
PROGRAMUL FOREST EXPERT
AL ASOCIAȚIEI SILVICULTORILOR 

DIN GERMANIA: 
STAGIATURĂ ÎN TURINGIA

PRIN OCHII UNUI SILVICULTOR 
DIN 

ROMÂNIA



SCOPUL MEU:

Cu stagiatura
 Trenduri și soluții inovatoare
 Modele de afaceri și trenduri de piață în 

silvicultură
 Competitivitate și eficiență în sectorul forestier
 Instruire

Cu această prezentare
 Lecții
 Împărtășirea experienței
 Promovarea programului printre colegii din 

România
 Networking



Schimb de experiență despre Silvicultura Germană

www.forestexperts.de

info@forestexperts.de

Un program inițiat de:

Asociația Silvicultorilor din Germania

Finanțat de Ministerul Federal al Alimentației și 
Agriculturii din Germania



Asociația 
Silvicultorilor 
din Germania

 6000 de membrii

 Organizație umbrelă a Asociațiilor Silvice 
din Statele Federale

 Misiunea lor:

 silvicultură sustenabilă, ecologică și
multifuncțională

 reprezentarea intereselor societății 
forestierilor în diferite foruri

 inițierea politicilor forestiere 

 formarea, schimbul de experiență 
și relații multilaterale al societății 
silvicilor

 Sediul în Göttingen



MAGAZINUL PRO WALD



REZULTATE
până în prezent

 9 participanți individuali (2016-2017)

Armenia, Ungaria, Indonezia, Romania, 

Zambia, Tadjikistan, Uruguay, Peru

 3 delegații 

China, Belarus

 un program ce se derulează pe durata a 3 ani 

 buget de 200.000 de euro suport din partea 

Ministerului Federal 

 subiecte variate: 

incendii de păduri, certificări, asociații forestiere,

facilități de prelucrare a lemnului





DELEGAȚII



OBIECTIVELE PROGRAMULUI

 Dezvoltarea relațiilor profesionale

 Informații

 Căutarea soluțiilor pe probleme globale în silvicultură

 Dezvoltare economică prin rețele profesionale (resurse 
umane, materii prime vs. produse finite)

 Transfer de know-how

 Schimb de experiență





DOAR MĂ GÂNDESC…

• Unde se află organizațiile 
silvice din românia față de 
acest program

• Frumusețile Arcului Carpatic 
și pădurile sale sunt 
arhicunoscute

• Nu ar fi nevoie de un efort 
foarte mare pentru a înființa 
un astfel de program și la noi

• Banii nu ar fi o problemă

• Ne-ar ajuta să trecem peste 
dezavantajele venite din 
izolarea sistemului silvic



EXPERIENȚA DIN
TURINGIA
Silvicultură

 Thüringen Forst este serviciul silvic de stat al Thüringiei

 Statul federal (Freistadt – stat liber) este acoperit pe 1/3 din suprafață

 550.000 ha de păduri (500.000 ha administrate de Thüringenforst)

 24 ocoale silvice, 279 cantoane, sediu, centru de competență și 
cercetare, pepinieră, centru de educație, 2 baze pentru mașini

 200.000 ha păduri proprietate a statului (40%)

 60% păduri private (persoane fizice, consilii locale)

 1.300 de angajați

 1,2 milioane de m3 lemn exploatat și comercializat

 36 pagini legislație silvică (codul silvic)







EXPERIENȚA DIN
TURINGIA 
Finanțe

 111 Million Euro venit total:

 68 M din vânzări de masă lemnoasă

 37 M subvenții de stat (pt. control)

 4,1 M din servicii silvice către proprietari privați

 1,7 M vânătoare și pescuit (trofee și cotă)

 109 M Euro cheltuieli (majoritatea cu resursele umane)

 1,6 M Profit

 Fiecare metru cub de lemn exploatat și intrat în circuitul industriei crează 
pentru Statul Federal Turingia o taxă de 110 Euro

 Peste 40.000 de oameni lucrează pentru sectorul industriei forestiere din 
Turingia





TÜRINGIAI 
TAPASZTALATOK



EXPERIENȚA DIN
TURINGIA
Investiții în viitor
 3,1 M euro pentru educație ecologică (pedagogie forestieră)

 3,5 M euro investiții în modernizarea cazărilor din păduri

 3,3 M euro cheltuieli cu conservarea naturii

 9,2 M euro construcții de drumuri forestiere (incl. întreținere)

 4,8 M euro cheltuieli cu educația și trainingul profesioniștilor

 3,1 M euro cheltuieli  cu protecția pădurii

 20 de muncitori calificați sunt formați în fiecare an (o școală de 3 ani) 5 din 20 sunt 
angajați

 2 vânători profesinoniști sunt angajați în fiecare an

 10 pădurari sunt angajați anual

 6 silvicultori pentru serviciul de management și implementare la fiecare 2 ani după 
completarea stagiaturii obligatorii





EXPERIENȚA DIN
TURINGIA 
Provocări

 Conflict de interese cu conservaționiștii (verzii), între 5% - 10% păduri 
fără management

 Costul resurselor umane în continuă creștere

 Suspiciuni de cartel privind costul serviciilor silvice oferite 
proprietarilor privați 

 Populație de ungulate foarte mare

 Subvențiile guvernamentale sunt în descreștere

 Competitivitatea sectorului forestier este limitată

 Prețurile lemnului stagnează

 Cerințele sistemelor de certificare (FSC vs. PEFC)





INOVAȚII



EXPERIENȚA DIN
TURINGIA 
Temele mele

 Tăierile grădinărite și transformarea spre grădinărit (și din motive 
economice)

 Sistem silvicultural apropiat de natură

 Materiale forestiere de reproducere

 Schimbarea climatului și impactul asupra pădurilor (strategii pentru  
adaptare)

 Protecția mediului și conservarea naturii

 Exploatarea pădurii, technici de exploatare și mecanizare

 Pedagogie forestieră și educație ecologică

 Relații publice în sectorul forestier

 Lobby















EXPERIENȚA DIN TURINGIA



EXPERIENȚA DIN  
TURINGIA 
Lecții

 Planificare minuțioasă

 Angajament

 Eficiență

 tratamentul tăierilor grădinărite

 diametre țel

 rețeaua de drumuri  26 m/ha; țelul: 28 m/ha (6,5 RO)

 Management cost efectiv (volumul muncii manuale este minim)

 În cantoanele forestiere muncă integrată (management și control 
asigurate de aceași persoană)





Diametru obiectiv (cm) Grupa de vârstă (ani)

Min Med Max Min Med Max

Qvercinee 30 65 80 140 180 420

Fag 20 60 75 120 160 330

Molid 20 50 60 60 120 170

Pin 20 50 55 100 140 190







FĂRĂ ACESTEA NU MERGE

 Avem nevoie de profesioniști buni care sunt la curent cu ultimele noutăți 
din domeniu și care sunt dedicați îndatoririlor de zi cu zi.

 Condiții asigurate

 “Mândrie profesională”

 Apreciere – statut social



MULȚUMIRI GAZDELOR DIN TURINGIA



MULȚUMIRI SUSȚINĂTORILOR DE ACASĂ

CONTROL UNION HUNGARIA KFT



Mulțumesc pentru atenție!

kadar_tibor_sandor@yahoo.com
+40 745 069 484


