
               ORDIN   Nr. 1540 din  3 iunie 2011(extras) 

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de 

colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos 

     

        Predarea parchetelor spre exploatare 

 

    ART. 12 

    (1) Exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevăzute în autorizaţie 

poate începe numai după predarea spre exploatare a parchetelor. 

    (2) Predarea spre exploatare a parchetelor se face pe teren de către şeful ocolului 

silvic sau reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezenţa pădurarului titular de 

canton, către titularul autorizaţiei ori către reprezentantul împuternicit al acestuia, 

întocmindu-se procesul-verbal de predare-primire al parchetului, al cărui model 

este prevăzut în anexa nr. 4. 

 

    ANEXA 4 

    la instrucţiuni 

 

    Ocolul Silvic ............... 

    Nr. ........ din ............ 

 

                                                              Se aprobă 

                                                        Şeful ocolului silvic, 

                                                        ...................... 

 

                                  PROCES-VERBAL 

              de predare-primire a parchetului ....................... 

              Partida nr. .........., încheiat astăzi, ............... 

 

    Subsemnatul, ........................, reprezentant al Ocolului Silvic ............................., 

în prezenţa ...................., pădurar titular de canton, .............................. şi a 

........................, având CNP ............................., reprezentantul împuternicit al 

titularului autorizaţiei de exploatare ......................................, am procedat la 

predarea-primirea spre exploatare a parchetului .........................., partida nr. 

............, constituită în U.P./U.B.*) ........................, u.a. ............................, 

proprietatea ............................., conform Autorizaţiei de exploatare nr. ............. din 

...................., după cum urmează: 

    a) Parchetul este delimitat pe teren prin: semne amenajistice/limite 

naturale/dispozitiv de marcat pătrat cu indicativul ..............., aplicat pe un număr 

de ............ arbori, cu vopsea de culoare ........................ 



    b) Arborii din partidă sunt în număr de ...................., marcaţi cu ......................, 

vopsea de culoare ......................, în volum total de ................ mc. 

    c) Căile de scos-apropiat existente şi cele noi sunt/nu sunt delimitate cu 

dispozitivul de marcat ......................... nr. ........, aplicat pe un număr de ............ 

arbori. 

    d) Suprafeţele regenerate se prezintă astfel: 
 

______________________________________________________________________

________ 

|  U.a.  |Felul       |Compoziţia  |Suprafaţa| Mod de     | Vârsta | 

Înălţimea | 

|        |regenerării |seminţişului|ocupată  | răspândire | (ani)  |    

(m)    | 

|        |(naturală,  |utilizabil  |_________|            |        |           

| 

|        |artificială,|            | ha | %  |            |        |           

| 

|        |mixtă)      |            |    |din |            |        |           

| 

|        |            |            |    |u.a.|            |        |           

| 

|________|____________|____________|____|____|____________|________|__

_________| 

|        |            |            |    |    |            |        |           

| 

    *) U.P./U.B. - Unitatea de producţie/Unitatea de bază. 

 

    Datele înscrise în tabelul de mai sus corespund/nu corespund cu cele din fişele 

pentru controlul anual al regenerărilor. 

    e) Platforma primară în suprafaţă de ......................... mp este/nu este 

materializată pe teren, cu dispozitivul de marcat .................... nr. .............., aplicat 

pe un număr de ............ arbori. 

    f) Postatele în număr de ......., materializate pe teren prin ..............................., vor 

fi parcurse cu lucrări numai după predarea lor la exploatare, aplicându-se 

următoarele procese tehnologice: .............. 

    g) În vederea evitării prejudicierii arborilor din vecinătatea căilor de acces şi a 

celor de scos-apropiat se vor lua următoarele măsuri: ........................................ 

    h) Pentru transportul materialului lemnos vor fi utilizate drumurile auto 

forestiere ........................................ 

    i) Alte recomandări:........................................................... 
         Am predat                                          Am primit 

 Reprezentantul ocolului silvic,    Pădurar,     Reprezentantul 

împuternicit al...... titularului autorizaţiei, 

    SCHIŢA PARCHETULUI...................................................................... 
  


