Anexa nr. 4 la Caietul de sarcini cadru
pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior de către unitățile
Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva
Regulile silvice privind autorizarea, predarea spre exploatare, exploatarea masei
lemnoase, controlul respectării regulilor silvice de exploatare,
curățarea și reprimirea parchetelor
1. Reguli privind autorizarea parchetelor
1.1. Exploatarea masei lemnoase se efectuează de către persoanele juridice atestate pentru
exploatări forestiere.
1.2. Exploatarea masei lemnoase se efectuează în baza autorizației de exploatare, denumită în
continuare autorizație, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 1 a Ordinului ministrului
mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele,
modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu
modificările și completările ulterioare.
1.3. Autorizațiile de exploatare se emit în 2 exemplare de către șeful ocolului silvic care
asigură administrarea sau serviciile silvice, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al
doilea exemplar pentru titularul autorizației de exploatare.
1.4. Durata maximă de exploatare a masei lemnoase este prevăzută în Anexa nr. 2 a Ordinului
ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind
termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului
lemnos, cu modificările și completările ulterioare.
1.5. Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizații.
1.6. Autorizațiile aflate în termenul de valabilitate se retrag de către emitenții acestora, în
cazul apariției unor situații deosebite ce impun o astfel de măsură, cum sunt: litigii de
proprietate aflate pe rolul instanțelor, hotărâri judecătorești de stopare a lucrărilor de
exploatare, schimbarea ocolului silvic care administrează pădurea, rezilierea contractelor de
vânzare a masei lemnoase pe picior sau de prestări de servicii de exploatare și altele
asemenea.
1.7. În situațiile prevăzute la punctul 1.6 emitentul autorizației dispune imediat oprirea
doborârii arborilor și inventarierea în termen de maximum 30 de zile a stocurilor existente pe picior și/sau în faze pe suprafața parchetului ori în platforma primară, termen care poate fi
prelungit în situația apariției condițiilor nefavorabile confirmate cu documente oficiale, cu
perioada de manifestare a acestora; între părțile contractante sau între emitentul și titularul
autorizației de exploatare se procedează la regularizarea cantitativă a masei lemnoase,
conform clauzelor contractuale, și la reprimirea parchetului respectiv.
1.8.Inventarele masei lemnoase existente pe picior, în faze tehnologice și în platforma
primară, însușite sub semnătură de împuterniciții părților contractante, se înregistrează la
sediul vânzătorului și se transmit cumpărătorului, cu confirmare de primire, după care
centralizatorul inventarelor respective, pe specii, se înscrie în procesul-verbal de reprimire a
parchetului; în situația în care cumpărătorul masei lemnoase nu participă la inventariere la
data comunicată prin invitație sau nu semnează inventarele masei lemnoase, vânzătorul le
realizează în lipsă și le comunică acestuia.
1.9. După reprimirea parchetului în condițiile de la punctele 1.7 și 1.8, titularul autorizației de
exploatare și emitentul avizelor de însoțire se modifică pe autorizația inițială astfel:
a) titularul autorizației devine ocolul silvic sau operatorul economic atestat pentru lucrări de
exploatare forestieră, desemnat, care efectuează colectarea lemnului doborât și a celui aflat în
diferite faze tehnologice;
b) emitentul avizelor de însoțire pentru masa lemnoasă colectată și expediată din parchet
devine ocolul silvic.
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1.10. Pentru masa lemnoasă inventariată și evidențiată ca stoc pe picior în procesul-verbal de
reprimire a parchetului se întocmește un act de punere în valoare, pentru care exploatarea și
valorificarea masei lemnoase se fac potrivit prevederilor legale.
1.11. În eventualitatea apariției pe parcursul anului de producție a unor produse accidentale I,
pentru precomptarea partizilor respective se constituie la nivelul fiecărui ocol silvic o rezervă
de 20% din volumul produselor principale prevăzut la tăiere în anul respectiv, din partizi
prevăzute în lista de partizi.
1.12. Precomptările se fac de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile
silvice. Responsabilitatea operării precomptărilor în evidențele ocolului silvic revine șefului
de ocol și se face conform normelor tehnice silvice.
1.13. După efectuarea precomptărilor, partizile care au constituit rezerva și nu au făcut
obiectul precomptărilor se autorizează la exploatare începând cu data de 15 septembrie a
anului de producție respectiv.
1.14. Perioadele pentru exploatarea masei lemnoase din păduri sunt prevăzute în Anexa nr. 3 a
Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor
privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al
materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare.
1.15. În vederea pregătirii parchetului, autorizația se poate emite cu cel mult 30 de zile înainte
de termenul de începere a exploatării masei lemnoase, numai pentru:
a) amenajarea instalațiilor de scos-apropiat;
b) executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respectiv: înlăturarea
stâncilor și bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor și altele
asemenea;
c) executarea lucrărilor de organizare a șantierului de exploatare, respectiv:
amenajarea adăposturilor pentru vite, a depozitelor pentru carburanți și altele asemenea.
1.16. Perioada autorizată prevăzută la punctul 15 se înscrie în autorizație, cu precizarea
expresă a lucrărilor ce pot fi efectuate.
1.17. În cazuri de forță majoră sau în alte situații obiective care nu permit executarea
lucrărilor de exploatare a lemnului - inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații
abundente și altele asemenea, titularii autorizațiilor pot solicita, pe parcursul termenului de
exploatare prevăzut inițial, prelungirea duratelor de exploatare a parchetelor.
1.18. Forța majoră se constată de către o comisie care are în componență, în mod obligatoriu,
următoarele persoane:
a) delegatul ocolului silvic emitent al autorizației;
b) delegatul titularului autorizației.
1.19. Comisia prevăzută la punctul 1.18 se constituie la solicitarea titularului autorizației prin
act administrativ al șefului ocolului silvic și întocmește un proces-verbal de constatare a forței
majore sau proces verbal de constatare a începerii acțiunii calamităţilor naturale sau a
situaţiilor obiective care au condus la oprirea lucrărilor de exploatare.
1.20. În situațiile care nu constituie forță majoră, oprirea activității de exploatare se face de
către emitentul autorizației, în baza unei note de constatare.
1.21. La încetarea forței majore sau a situațiilor care au determinat oprirea lucrărilor de
exploatare, comisia prevăzută la punctul 1.18 încheie un proces-verbal constatator, prin care
stabilește cu exactitate data încetării forței majore sau încetarea acțiunii calamităţilor naturale
sau a situaţiilor obiective care au condus la oprirea lucrărilor de exploatare, în cel mult 5 zile
de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare.
1.22. Prelungirea duratei înscrise inițial în autorizația de exploatare se face de către emitentul
acesteia ori de câte ori situația o impune, cu o durată egală cu cea necesară pentru înlăturarea
efectelor negative determinate de oprirea lucrărilor de exploatare, cu respectarea perioadelor
prevăzute în Anexa nr. 3 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru
aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere
și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare, în baza
proceselor-verbale prevăzute la punctele 1.19 și 1.21 și a actelor adiționale la contracte pentru
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reeșalonarea termenelor de exploatare, în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au
determinat oprirea lucrărilor de exploatare.
1.23. În situații deosebite, atunci când condițiile meteorologice conduc la întârzierea intrării în
vegetație, termenul de exploatare poate fi prelungit cu maximum 30 de zile peste perioadele
prevăzute în Anexa nr. 3 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru
aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere
și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare, cu notificarea
structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură,
în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data prelungirii.
1.24. Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchet, precum și amplasarea căilor de
scos-apropiat și a instalațiilor aferente se aprobă de emitentul autorizației.
1.25. Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum și amplasarea căilor de
scos-apropiat și a instalațiilor aferente vor fi diferențiate în funcție de tratamentul aplicat și de
felul tăierii, astfel încât să nu producă vătămarea regenerărilor, a arborilor care rămân pe
picior, degradarea solului și a malurilor apelor peste limitele admise de normele tehnice.
1.26. Corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate
măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor și arborilor care rămân pe
picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat.
1.27. Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană - varianta arbori
întregi.
1.28. Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată
pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite
degradarea solului, a arborilor și semințișului.
1.29. Exploatarea masei lemnoase din parchetele cu produse accidentale se autorizează cu
prioritate.
1.30. Tăierile în parchetele cu restricții de exploatare, în anii de fructificație, se autorizează
spre exploatare în primul sezon de repaus vegetativ care urmează fructificației.
1.31. Tăierile în parchetele fără restricții se autorizează spre exploatare în tot cursul anului.
1.32. În cazul în care pentru colectarea lemnului este necesar să traverseze terenurile
aparţinând altor proprietari, cumpărătorul are obligaţia plăţii servituţii de trecere sau a
despăgubirilor stabilite prin înţelegere scrisă cu proprietarii respectivi, încheiată înaintea
autorizării partizii spre exploatare.
1.33. Cumpărătorul are obligația să obțină acordul Administraţiei Naţionale „Apele Române"
pentru circulaţia cu vehicule sau trecerea animalelor pe diguri sau baraje prin locuri special
amenajate pentru astfel de acţiuni, conform art. 76 din Legea nr. 107/1996 – Legea apelor.
1.34. Cumpărătorul are obligația să obțină, în zona de frontieră, pe adâncimea de 500 m de la
linia de frontieră către interior, avizul organelor Poliţiei de Frontieră Române pentru
activitatea de exploatare a masei lemnoase din partida/partizile situate în această zonă,
conform art. 39 din O.U.G. 105/2001 privind frontiera de stat a României.
2. Reguli privind predarea spre exploatare a parchetelor
2.1. Exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevăzute în autorizație poate începe
numai după predarea spre exploatare a parchetelor.
2.2. Predarea spre exploatare a parchetelor se face pe teren de către șeful ocolului silvic sau
reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezența pădurarului titular de canton, către titularul
autorizației ori către reprezentantul împuternicit al acestuia, întocmindu-se procesul-verbal de
predare-primire al parchetului, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 4 a Ordinului
ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind
termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului
lemnos, cu modificările și completările ulterioare. La predare se ține seama și de prevederile
contractului de vânzare cumpărare referitoare la acest aspect. Predarea spre exploatare a
următorei postațe se realizează numai după curățarea de resturi de exploatare a postaței
anterioare.
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2.3. În cazul în care pe suprafaţa parchetului contractat există şi arbori marcaţi anterior
(partizi de produse principale, secundare, etc. amânate prin precomptare), cu ocazia predării
parchetului se vor atenţiona titularii autorizației de exploatare asupra prezenţei acestor arbori,
menţionându-se în procesul verbal de predare, numărul ciocanelor şi vopseaua cu care aceştia
au fost marcaţi. Totodată, dacă delimitarea parchetului s-a făcut cu ciocan pătrat, se vor preda
arborii de limită pe specii şi diametre.
3. Reguli privind exploatarea masei lemnoase
3.1. Exploatarea masei lemnoase se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la
regimul silvic, precum și a următoarelor reguli specifice:
a) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetația forestieră de mici
dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă;
b) la tăierile în crâng se recoltează și subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia; tăierea
arborilor se realizează de la suprafața solului, pieziș și neted;
c) la tăierile definitive, cu regenerare naturală asigurată, se taie și se valorifică și semințișurile
neutilizabile prevăzute în actele de punere în valoare, evitându-se vătămarea grupelor de
semințiș utilizabil;
d) este interzisă menținerea în pădure, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de
rășinoase necojit și/sau netratat; cioatele de molid și pin se cojesc în întregime, iar la celelalte
specii de rășinoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de rășinoase
antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiției ca acesta să nu
depășească o perioadă de maximum 30 de zile de la doborâre;
e) doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor se efectuează cu prioritate, în cadrul
lucrărilor de pregătire a parchetului;
f) la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului;
g) tăierea arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălțimea cioatei, măsurată în partea din
amonte, să depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;
h) la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor,
tăierea rădăcinilor de lângă tulpină și acoperirea gropilor create;
i) la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundații,
iar înălțimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m;
j) doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială
pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieților și pe direcții care să nu producă vătămări
ori rupturi arborilor care rămân pe picior;
k) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate și materializate în
teren;
l) arborii care rămân pe picior de pe marginea căilor de scos-apropiat vor fi protejați
obligatoriu împotriva vătămărilor, prin montarea de lungoane, țăruși și manșoane;
m) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisă;
n) tăierea arborilor nedestinați exploatării este interzisă;
p) dacă se constată arbori tăiați din categoria celor nedestinați exploatării aflați pe suprafața
parchetului sau sustrași, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept;
r) în cazul în care partida face obiectul unui contract de vânzare de masă lemnoasă pe picior,
valoarea lemnului rezultat din arborii prejudiciați în procesul de exploatare se calculează la
nivelul prețului unitar din contract; valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau
vătămarea arborilor se calculează prin înmulțirea prețului mediu al unui metru cub de masă
lemnoasă pe picior, în vigoare, cu valoarea factorului «k» pe specii ori grupe de specii și
categorii de diametre, prevăzută în Anexa nr. 5 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor
nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele
de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările
ulterioare; valoarea totală rezultată din valoarea lemnului provenit din arborii prejudiciați la
care se adaugă valoarea prejudiciului se recuperează de la titularul autorizației de exploatare;
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ș) prejudiciile de exploatare constituie prejudicii aduse pădurii, iar contravaloarea acestora se
virează în fondul de conservare și regenerare a pădurilor, în condițiile legii;
t) colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitații abundente este interzisă;
ț) la tăierile cu restricții colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș; scosapropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre când solul este acoperit cu
zăpadă sau este înghețat și prin semitârâre ori sarcină suspendată, în lipsa stratului de zăpadă
sau dacă solul nu este înghețat;
u) se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. Traversarea
acestora se va face pe podețe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheață;
v) depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și
văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă.
3.2. Pentru instalarea de funiculare, înlăturarea vegetației forestiere de pe culoar se realizează
cu avizul emitentului autorizației, titularul fiind obligat să respecte următoarele condiții:
a) lățimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două
cărucioare și 6 m la cele cu un singur cărucior;
b) punctele de încărcare și de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafețelor cu
semințiș;
c) arborii folosiți pentru ancorare nu pot fi elagați și vor fi protejați prin manșoane, iar arboriisuport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular.
3.3. Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitânduse afectarea zonelor cu semințiș utilizabil. Lățimea drumului este de maximum 4 m, luându-se
măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor.
3.4. Drumurile de scos-apropiat cu tractoare se pot aproba și se pot realiza pe versanți cu
pantă de până la 25 de grade; peste această limită scos-apropiatul lemnului se realizează cu
funiculare/alte instalații cu cablu.
3.5. Aprobarea realizării drumurilor de scos-apropiat se face de șeful ocolului silvic.
3.6. Traseele de funicular și cele ale drumurilor de tractor folosite pentru scos-apropiatul
masei lemnoase reprezintă căi de acces interior și nu schimbă categoria de folosință silvică a
terenurilor pe care se amplasează.
3.7. Pentru produsele accidentale I rezultate prin realizarea căilor de acces, se întocmesc acte
de punere în valoare care se aprobă de către șeful ocolului silvic.
3.9. În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu
distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de
exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințiș prevăzută în procesul-verbal de
predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare ori de lărgire a ochiurilor, și de cel mult
12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.
3.10. Valoarea pagubelor pentru semințișul prejudiciat peste limitele prevăzute la punctul 3.9
se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor
produse vegetației forestiere.
3.11. Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele precizate la punctul 3.9 și pe
taluzurile drumurilor de tractor, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până
la realizarea stării de masiv, receparea puieților prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri
constituite din cauțiunea depusă de titularul autorizației, pe bază de deviz.
3.12. În parchetele aflate în curs de exploatare, așezarea grămezilor de crăci și a resturilor de
exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără semințiș.
3.13. Dacă nu există posibilitatea evitării suprafețelor cu semințiș, semințișul acoperit cu
resturi de exploatare și crăci se include în procentul de pierderi maxim admis conform
prevederilor de la punctul 3.9.
3.14 Este interzisă lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în
autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-a lungul
văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul.
3.15 La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizației de
exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului.
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4. Reguli privind controlul respectării regulilor silvice de exploatare
4.1. Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit în
continuare control, se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor legale, în
scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin
activitatea de exploatare a masei lemnoase.
4.2. Controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezența reprezentantului
împuternicit al titularului autorizației. Cu ocazia controlului se estimează și stadiul exploatării
masei lemnoase.
4.3. Procesul-verbal de control al exploatării parchetului se încheie în două exemplare, dintre
care unul pentru titularul autorizației, iar al doilea exemplar pentru ocolul silvic emitent al
autorizației, conform Anexei nr. 6 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011
pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare,
scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare.
4.4. Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizației,
însușit de titularul autorizației, precum și ori de câte ori este necesar.
4.5. Fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puțin o dată la un interval de 60
de zile. Pe timpul efectuării controlului, reprezentantul titularului autorizației este obligat să
prezinte autorizația, procesul-verbal de predare-primire a parchetului, documentele încheiate
cu ocazia controalelor efectuate anterior, situația la zi a exploatării și transportului
materialelor lemnoase, precum și orice alte documente care dovedesc modul de respectare a
regimului silvic, solicitate de persoanele împuternicite care execută controlul.
4.6. În cazul în care reprezentanții titularului autorizației nu se prezintă la control la data
stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această
acțiune se efectuează în prezența pădurarului titular al cantonului silvic în care este amplasat
parchetul.
4.7 În situația prevăzută la punctul 4.6, procesul-verbal de control al exploatării se transmite
în termen de 3 zile titularului autorizației. În cazul în care personalul silvic împuternicit
întocmește cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenții și/sau infracțiuni,
acestea se menționează în procesul-verbal de control.
5. Reguli privind curățarea parchetelor de exploatare
5.1. La terminarea exploatării, curățarea parchetului de resturi de exploatare - crăci, zoburi,
rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de către titularii autorizațiilor de exploatare, cu
respectarea următoarelor reguli:
a) la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare
artificială, resturile rămase în parchet se strâng în șiruri - martoane - cu o lățime maximă de
1,0-1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța
dintre șiruri pe curba de nivel de 15-20 m. La tăierile rase de plop și salcie, urmate de
pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea
parchetelor;
b) la tăierile de produse principale cu restricții și la cele de produse accidentale, cu regenerare
naturală declanșată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe
cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințiș natural, fără a ocupa suprafețe
mari - cel mult 10% din suprafața parchetului; este obligatorie curățarea parchetelor/postațelor
predate spre exploatare, la sfârșitul fiecărei perioade permise pentru recoltare și colectare,
înaintea începutului perioadei de restricție, în cazul în care în autorizația de exploatare sunt
prevăzute mai multe perioade de recoltare;
c) în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de
protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri
naționale și județene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor și cărărilor
de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului.
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6. Reguli privind reprimirea parchetelor de exploatare
6.1. Reprimirea parchetelor se realizează de către emitentul autorizației de exploatare până cel
târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzut în autorizație, prin întocmirea unui
proces-verbal de reprimire a parchetului, conform Anexei nr. 7 a Ordinului ministrului
mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele,
modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu
modificările și completările ulterioare.
6.2. Reprimirea parchetelor se face de către șeful ocolului silvic sau de reprezentantul
împuternicit al acestuia, în prezența pădurarului titular al cantonului în care este amplasat
parchetul, și de către reprezentantul împuternicit al titularului autorizației, la o dată convenită
de comun acord.
6.3. În cazul absenței reprezentantului împuternicit al titularului autorizației, reprimirea
parchetului se efectuează în lipsa acestuia, fără a fi exonerat de plata prejudiciilor constatate,
precum și a eventualelor penalități.
6.4. Procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmește în două exemplare, dintre care
un exemplar pentru ocolul silvic, iar al doilea exemplar pentru titularul autorizației. În situația
prevăzută la punctul 6.3, un exemplar al procesului-verbal de reprimire a parchetului se
trimite în termen de 5 zile de la data reprimirii titularului autorizației.
6.5. În cazul în care la verificarea pe teren se constată că reprimirea parchetului nu se poate
realiza, întrucât nu sunt întrunite toate condițiile cerute de prezentele instrucțiuni, se încheie
un act de constatare, conform Anexei nr. 8 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr.
1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de
colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările
ulterioare.
6.6. În actul de constatare prevăzut la punctul 6.5. se menționează că exploatarea poate
continua după termenul de reprimire prevăzut în autorizație, cu plata penalităților stipulate în
contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, și cu
respectarea obligatorie a perioadelor de restricție și a termenelor prevăzute de prezentele
instrucțiuni. Actul de constatare se înscrie în autorizație la rubrica privind prelungirea
autorizației.
6.7. Reprimirea parchetelor de exploatare cu încălcarea prevederilor prezentelor instrucțiuni
este interzisă.
6.8. În scopul evidențierii statistice a masei lemnoase recoltate anual, precum și pentru
urmărirea aplicării prevederilor amenajamentelor silvice în parchetele nereprimite, se va
încheia un act de constatare a masei lemnoase recoltate până la data de 31 decembrie, pe baza
actelor privind controlul exploatării, a documentelor de transport al lemnului și a altor
documente din care rezultă stadiul exploatării masei lemnoase.
7. Alte dispoziții
7.1. Volumul de lemn prevăzut în actul de punere în valoare pentru parchetele amânate de la
exploatare cel puțin un sezon de vegetație se recalculează prin adăugarea creșterii curente,
potrivit normelor tehnice în vigoare, recalculându-se și valoarea aferentă.
7.2. Prevederile punctului 7.1. se aplică și pentru masa lemnoasă pe picior din partizi
autorizate la exploatare, amânate de la tăiere cu cel puțin un sezon de vegetație.
7.3. Titularul autorizației este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor
în parchetele, platformele primare, precum și la alte obiective care îi aparțin, situate în pădure,
precum și cele de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și pădurilor.
7.4. În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizațiilor sunt obligați să
intervină la stingerea lor cu utilajele proprii și personalul muncitor existent și să anunțe
emitentul autorizației.
7.5. În cazul în care titularii autorizațiilor refuză să sprijine acțiunile de stingere a incendiilor
din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a
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certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai
devreme de un an.
7.6. Mărimea platformelor primare, necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat,
stivuit și încărcat, este de până la 500 m2 pentru parchetele dotate cu instalații de transport
permanente și de maximum 1.000 m2 în cazurile în care nu sunt instalații de transport
permanente.
7.7. Suprafețele prevăzute la punctul 7.6. se cuprind în autorizație și în procesul-verbal de
predare-primire și se reprimesc în cel mult 60 de zile de la reprimirea parchetului.
7.8. Depășirea termenului de reprimire prevăzut la punctul 7.7. constituie ocupare fără drept a
terenului respectiv.
7.9. În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes științific și în cele
de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier, precum și în arboretele destinate să
producă lemn de rezonanță și claviatură, în funcție de importanța acestora și de modul specific
de gospodărire, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizații, măsuri speciale pentru derularea
corespunzătoare a exploatării masei lemnoase.
7.10. Nerespectarea prevederilor Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele
de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos aprobate prin Ordinul ministrului
mediului și pădurilor nr. 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare atrage
răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală, după caz, a celor vinovați.
7.11. Pentru persoanele juridice atestate pentru activitatea de exploatare forestieră care încalcă
în mod repetat prevederile Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de
colectare, scoatere și transport al materialului lemnos aprobate prin Ordinul ministrului
mediului și pădurilor nr. 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare, comisia de
atestare a persoanelor juridice în activitatea de exploatare forestieră aplică măsurile de
suspendare/anulare a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, la solicitarea
entităților din care fac parte persoanele care constată încălcarea prezentelor instrucțiuni prin
controale de exploatare.
7.12. Titularii autorizațiilor sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea
platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a
parchetului.
7.13. Modelul panoului cu elementele de identificarea parchetului este cel prevăzut în Anexa
nr. 9 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea
Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și
transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare.
7.14. Panoul prevăzut la punctul 7.12 se menține pe toată durata lucrărilor de exploatare și
poate fi ridicat după reprimirea platformei primare.
7.15. Doborârea arborilor în perioada de suspendare sau după retragerea autorizației ori în
afara termenelor de exploatare înscrise în autorizație constituie tăiere fără drept și se
sancționează potrivit prevederilor legale în vigoare.
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