
      ORDIN   Nr. 1540 din  3 iunie 2011(extras) 

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de 

colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos 

 

                            Curăţarea şi reprimirea parchetelor 

 

    SECŢIUNEA A 

    Curăţarea parchetelor de exploatare 

 

    ART. 24 

    La terminarea exploatării, curăţarea parchetului de resturi de exploatare - crăci, 

zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de către titularii autorizaţiilor de 

exploatare, cu respectarea următoarelor reguli: 

    a) la tăierile rase, precum şi la toate tăierile fără restricţie care sunt urmate de 

regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în şiruri - martoane - cu 

o lăţime maximă de 1,0 - 1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de 

cea mai mare pantă, cu distanţa dintre şiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m. La 

tăierile rase de plop şi salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de 

exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor; 

    b) la tăierile de produse principale cu restricţii şi la cele de produse accidentale, 

cu regenerare naturală declanşată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât 

mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu seminţiş 

natural, fără a ocupa suprafeţe mari - cel mult 10% din suprafaţa parchetului; 

    c) în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice şi de agrement, în cele 

cu rol de protecţie din jurul oraşelor şi staţiunilor balneoclimaterice sau în cele 

situate lângă drumuri naţionale şi judeţene, resturile de exploatare se strâng în 

grămezi, în afara potecilor şi cărărilor de interes turistic, a văilor şi pâraielor din 

interiorul parchetului. 

 

    SECŢIUNEA B 

    Reprimirea parchetelor 

 

    ART. 25 

    (1) Reprimirea parchetelor se realizează de către emitentul autorizaţiei de 

exploatare până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzut în 

autorizaţie, prin întocmirea unui proces-verbal de reprimire a parchetului. 

    (2) Modelul procesului-verbal de reprimire/reprimire parţială a parchetului este 

prevăzut în anexa nr. 7. 

    (3) Reprimirea parchetelor se face de către şeful ocolului silvic sau de 

reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezenţa pădurarului titular al cantonului 



în care este amplasat parchetul, şi de către reprezentantul împuternicit al titularului 

autorizaţiei, la o dată convenită de comun acord. 

    (4) În cazul absenţei reprezentantului împuternicit al titularului autorizaţiei, 

reprimirea parchetului se efectuează în lipsa acestuia, fără a fi exonerat de plata 

prejudiciilor constatate, precum şi a eventualelor penalităţi. 

#M2 
    (5) Procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmeşte în 3 exemplare, 

dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru 

titularul autorizaţiei de exploatare şi al treilea pentru cumpărătorul masei 

lemnoase: în cazul în care cumpărătorul masei lemnoase pe picior este şi titular al 

autorizaţiei de exploatare, procesul-verbal de reprimire a parchetului se 

întocmeşte în două exemplare. În situaţia prevăzută la alin. (4), un exemplar al 

procesului-verbal de reprimire a parchetului se trimite în termen de 5 zile de la 

data reprimirii titularului autorizaţiei. 

#B 
    ART. 26 

    (1) În cazul în care la verificarea pe teren se constată că reprimirea parchetului 

nu se poate realiza, întrucât nu sunt întrunite toate condiţiile cerute de prezentele 

instrucţiuni, se încheie un act de constatare, al cărui model este prevăzut în anexa 

nr. 8. 

    (2) În actul de constatare prevăzut la alin. (1) se menţionează că exploatarea 

poate continua după termenul de reprimire prevăzut în autorizaţie, cu plata 

penalităţilor stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea 

altor măsuri legale, după caz, şi cu respectarea obligatorie a perioadelor de 

restricţie şi a termenelor prevăzute de prezentele instrucţiuni. Actul de constatare 

se înscrie în autorizaţie la rubrica privind prelungirea autorizaţiei. 

    (3) Reprimirea parchetelor de exploatare cu încălcarea prevederilor prezentelor 

instrucţiuni este interzisă. 

    ART. 27 

    În scopul evidenţierii statistice a masei lemnoase recoltate anual, precum şi 

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 şi a altor documente din care rezultă stadiul exploatării 

masei lemnoase. 
 


