiile principale constau în manevrarea tractoarelor forestiere pentru a colecta 

lemnul doborât din parchetul de exploatare în platforma primară situată la o cale permanentă de 

transport. Colectarea lemnului cu tractoarele este formată din următoarele faze de lucru: formarea 

și legarea sarcinii, cursa în plin, dezlegarea sarcinii și cursa în gol [13, 14]. Deplasarea cu utilajele se 

desfășoară pe trasee aprobate, delimitate și construite în parchet, denumite drumuri de tractor. 

Înclinarea longitudinală maximă admisibilă pentru deplasarea la cursa în plin este de 10% la 

tractoarele universale dotate cu sapă și troliu forestier, iar la tractoarele articulate forestiere (TAF) 

de 20% [15, 16]. La cursa în gol, înclinare admisă este de 20% pentru tractoarele universale, 

respectiv 40% pentru TAF [16, 17]. Echipa de lucru este formată din doi muncitori: operatorul 

utilajului și legătorul de sarcină [17].  
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2.2.2. Procesul de muncă 

Activitățile specifice procesului de colectare a lemnului sunt următoarele: adunatul, scosul și 

apropiatul lemnului, manevrarea acestuia în platforma primară, precum și verificarea și 

întreținerea utilajului [16]. În cazul utilizării tractoarelor echipate cu trolii, adunatul este operația 

care presupune târârea pieselor de la locul recoltării până în spatele tractorului pentru formarea 

sarcinii, iar apropiatul lemnului constă în deplasarea sarcinii de la calea de acces în platforma 

primară [17]. Colectarea integrală cu tractorul cuprinde următoarele faze de muncă: a) 

poziționarea utilajului astfel încât să se respecte condiția ca unghiul format între axa longitudinală 

a tractorului și direcția de tras să nu depășească 15°; b) desfășurarea manuală a cablului de pe 

tamburul troliului până la piesele de lemn; c) legarea pieselor de lemn de la locul recoltării; d) 

trasul mecanic al sarcinii; e) pregătirea și legarea pieselor trase în spatele tractorului; f) cursa în 

plin; g) dezlegarea sarcini; h) cursa în gol [13, 15, 17]. 

2.2.3. Executantul 

În România, calificările care atestă că lucrătorul are aptitudinile, deprinderile și abilitățile 

pentru a conduce utilajele de scos–apropiat, sunt definite de două standarde ocupaționale: 

motorist la motoagregate și mașini în silvicultură - cod COR 833103 și operator la colectarea și 

manipularea lemnului - cod COR 833106 [16, 18]. Operatorul utilajului lucrează în echipă cu 

muncitorul legător de sarcină. Acesta trebuie să dețină competențele specifice manevrării 

tractorelor forestiere, a verificării și întreținerii acestora, precum și a instrucțiunilor proprii de 

sănatate și securitate în muncă [16, 18, 19]. Echipamentul de protecție specific acestui post de lucru 

cuprinde următoarele componente: cască de protecție, bocanci de protecție, salopetă, mănuși, 

îmbrăcăminte de iarnă viu colorată, antifoane [20]. 

2.2.4. Sarcina de muncă 

Sarcina de muncă este definită de atribuțiile stabilite prin fișa postului și are la bază 

cunoașterea procesului tehnologic specific fiecărui parchet de exploatare forestieră, astfel încât 

colectarea lemnului să se desfășoare în condiții de siguranță și să fie realizați indicatorii de 

productivitate a muncii. Astfel, sarcinile de muncă presupun din partea conducătorului de utilaj 

următoarele: a) manevrarea, verificarea și întreținerea zilnică a utilajului; b) cunoașterea traseelor 

de colectare, precum și a locurilor periculoase de pe cuprinsul parchetului; c) cunoașterea și 

aplicarea corectă a codurilor de semnalizare în relația cu muncitorul legător de sarcină; d) 

cunoașterea modului de legare/dezlegare a sarcinii; e) parcarea și asigurarea utilajului în locurile 

stabilite; f) utilizarea corectă a cablurilor, ciochinarelor, cârligelor și a celorlalte elemente de 

ancorare (Figura 2) [21].  
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Figura 2. Formarea și legarea sarcinii în vederea colectării (stânga) şi sarcini în platforma primară 

(dreapta) 

Totodată, trebuie avut în vedere și modul de interacțiune a conducătorului de utilaj cu 

ceilalți muncitori aflați la diferite operații din cadrul procesului de exploatare (recoltarea lemnului, 

curățarea parchetului, lucrări în platforma primară), astfel încât să nu se creeze situații periculoase. 

2.2.5. Mijloacele de producție 

Echipamentele de muncă pe care are capacitatea profesională de a le utiliza lucrătorul pot fi 

împărție în două categorii: tractoare universale adaptate procesului de colectare a lemnului și 

tractoare articulate forestiere dotate cu trolii (Figura 3). 

Figura 3. Echipamente de muncă specifice colectării lemnului: stânga - tractor articulat forestier, dreapta - 

tractor universal adaptat pentru colectarea lemnului 

Tractoarele universale sunt prevăzute cu troliu și sapă scut. Troliul este utilizat pentru 

formarea și legarea sarcinii, iar sapa scut asigură o aderență crescută la formarea sarcinii, fiind 

utilizată la semitârârea sarcinii și având, totodată, rolul de a proteja puntea din spate a tractorului 

[17]. Tractoarele articulate forestiere sunt utilaje dedicate procesului de colectare a lemnului având 

elementele constructive concepute pentru operațiile specifice. Astfel, utilajul are șasiul articulat, 

troliile sunt bi-tambure și dezvoltă forțe de tracțiune mari (3-10 tone), sunt prevăzute cu o lamă cu 

rol de voltare a lemnului ce poate fi utilizată și la lucrări de nivelare - curățare a traseelor de 

colectare. Pe lângă tipurile de tractoare prezentate, în categoria mijloacelor de producție sunt 
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incluse și uneltele, sculele, dispozitivele precum și alte piese de schimb (consumabile) utilizate de 

către operatorul de utilaj [16]. 

2.2.6. Mediul de muncă 

Mediul de muncă este reprezentat de locul unde este amplasat parchetul de exploatare. 

Întrucât acesta se situează în mediul natural, lucrătorul interacționează cu factorii atmosferici 

precum umiditatea, temperatura, presiune atmosferică, radiația ultravioletă, vânt, ploi, curenți 

atmosferici etc. Totodată, mediul de muncă se caracterizează prin durata expunerii și anotimpul în 

care se lucrează. Pe lângă factorii de mediu, lucrătorul este supus zgomotului și vibrațiilor din 

cabina tractorului [5]. 

3. REZULTATE ȘI DISCUȚII

3.1. Identificarea, evaluarea și analiza factorilor de risc 

3.1.1. Factorii de risc specifici executantului  

Cercetarea accidentelor de muncă evidențiază că factorii de risc specifici lucrătorului au 

generat, de cele mai multe ori, evenimentele de muncă. Prin urmare, prin metoda INCDPM, s-au 

identificat factorii de risc, pe categorii accidentogene, astfel încât prin măsuri tehnice, 

organizatorice și igienico - sanitare să limiteze probabilitatea de manifestare a acestora. În urma 

analizării procesului de lucru au fost identificați 22 de factori de risc specifici executantului. Pe 

baza claselor de gravitate și probabilitate de manifestare a consecințelor, a fost cuantificat nivelul 

de risc al fiecăruia. Se poate observa că dintre aceștia, șapte factori de risc depășesc limita de 

acceptabilitate (Figura 4): doi factori de risc indică un nivel de risc mare (F9 - colectarea volumelor 

de masă lemnoasă supradimensionate și agabaritice în raport cu capacitatea utilajului și F15 - 

deplasări și staționări în zonele de risc) și cinci factori de risc se situează în zona de risc mediu (F2 - 

nerespectarea procedurilor de lucru, F3 - manevrarea necorespunzătoare a utilajului în condițiile 

de teren înclinat, condiții meteorologice deosebite sau obstacole pe căile de colectare, F8 - 

neefectuarea operațiilor de întreținere a utilajului conform planului de lucrări, F10 - nesincronizări 

la lucrul în echipă, F22 - efectuarea unor sarcini de muncă în condiții psiho-fizice 

necorespunzătoare). Cu toate că nivelul de risc parțial obținut (Nrp,ex = 3,30 - Formula 2) arată că 

majoritatea factorilor de risc se situează în zona acceptabilă, totuși factorii de risc F2, F3, F8, F10, 

F22 (nivel de risc = 4) și F9, F15 (nivel de risc = 5) sunt cei care, adesea, sunt implicați în producerea 

accidentelor de muncă.  

Cercetările privind riscurile și accidentele de muncă din domeniul forestier indică măsuri 

precum instruirea [22-24], formarea profesională, dotarea și utilizarea echipamentelor de protecție 

[24]. În vederea minimizării nivelului de risc, asupra factorilor de risc cu nivel ridicat s-a acționat 

aplicând măsurile prezentate în Tabelul 1. Datele rezultate arată că acționând asupra factorilor F2, 

F3, F9, F8, F10, F15, F22 se îmbunătățește nivelul de securitate a acestei componente de muncă. 

Angajatorul trebuie să se asigure că toți lucrătorii cunosc măsurile, regulile, procesele de muncă 
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cuprinse în reglementările de securitate și sănătate în muncă și, totodată, să organizeze 

corespunzător locul de muncă prin coordonarea și supravegherea acestora. 

Figura 4. Domeniul acceptabilității riscurilor specifice executantului 

𝑁𝑟𝑝,𝑒𝑥 =
∑ 𝑟𝑖𝑅𝑖

22
𝑖=1

∑ 𝑟𝑖
22
𝑖=1

=
0(7𝑥7) + 0(6𝑥6) + 2(5𝑥5) + 4(4𝑥4) + 8(3𝑥3) + 7(2𝑥2) + 1(1𝑥1)

0𝑥7 + 0𝑥6 + 2𝑥5 + 4𝑥4 + 8𝑥3 + 7𝑥2 + 1𝑥1
=

215

65
= 3,30 (2) 

Tabelul 1. Principalele măsuri de prevenție a riscurilor incceptabile datorate executantului 

Factori de risc Măsuri de prevenție / măsuri corective 

F2, F3, F9, F8, 

F10, F15, F22 

Instruirea formației de lucru la începerea activității în parchetul de exploatare, cu privire la 

riscurile specifice locului de muncă (zone cu pantă/rampă accentuată, stâncării, grohotișuri) (Aex) 

F2, F3, F9, F10, 

F15, F22 

Organizarea corespunzătoare a procesului de muncă prin coordonarea și supravegherea 

activităților de către conducătorul locului de muncă (Bex) 

F2, F15 Stabilirea, delimitarea și semnalizarea zonelor de risc din parchetul de exploatare (Cex) 

F2, F3, F9, F10, 

F15 

Atribuirea sarcinilor de muncă numai lucrătorilor care dețin competențele/ capacitatea/calificările 

necesare (Dex) 

F2, F3, F9, F8 

F10, F22 

Verificarea locului de muncă prin  controale interne de către lucrătorii desemnați (Eex) 

F2, F3, F10 Aplicarea codurilor de semnalizare pentru gesturi - semnal și comunicare verbală conform H.G. 

971/2006 [25] (Fex) 

F8 Exploatarea utilajului conform prescripțiilor tehnice și, totodată, respectarea programului de 

revizie, întreținere și reparații (Gex) 
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3.1.2. Factorii de risc specifici sarcinii de muncă 

În Figura 5 sunt prezentați cei 9 factori de risc (F23 - F31) identificați pentru această 

componentă de muncă, precum și nivelul de risc al fiecăruia. Se poate observa că patru factori de 

risc au un nivel inacceptabil: F24 - atribuirea unor sarcini de muncă fără ca muncitorii să dețină 

capacitatea necesară; F27 - efortul mixt/static și dinamic; F28 - poziții de lucru forțate sau vicioase; 

F29 - ritmul de muncă mare. În funcție de scala de încadrare a nivelurilor de risc cei patru factori se 

situează la un nivel de risc mediu. Nivelul de risc parțial determinat este 3,42 (Formula 3), valoare 

ce se situează în apropierea curbei de acceptabilitate. Stabilirea cuplului gravitate-probabilitate a 

avut la bază rezultatele evaluării medicale a operatorilor de tractoare forestiere, investigații care s-

au desfășurat în Clinica de Medicina Muncii București. Afecțiunile constatate evidențiază boli ale 

sistemului osteomusculoarticular datorate pozițiilor de lucru vicioase și a efortului fizic. 

Afecțiunile osteomusculoarticulare sunt localizate în zona toracală și lombară a coloanei 

vertebrale, a gâtului și umerilor [1, 26]. 

Figura 5. Domeniul acceptabilității riscurilor specifice sarcinii de muncă 

𝑁𝑟𝑝,𝑠𝑚 =
∑ 𝑟𝑖𝑅𝑖

9
𝑖=1

∑ 𝑟𝑖
9
𝑖=1

=
0(7𝑥7) + 0(6𝑥6) + 0(5𝑥5) + 4(4𝑥4) + 3(3𝑥3) + 1(2𝑥2) + 1(1𝑥1)

0𝑥7 + 0𝑥6 + 0𝑥5 + 4𝑥4 + 3𝑥3 + 1𝑥2 + 1𝑥1
=

96

28
= 3,42  

(3)

Aplicarea măsurilor de prevenție specificate în Tabelul 2 au scopul de aducere în domeniul 

acceptabil a celor patru factori de risc inacceptabili într-un interval de timp rezonabil. 
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Tabelul 2. Principalele măsuri de prevenție a riscurilor incceptabile datorate sarcinii de muncă  

Factori de risc Măsuri de prevenție / măsuri corective 

F24, F27, F28, F29 Instruirea muncitorilor la începerea activității în parchetul de exploatare, astfel încât acesta să 

fie adaptată riscurilor ergonomice (Asm) 

F24, F29 Organizarea corespunzătoare a procesului de muncă prin coordonarea și supravegherea 

activităților de către conducătorul locului de muncă (Bsm) 

F27, F28 Proiectarea ergonomică a locului de muncă și totodată organizarea unor programe de 

instruire privind postura corectă de lucru (Csm) 

F27, F28 Evaluarea medicală periodică a operatorilor în clinica de mecina muncii și efectuarea unor 

investigații medicale specifice (radiografie sistem osteomusculoarticular) (Dsm) 

F24, F27, F28, F29 Verificarea locului de muncă prin controale interne de către specialiști instruiți privind 

ergonomia muncii (Fsm) 

F29 Respectarea normelor de producție și a timpului aferent fiecărei sarcini de muncă (Gsm) 

F24 Acceptarea la lucru a muncitorilor ce dețin calificarea și competențele adecvate standardului 

ocupațional (Hsm) 

3.1.3. Factorii de risc specifici mijloacelor de producție 

Pentru mijloacele de productie s-au identificat 13 factori de risc. Se poate observa că dintre 

aceștia, doi factori de risc depășesc limita de acceptabilitate (Figura 6), respectiv: F36 - circulația pe 

căi de colectare neamenajate sau care nu corespund standardului ocupațional și F38 - devierea de 

la traiectoria normală în timpul deplasării cu sarcina formată, ca urmare a supradimensionării 

acesteia corelat cu întâlnirea unor obstacole sau zone periculoase. Cu toate acestea, nivelul de risc 

parțial indică o valoare Nrp,mp = 3,11 (Formula 4), componenta de muncă situându-se în zona de risc 

acceptabil.   

 Figura 6. Domeniul acceptabilității riscurilor specifice mijloacelor de producție 
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𝑁𝑟𝑝,𝑚𝑝 =
∑ 𝑟𝑖𝑅𝑖

13
𝑖=1

∑ 𝑟𝑖
13
𝑖=1

=
0(7𝑥7) + 0(6𝑥6) + 1(5𝑥5) + 1(4𝑥4) + 6(3𝑥3) + 3(2𝑥2) + 2(1𝑥1)

0𝑥7 + 0𝑥6 + 1𝑥5 + 1𝑥4 + 6𝑥3 + 3𝑥2 + 2𝑥1
=

109

35
= 3,11  

(4) 

Tabelul 3. Principalele măsuri de prevenție a riscurilor incceptabile datorate mijloacelor de producție 

Factori de risc  Măsuri de prevenție / măsuri corective 

F36, F38 Instruirea operatorilor de utilaje la începerea activității în parchetul de exploatare cu privire 

la respectarea căilor de scos–apropiat conform proiectului tehnic, precum și a caracteristicilor 

dimensionale și cantitative ale sarcinii de scos–apropiat (Amp) 

F36, F38 Organizarea corespunzătoare a procesului de muncă prin coordonarea și supravegherea 

activităților de către conducătorul locului de muncă (Bmp) 

F36, F38 Proiectarea, execuția și întreținerea căilor de colectare, astfel încât să se respecte condițiile 

impuse de standardul ocupațional - amplasare, pantă, caracteristici dimensionale (Cmp) 

F36, F38 Respectarea prescripțiilor tehnice din cartea utilajului referitoare la încărcătura maximă 

admisă și dimensiunile pieselor de lemn ce se colectează (Dmp) 

F36, F38 Verificarea locului de muncă prin  controale interne (Emp) 

Parametrii de lucru ai utilajului și caracteristicile geomorfologice ale căilor de colectare 

influențează siguranța în muncă [27]. Măsurile de prevenție trebuie concentrate pe respectarea 

recomandărilor din cartea utilajului, precum și a prevederilor din standardul ocupațional 

referitoare la caracteristicile căilor de scos-apropiat. 

3.1.4. Factorii de risc specifici mediului de muncă 

Potrivit metodei INCDPM București, mediul de muncă analizează factorii de risc fizic de 

mediu (temperatură, umiditate, presiune atmosferică, curenți de aer, zgomot, vibrații, radiații etc.), 

biologic (insecte, viruși, ciuperci etc), chimic (gaze, pulberi), precum și caracterul special al 

mediului. Nivelul de risc rezultat este Nrp,mm = 3,52 (Formula 5), aflându-se în zona inacceptabilă 

și, totodată, fiind cel mai ridicat comparativ cu celelalte componente ale sistemului de muncă. 

Pentru mediul de muncă s-au identificat 16 de factori de risc specifici. Se constată că, dintre 

aceștia, șase factori de risc depășesc limita de acceptabilitate (Figura 7): un factor de risc indică un 

nivel de risc mare (F51 - zgomotul) și cinci factori de risc ce se situează în zona de risc mediu (F52 - 

vibrații, F54 - calamități naturale,  F56 - microorganisme în aer și bacterii, F58 - atacuri de insecte, 

F60 - mediu forestier). Măsurarea nivelului de zgomot și a vibrațiilor transmise corpului a 

evidențiat că, de cele mai multe ori, la cursa în plin și la formarea sarcinii sunt depășite valorile 

maxime legale (87 dB(A) la zgomot și 0,5 m/s2 pentru vibrațiile transmise corpului) [19]. Expunerea 

la zgomotul și vibrațiile din cabina utilajului sunt influențate de condițiile de lucru, tipul de 

tractor, presiunea din pneuri, condițiile drumurilor de tractor și durata de exploatare [6]. 

Evaluarea expunerii lucrătorilor la zgomot și vibrații (F51 și F52) a stabilit niveluri ridicate, 

situate peste limita legală, gravitatea consecințelor fiind evidențiată de prezența afecțiunilor 

profesionale depistate de echipa medicală din clinica de medicina muncii (hipoacuzie bilaterală, 

boli osteomusculoarticulare). Prezența în mediul forestier a căpușelor ce pot transmite bacteria 

Borrelia burgdorferi arată că muncitorii forestieri se pot infecta și pot face boala Lyme (F56). De 
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asemenea, sunt prezente insecte precum viespile, gărgăunii (din Familia Vespidae) care pot 

declanșa stări alergice ce pot provoca moartea lucrătorilor prin șoc anafilactic. În ceea ce privește 

caracterul special al mediul forestier în ansamblu său, prin multitudinea, variabilitatea și efectul 

sinergic al factorilor de risc se produce uzura prematură a organismului (F60). Datorită acestor 

factori de risc prezenți în mediul de lucru, se impun măsuri de prevenție/corecție (Tabelul 4), 

pentru a asigura un cadru sigur și sănătos de desfășurare a activităților. 

Figura 7. Domeniul acceptabilității riscurilor specifice mediului de muncă 

𝑁𝑟𝑝,𝑚𝑚 =
∑ 𝑟𝑖𝑅𝑖

16
𝑖=1

∑ 𝑟𝑖
16
𝑖=1

=
0(7𝑥7) + 0(6𝑥6) + 1(5𝑥5) + 5(4𝑥4) + 9(3𝑥3) + 0(2𝑥2) + 1(1𝑥1)

0𝑥7 + 0𝑥6 + 1𝑥5 + 5𝑥4 + 9𝑥3 + 0𝑥2 + 1𝑥1
=

187

53
= 3,52  

(5) 

Tabelul 4. Principalele măsuri de prevenție a riscurilor incceptabile datorate mediului de lucru 

Factori de risc Măsuri de prevenție / măsuri de corective 

F51, F52, F54, F56, 

F58, F60 

Instruirea operatorului de utilaj privind riscurile specifice mediului forestier (zgomot, 

vibrații, temperatură, curenți aer, agenți chimici și biologici)(Amm) 

F51, F52, F54, F56, 

F58, F60 

Organizarea corespunzătoare a procesului de muncă prin coordonarea și 

supravegherea activităților de către conducătorul locului de muncă (Bmm) 

F51, F52, F54, F56, 

F58, F60 

Dotarea cu echipamente de protecție care să asigure protecția la riscurile specifice 

mediului forestier (Cmm) 

F51, F52 Dotarea cu echipamente de muncă care să asigure protecția la riscurile specifice 

mediului forestier (Dmm) 

F51, F52, F54, F56, 

F58, F60 

Evaluarea medicală periodică a operatorilor în clinica de medicina muncii și efectuarea 

unor investigații medicale specifice (Emm) 

F51, F52, F54, F56, F58 Verificarea locului de muncă prin  controale interne (Fmm) 
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3.2. Influența principalilor factori de risc în sistemul analizat 

Nivelul de risc global pentru postul de muncă al operatorilor utilaje de scos-apropiat este 

3,38 (Formula 6), fiind situat în zona limitei superioare a nivelului maxim de acceptabilitate (3,50). 

Având în vedere că sistemul de muncă este dinamic, nivelurile privind probabilitatea și gravitatea 

consecințelor se pot modifica, astfel încât riscul global poate ajunge în zona inacceptabilă. Prin 

urmare, trebuie avute în vedere componentele sistemului de muncă care prezintă niveluri de risc 

ridicate: mediul de muncă (3,52) și sarcina de muncă (3,42). Din analiza datelor se constată că 

factorii de risc specifici executantului și mijloacelor de producție sunt cei care generează 

preponderent accidentele de muncă, iar cei ai mediului și sarcinii de muncă sunt implicați 

predominant în bolile profesionale și uzura prematură a organismului. Bolile profesionale și cele 

legate de profesie care au fost diagnosticate la Institutul de Boli Profesionale București se 

încadrează în sfera afecțiunilor osteomusculoarticulare. Acestea afectează coloana vertebrală (zona 

cervicală, toracală și lombară), membrele superioare și inferioare. Totodată, au fost diagnosticate și 

boli legate de profesie ce indică afecțiuni ale aparatului respirator, ale pielii (dermatologice) 

precum, și ale sistemului osteomusculoarticular [19]. Efortul fizic, posturile vicioase, microclimatul 

de lucru și vibrațiile transmise corpului sunt principalii factori de producere a afecțiunilor 

profesionale. Deseori, valorile limită ale expunerii la vibrații și zgomot sunt depășite la formarea 

sarcinii și cursa în plin. Acțiunea cumulativă și prelungită în timp a riscurilor afectează starea de 

sănătate a lucrătorilor. Prin urmare, se poate afirma că activitățile forestiere pentru această 

categorie de muncitori se desfășoară în condiții speciale.  

𝑁𝑟𝑔 =
∑ 𝑟𝑖𝑅𝑖60

𝑖=1

∑ 𝑟𝑖60
𝑖=1

=
0(7𝑥7) + 0(6𝑥6) + 4(5𝑥5) + 15(4𝑥4) + 26(3𝑥3) + 10(2𝑥2) + 5(1𝑥1)

0𝑥7 + 0𝑥6 + 4𝑥5 + 15𝑥4 + 26𝑥3 + 10𝑥2 + 5𝑥1
=

613

181
= 3,38  

(6) 

În Figura 8, au fost reprezentați cei 60 de factori de risc profesional identificați în sistemul de 

muncă al conducătorilor de utilaje de scos-apropiat material lemnos. Proporția factorilor de risc pe 

componente ale sistemului de muncă este următoarea: 

- 36,66% factori datorați executantului;

- 29,63% factori aferenți mediului de muncă;

- 21,66% factori specifici mijloacelor de producție;

- 26,66% factori proprii sarcinii de muncă.
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       Figura 8. Reprezentarea riscurilor identificate pentru locul de muncă al conducătorului de utilaje 

Legislația anterioară a permis încadrarea în grupele de muncă I și II a muncitorilor din 

exploatările forestiere până în anul 2001, când H.G. 620/1992 [28] a fost abrogată și înlocuită cu 

H.G. 261/2001 [29]. Prin această reglementare a fost introdusă noțiunea de „condiții deosebite” și 

au fost stabilite criteriile și metodologia pentru această încadrare. Astfel, până la data de 31 

decembrie 2002, locurile de muncă încadrate în grupa I și a II de muncă trebuiau reevaluate și 

trebuia demarată o serie de operațiuni specifice (determinarea de noxe profesionale, expertizarea 

locurilor de muncă, stabilirea unei liste a bolilor profesionale) pentru a obține de la Inspectoratul 

Teritorial de Muncă avizul de încadrare în condiții deosebite, ce putea avea o valabilitate de 

maxim trei ani, cu posibilitatea de prelungire. Totodată, în anul 2003, prin H.G. 1025 [30], 

conducătorii de utilaje au fost nominalizați în locurile de muncă ce pot fi încadrate în condiții 

speciale, pe baza unei metodologii și a unor criterii care presupuneau expertiză tehnică și medicală 

privitoare la acțiunea factorilor de risc profesional. Reevaluarea locurilor de muncă pentru a fi 

încadrate în condiții speciale avea ca termen 30 iunie 2005. Cele două reglementări referitoare la 

condițiile deosebite și speciale de muncă ale locurilor de muncă din exploatările forestiere nu au 

fost implementate, posibil și din cauza procedurilor greoaie și dificil de aplicat. În acest moment, 

sectorul forestier nu a reglementat statutul profesional al muncitorilor forestieri din exploatări, 

acesta împreună cu nivelul de salarizare fiind o cauză principală a migrației forței de muncă. 

4. CONCLUZII

1. Această lucrare a analizat un număr de 60 de factori de risc specifici locului de muncă,

folosind metoda INCDPM București. S-a constatat că nivelul de risc se situează în

domeniul inacceptabil pentru mediul de muncă, iar pentru celelalte trei componente

(executant, sarcină de muncă, mijloace de producție) în zona acceptabilă, însă foarte

aproape de limita de 3,50. Totodată, s-au identificat 19 factori de risc peste limita de



REVISTA PĂDURILOR 137(1) (2022) 027–044 

Iftime: Măsuri de prevenție în contextul evaluării principalilor factori de risc... 

41 

acceptabilitate și s-au stabilit măsurile de prevenție pentru a a-i diminua la un nivel 

acceptabil; 

2. Măsurile stabilite prin evaluarea riscurilor trebuie cuprinse în planul de prevenire și

protecție al unității. Implementarea măsurilor revine angajatorului care trebuie să se

asigure că toți lucrătorii le respectă și aplică în procesul de muncă. Organizarea locurilor

de muncă, procedurile de lucru sigure, instruirea adecvată a muncitorilor, acordarea și

purtarea echipamentelor de protecție sunt doar câteva dintre măsurile ce vizează locurile

de muncă sigure. La acestea se pot adăuga selecția corespunzătoare a muncitorilor,

capacitatea de a învăța din accidente și explicarea corespunzătoare a procesului de

muncă. Implementarea acestor măsuri construiește un sistem de lucru corect, care asigură

muncitorilor un mediu de lucru sigur și sănătos;

3. Încadrarea acestor locuri de muncă în condiții speciale. Necesitatea și oportunitatea

derivă din faptul că foarte puțini muncitori se pensionează la limita de vârstă prevăzută

de lege, întrucât starea de sănătate nu le mai permite să lucreze și se pensionează anticipat

sau pe caz de boală. Situația actuală a forței de muncă din exploatările forestiere impune

modificări urgente ale reglementărilor în vigoare pentru a putea încadra aceste locuri de

muncă în condiții speciale.
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Title in English: Preventive measures in the context of the assessment of the main risk factors specific to the 

forestry vehicle operators during the logging processes 

Introduction: Assessing occupational risks and establishing preventive measures for workplaces is a legal 

obligation of any employer. This paper aims to assess the factors in the work system of forestry vehicle operators, during 

the logging processes, by calculating the level of risk for each work component and establishing the main preventive 
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measures. At the same time, the cumulative analysis of risks can give us a complete picture of the working conditions 

specific to these jobs. 

Materials and Methods: The study is based on analyzing 60 professional risk factors using the INCDPM 

Bucharest method. The risk factors were identified based on the general list established by the method, based on the 

statistics of the work accidents, the occupational diseases, and the values recorded when determining the main physical 

risk factors in the felling areas of the Bacau Forestry Directorate. Each risk factor was characterized by two parameters: 

the severity of the consequences and the probability of manifestation. 

Results and Discussions: The evaluation of the 60 risk factors established a global risk level for the 

workstation of the logging vehicle operators - close to 3,38, which is around the upper limit of the maximum 

acceptability level (3,50). Among the components of the work system that present high levels of risk are the working 

environment (3,52) and the work task (3,42). At the same time, 19 risk factors above the acceptability limit were 

identified and preventive measures were established to reduce them to an acceptable level. Regarding the share of risks 

related to each component of the labour system, it was found that 36,66% of the factors are due to the performer, 

29,63% to the work environment, 21,66% factors specific to the means of production and 26,66% to the factors specific 

to the work task. From the analysis of the data, it is found that the risk factors specific to the worker and the means of 

production are those that mainly generate the accidents at work, and those of the environment and the work task are 

predominantly involved in occupational diseases and premature wear of the body. The risk factors that generate 

accidents are related to improper training, poor organization of the workplace and non-compliance with instructions. 

Occupational and professional diseases that have been diagnosed at the Institute of Occupational Diseases Bucharest 

fall within the sphere of musculoskeletal disorders. They affect the spine (cervical, thoracic and lumbar area), upper and 

lower limbs. Physical exertion, incorrect postures, working microclimate, vibrations transmitted to the body are the 

main factors in the incidence of occupational diseases. Often, the values of exposure to vibration and noise are exceeding 

the legal limits. It can therefore be said that the job of this category of workers should be categorized under special 

conditions. 

Conclusions: The analysis of the data shows the need to adopt appropriate preventive measures to limit the 

action of the main risk factors on the health and safety of workers. The measures should be aimed at the proper 

organization of workplaces, the training of workers, providing protective equipment, health monitoring and internal 

check-ups. 

Keywords: risk factors, work system, forestry vehicle operators, timber logging, special conditions 
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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. 

Cuvinte cheie: 

Sortarea lemnului 

Valorificarea superioară a 

lemnului 

Sortimente de lemn brut 
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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 

care primează criteriul utilizării 

lemnului, cu sistemul de clasificare 

calitativă a lemnului oficializat prin 

standardele europene; 

- adaptarea condițiilor 

dimensionale și calitative impuse 

fiecărui sortiment la cerințele 

beneficiarilor lemnului sortat, 

determinate de tehnologiile actuale 

de prelucrare a lemnului.  

Pentru armonizarea cu 

standardele europene EN, de pildă, 

clasa de calitate A a fost asimilată cu 

lemnul pentru furnire sau rezonanță, 

clasa B, cu lemnul de gater A, clasa 

C, cu lemnul de gater B, iar clasa D, 

cu lemnul de gater C. Condițiile 

tehnice și de calitate ale lemnului 

pentru plăci, pentru construcții 

rurale și pentru foc au fost preluate 

din standardele autohtone în 

vigoare. 

 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 

Figura 1. Sortimentele de lemn brut comercializate de Regia 

Națională a Pădurilor ROMSILVA 
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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) 



REVISTA PĂDURILOR 137(1) (2022) 045–050 

Dinulică și Rada: Instructaj de sortare a lemnului brut la Regia Naţională a Pădurilor... 

49 

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. 




