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Manifestări

Târgul forestier “Forest Romania”. Zizin, 16-18 septembrie 2015
C. Coșofreț, R. Scriban

Forest Romania este primul târg forestier organizat în țară care a îmbinat expoziția statică
cu demonstrațiile practice. Locația a fost
situată la 15 km de Brașov, în localitatea Zizin,
pe raza Ocolului Silvic Ciucaș.
Companiile care au organizat târgul au fost
Elmia din Suedia, DLG din Germania și Demo
Fairs SRL din România, unele cu experiență și
expertiză necesară organizării unui târg forestier profesional într-un mediu potrivit.
De ce România?

În România, domeniul exploatărilor forestiere
mai are de recuperat față de țările din UE,
datorită atât condițiilor dificile de lucru, dar
mai ales al mecanizării precare. În ciuda acestor condiții,
în viziunea
companiilor organizatoare,
sectorul
forestier are
un
viitor
promițător,
între pașii
concreți
putând fi
enumerate
investițiile
din ce în
ce mai importante în
utilaje noi, Instalarea unui funicular

dar și dezbaterile privind dezvoltarea sectorului forestier în care sunt implicați toți actorii
importanți.
La târg au participat un număr mare de
expozanți, în calitate de producători și importatori/distribuitori de: utilaje și accesorii pentru exploatări forestiere, tehnologie forestieră;
tehnologie/echipamente și accesorii pentru
producția de bioenergie; despicătoare și gatere
mobile; echipamente pentru pepiniere și pentru
plantat, material săditor; ferăstraie mecanice,
unelte de mână și echipamente pentru exterior;
servicii pentru management forestier; companii care achiziționează/vând masă lemnoasă;
asociații profesionale.
Târgul s-a bucurat și de o diversitate de vizitatori, reprezentând: (i) contractori, transporta-
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tori, cumpărători și vânzători
de masă lemnoasă, (ii) proprietari de păduri, (iii) administratori de păduri, (iv) ingineri silvici și alte categorii
de profesioniști în domeniul
forestier, (v) producători de
lemn de foc și cherestea, dar
și reprezentanți ai municipalităților și alți oficiali.
Pe durata celor trei zile
ale târgului pe circuitul tematic de 2 km organizat în
pădure au fost organizate 20
de standuri cu expoziții și
demonstrații practice ale utilajelor forestiere (tractoare
articulate forestiere, harvestere, forwardere, funiculare,
skiddere etc).

Manifestări

Demonstrație forwarder

Calendarul activităților

Prima zi a târgului a debutat cu sesiunea de seminarii cu titlul “Soluții tehnice pentru economia forestieră”, având drept scop prezentarea
tehnologiilor de recoltare și transport a masei
lemnoase în România și de a crea cadrul unei
discuții deschise despre provocările și limitările din domeniu. Moderatorul primei sesiuni

Sesiune de seminarii (ziua a doua)
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a fost prof. univ. dr. Stelian Borz, prodecanul
Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din cadrul Universității Transilvania din
Brașov, iar ca vorbitori invitați au fost Prince
Felix zu Hohenlohe – directorul general, HSM
Hohenholer Spezialmaschinenbau GmbH,
Paul Dima – director general Wyssen Funiculare, Stelian Borz – prodecanul Facultății de
Silvicultură și Exploatări forestiere și Petru
Boghean din partea Asociației Forestierilor din
Romania (ASFOR).
În a doua zi a manifestării (17 septembrie),
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a avut loc o altă sesiune de seminarii, tema
acesteia fiind “Provocări și nevoi ale pieței
lemnului din România”, având drept scop discutarea problemelor și a necesităților actuale
de pe piața lemnului din Romania, precum și
identificarea unor pași de urmat pentru o dezvoltare sustenabilă a sectorului forestier din
România. Comunicările au fost susținute de
domnul Dan Popescu - secretar de stat, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Nicolae
Țucunel - președinte al Asociației Forestierilor
din România (ASFOR), Paul Dima - director
general al Wyssen Funiculare și Gabriel Stanciu - președinte al Asociației Administratorilor
de Păduri. În a doua parte a zilei s-a desfășurat
“Concursul Național al Fasonatorilor”. Acesta
a constat în parcurgerea a trei probe contratimp (montare lanț motoferăstrău, fasonare și
secționare buștean), cea de a patra probă - doborârea la punct fix - nemaidesfășurându-se
datorită duratei mari de timp necesar efectuării
probei. Locul I (917 puncte) a fost adjudecat
de către Gheorghe Cioancă (Husqvarna), locul al II-lea (907 puncte), de către Titul Bertel
(Bertel SRL), iar locul al III-lea (839 puncte),
de către Nicolae Târșoreanu (Direcția Silvică
Prahova), iar mențiunea I (807 puncte) a revenit Direcției Silvice Neamț, prin Tudosia
Constantin. Câștigătorii primelor trei locuri au
primit motoferăstraie din partea firmei Husqvarna, dar și premii în bani din partea ASFOR.
Concluzii

Târgul forestier Forest Romania 2015 poate
fi considerat un succes, argumentele în acest
sens constituindu-le cei 60 de expozanți
care împreună au reprezentat peste 130 de
organizații și companii producătoare, precum
și interesul semnificativ al publicului, dacă ne
gândim că în cele trei zile pragul acestuia a
fost trecut de circa 1600 de vizitatori. În aceste
condiții, viitoarea ediție, care va avea loc în
anul 2017, nu poate fi așteptată decât cu un
deosebit interes.

Autorii. ing. Cosmin Coșofreț, ing. Ramona Scriban - Facultatea de Silvicultură, Universitatea “Ștefan cel
Mare” Suceava.
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