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In conformitate cu prevederile art. 49 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul 

forestier proprietate publica a statului, aprobat prin HG nr 617/ 2016, 
 

Comisia de atestare care functioneaza in cadrul Asociatiei Producatorilor de Mobila din Romania 
(APMR) pentru domeniul industriei mobilei, recunoscuta la nivel national, trebuie sa stabileasca acum 

pentru anul 2018: 

 
« Necesarul anual estimat de materiale lemnoase, pe specii, sub forma de lemn fasonat, potrivit art.60 

alin. (5) lit g) din Legea 46 / 2008, Codul Silvic, republicata, cu modificarile ulterioare, pana la data de 

31 august a anului de productie anterior, prin cumularea volumelor aferente capacitatii de industrializare a 

lemnului fasonat «  

 
In acest context, Asociatia Producatorilor de Mobila din Romania, care atesteaza producatorii din 

industria mobilei, in baza HG nr 2222 / 18.11.2016  publicata in MO 951/ 25.11.2016, trebuie sa 
centralizeze si sa transmita Ministerului Apelor si Padurilor-MAP, respectiv Regiei Nationale a Padurilor- 

Romsilva, in timp util, necesarul de consum pe specii pentru industria mobilei, pentru anul 2018. 

 
In baza ultimelor discutii telefonice purtate cu noua conducere a Ministerului Apelor si Padurilor, 

Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a 

statului urmeaza a se modifica urgent si in aceste conditii este necesar a se comunica cat mai repede, 

necesarul de consum pentru industria mobilei, pentru anul 2018.  

 
     Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rugam sa ne comunicati pana la data de 18 august 2017, 

necesarul de busteni /cherestea - pe specii pentru anul 2018 in concordanta cu volumul productiei de 
mobila estimat a se executa in cadrul firmei dvs: 

 

Volumul  anual  estimat  

Volmul productiei 

(mii €) 
Răşinoase (mc) Fag (mc) Stejar (mc) Alte specii (mc) 

     

Productia de 

mobila 
busteni busteni busteni busteni 

 cherestea cherestea cherestea cherestea 

     

     

 
Datele de contact ale Asociatiei Producatorilor de Mobila din Romania  sunt : 

 e-mail – apmobro@yahoo.com;  vrabocea@industriamobilei.ro; apmr@industriamobilei.ro; 

Persoane de contact : Rabocea Viorica (0722650489)  si  Chise Gheorghe (0729166227). 
 

 
 

 

Cu stima, 
       

       Aurica Sereny 
   Presedinte APMR 
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