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1. Introducere 
 
În rile avansate s-a format o adev rat  industrie a de eurilor, rezultând o nou  

tiin : rudologia – tiin a care se ocup  de studiul, separarea, transformarea, 
reciclarea i valorificarea de eurilor. 

În România, în ce prive te gospod rirea de eurilor, conform L 426 / 2001 art. 8 
se prevede întocmirea Planul Na ional de Gestiune a de eurilor i Planul jude ean de 
Gestiune a de eurilor. Lucrarea de fa  prezint  principalele surse de de euri 
lemnoase, modurile de valorificare a acestora atât sub aspect general cât i la nivelul 
jude ului Bihor. 

 
2. Defini ia i sursele de eurilor 
 
Prin de eu se în elege un material ap rut în urma unui proces biologic sau 

tehnologic ce nu mai poate fi utilizat ca atare.De eurile de lemn reprezint  un 
ansamblu de produ i i materiale a c ror origine se reg se te în toate etapele industriei 
lemnului, de la exploatarea forestier  pân  la fabricarea produ ilor fini i. De 
asemenea, lemnul de rebut (cutii, l zi, pale i) reprezint  cantit i deloc 
neglijabile.Principalele surse ale de eurilor lemnoase sunt: 

de la exploat rile forestiere: scoar , rumegu , lemn sub ire (m runt); 
din industria de prelucrare a lemnului (debitare, tâmpl rie, fabrici de mobil , 
parchet): a chii, rumegu , resturi; 
rebuturi: lemn de antier, traverse de cale ferat , pale i, lemn de cofraj .a.  
De eurile lemnoase sunt clasificate de normele europene ca fiind de euri banale, 

neprezentând caracter periculos sau toxic pentru mediu. La nivelul României, conform 
HG 856/5.10.2002 (MOF 659) de eurile lemnoase se clasific  în func ie de 
provenien :- codul 02 – de euri din agricultur , …, silvicultur , vân toare i pescuit, 
de la prepararea i procesarea alimentelor: 

020107 - de euri din exploat ri forestiere 
codul 03 – de euri de la prelucrarea lemnului i producerea pl cilor i mobilei, 
pastei de hârtiei, hârtiei i cartonului  
0301 – de euri de la procesarea lemnului i producerea pl cilor i mobilei 
0302 – de euri de la conservarea lemnului 
In func ie de starea sub care se g sesc de eurile lemnoase pot fi: 

lemn în stare natural  - coaj , rumegu  de gater 
reziduuri de lemn - rezultate din tâmpl rie, construc ii, tala  de rindeluire 
lemn uzat - grinzi, ferestre, pale i lemn tratat – traverse de cale ferat , PVC  
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3. Valorificarea de eurilor de lemn 
 
3.1 Valorificare ca materie prim  (resurse refolosibile) 
 
De eurile i rumegu ul rezultat din prelucrarea cherestelei în elemente de 

mobil  se folosesc ca materie prim  pentru PAL, iar resursele secundare la PFL. 
Rumegu ul, tala ul, coaja i r m i ele în amestec cu lian i minerali dau produse 
înlocuitoare a pl cilor termoizolatoare energointensive. 

Rumegu ul se utilizeaz  la fabricarea c r mizilor poroase i cu bune   rezultate 
la ob inerea f inii din lemn - pentru ob inerea de mase plastice (termoactive, fenolice, 
ureo-formaldehidice, linoleum, tapete), cleiuri, substan e explozive (dinamit ), 
materiale de finisare etc. 

 
3.2 Valorificare energetic  
 
Ca i combustibil în stare brut  sau condi ionat  (granule sau brichete) în 

industrie pentru propriile nevoi energetice, dar i în cl diri pentru înc lzire. De 
exemplu Fran a are peste 1000 centrale termice industriale care economisesc cca. 800 
000 tep/an i peste500 centrale termice urbane sau colective care alimenteaz  ora e, 
cartiere sau echipamente publice i economisesc 180 000 tep/an (evit  astfel emisia a 
5 milioane tone/an de CO2). Aprovizionarea acestora se face cu subprodu i din 
industria de prelucrare a lemnului, de euri i lemn secundar de origine forestier . 

 
3.3 Alte moduri de valorificare 
 

Ob inerea de compost 
Valorizarea ambalajelor i pale ilor: 

- prin reutilizare dup  reparare  
- prin reciclare 

Degresarea pieselor metalice 
Litier  pentru animale 
Ob inerea de mangal de calitate inferioar  
Afumarea c rnii i pe telui 
Substrat nutritiv pentru cre terea ciupercilor de cultur  (ex: Pleurotus 

ostreatus). Unele dintre avantajele cultiv rii ciupercilor Pleurotus sunt: 
1.Substratul nutritiv celulozic pentru cultura ciupercilor este alc tuit din de euri 

ob inute în agricultura, silvicultura, industria lemnului, textila etc., cum sunt: 
rumegu ul de foioase, frunzele de foioase etc. 

2. Se folose te cu maximum de randament substratul nutritiv creat, care, dup  
un ciclu de cultura de 3-5 luni, va putea fi refolosit fie ca îngr mânt pentru 
agricultura, fie ca furaj pentru animale, fie drept combustibil pentru ars în sobe. 

Ob inerea de brichete de rumegu  
Brichetele de rumegu  sunt realizate prin presarea rumegu ului rezidual utilizat 

in procesul tehnologic de prelucrare a lemnului cu adaos de liant anorganic. Au o 
putere caloric  sporita si un pre  mai mic cu aproximativ 12% fa  de lemnul de foc.  
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În România sunt 12.751 sate, din care numai 43% beneficiaz  de re ele de gaz 
metan. Aproximativ 7.268 de localit i folosesc drept combustibil pentru prepararea 
hranei si înc lzire menajera lemnul. Brichetele de rumegu  ar putea fi o alternativ  
foarte rentabil . 

 
4. Valorificarea de eurilor lemnoase în jude ul Bihor 
 
La nivelul jude ului Bihor, Direc ia Silvic  Bihor a estimat pentru anul 2002 : 

o de euri din exploat ri forestiere (cod 020107 – conform clasific rii de eurilor) – 
colectate 15500 t, valorificate 66%, 34 % depozitate; 

o de euri de la prelucrarea lemnului (cod 0301) – 20 t, valorificate 50%. 
De asemenea, la nivelul anului 2002, principalii agen i economici din industria 

de prelucrare a lemnului din jude ul Bihor au produs 10519 t de euri lemnoase din 
care 90,1 % au fost valorificate. Dintre acestea, 8555 t au fost valorificate termic 
industrial. Pentru anul 2003, situa ia principalilor agen i economici din Bihor este 
redat  în tabelul 1.  

 
Tabelul 1. Situa ia de eurilor lemnoase pân  la 31.08.2003 
Table 1. The situation of wood waste until 31.08.2003 

Cantitate de de euri, în t Agentul economic colectate valorificate stocate 
Baiflor Impex SRL 9,5 9,5 0 
Impregnat traverse 1,8 1,8 0 
Mobil Tileagd 4,5 4,5 0 
Mobilsal Salonta 327,719 327,219 0,5 
Helios SA A tileu 1991 1991 0 
Plastor SA Oradea 14 14 0 
Ceconlemn 474,2 465,9 8,3 
European Food tei 33 33 0 
European Drinks Rieni 110,19 110,19 0 
Latirom Forest Abram 489 489 0 
Elvila Elmoberom Beiu 660,5 660,5 0 
Maralemn Prod 157,8 142,7 15,1 
Traverse Tileagd 1,4 1,4 0 
Fibrocin 1,4 1,4 0 
Elipsa lamellare 20 20 0 
Brushess Olcea 65,9 65,9 0 
Giurgiu Prestcom 43,5 43,5 0 
Mobila Alfa Oradea 0 0 0 
Total 4395,909 4381,519 23,9 

 
La nivelul lunii septembrie 2003 o valorificare superioar  a realizat-o societatea 

S.C. Helios S.A. A tileu care a achizi ionat 350 t rumegu  (cod 030105) din care 159 t 
le-a utilizat  la fabricare c r mizilor ceramice poroase. De asemenea fabrica de mobil  
Elvila Elmoberom Beiu  a valorificat integral cele 130 t de rumegu  in centrala 
termic  proprie. Un alt exemplu de valorificare superioar  a de eurilor lemnoase îl 
reprezint  Cooperativa Lemnul Oradea care achizi ioneaz  rumegu  de la diver i 
agen i economici pentru a produce brichete. 
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Ocoalele silvice valorifica o mare parte a rumegu ului ob inut din prelucrarea 
primar  a lemnului în pepinierele proprii, iar restul este vândut c tre popula ie. 

 
5. Concluzii 
 
Agen ii economici mari ai jude ului produc în general de euri lemnoase din 

categoria 0301 – de euri de la procesarea lemnului i producerea pl cilor i mobilei. 
Aproximativ 90% dintre acestea sunt valorificate energetic prin combustie în 
centralele proprii, restul sunt comercializate c tre agen i economici specializa i. 

In concluzie, se impune o gestiune i gospod rire mai eficient  a de eurilor 
lemnoase pentru o valorificare optim  dar i o diversificare a metodelor de valorificare 
în func ie de natura i caracteristicile de eurilor pentru a se ob ine o eficien  
economic  maxim . 

Nu trebuie neglijat nici aspectul ecologic: atât timp cât resturile i de eurile sunt 
tratate în mari cantit i în apropierea uzinei de transformare a lemnului, este avantajos 
de a impune prevederea  de m suri adaptate pentru a împiedica contaminarea apelor, 
aerului i solurilor cu poluan i i de euri, asigurând protec ia mediului înconjur tor. 
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Abstract 
 
Considerations concerning the sources and the superior valorization of 
the wood waste. The situation in Bihor county 
 
The wood represents an important energy source, a regenerable resource and the 

wood waste must be valorized in a maximum proportion.  
 The present paper describes the main ways of superior valorization of the wood 

waste, the fabrication of paste and cellulose, panels and chipboards, the energetic 
valorization , reutilization and recycling etc.  

Also, there are presented several data for Bihor County.  
Keywords: wood waste, ways of valorization 
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