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REGULI SILVICE DE EXPLOATARE 

 

Regulile silvice de exploatare urmăresc în principal protejarea regenerării naturale şi a arborilor 
nemarcaţi, protejarea arborilor din lungul instalaţiilor de scos-apropiat, evitarea degradării solului, 
inclusiv a instalaţiilor de scos apropiat, a malurilor şi albiilor apelor, valorificarea integrală a masei 
lemnoase. 

De la punerea în valoare a masei lemnoase, coordonatorul de lucrare va întocmi schiţa parchetului cu 
figurarea instalaţiilor de scos-apropiat existente şi va face propuneri de construire a drumurilor de tractor 
noi, cu figurarea pe schiţă a traseelor, precum şi de dezafectare a unor tronsoane de drum existente.  

Înainte de începerea lucrărilor de exploatare şi obligatoriu la ridicarea autorizaţiei, beneficiarul va 
prezenta, la ocolul silvic documentaţia privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de 
exploatare şi respectarea condiţiilor ce se impun pe linie PSI, NTSM şi mediu pentru recoltarea şi scosul 
lemnului din pădure, care se aprobă de şeful de ocol. 

Vor avea prioritate tehnologiile care au un impact redus asupra solului - utilizarea funicularelor şi a 
atelajelor, acolo unde condiţiile existente permit acest lucru. 

La predarea parchetelor, schiţa parchetului completată cu traseele de drum existente şi propuse, 
platforme pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase, etc., va fi anexată procesului 
verbal de predare. 

Stabilirea necesarului de instalaţii (drumuri, funiculare, căi de acces, etc.) şi amplasarea lor în teren, se 
face de ocolul silvic, eventual la propunerea beneficiarului, ţinându-se seama de posibilitatea de 
exploatare a lemnului, necesitatea protejării mediului şi a eventualelor elemente de biodiversitate 
identificate, precum şi de interesele generale de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, 
recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, protejarea cursurilor de apă, etc.). Înainte de 
începerea lucrărilor, firma va asigura instruirea muncitorilor proprii conform Legii 319/2006 privind 
securitatea şi sănătatea în muncă, specifică fiecărui loc de muncă. 
 
Amplasarea şi execuţia drumurilor de tractor 
 
La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta următoarele reguli: 

• se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrări în vederea construirii drumului; 
• evitarea amplasării drumurilor de-a lungul cursurilor permanente de apă, la o distanţă mai mică 

de 10 m de acestea; 
• evitarea zonelor cu panta transversală mai mare 350; 
• limitarea traseelor în zone cu panta longitudinală cuprinsă între 25% şi 45%; 
• evitarea zonelor mlăştinoase şi a stâncăriilor, precum şi a altor ecosisteme fragile, identificate 

ca atare şi specificate de către reprezentanţii ocolului silvic; 
• se va consolida taluzul drumului; la traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este 

format pod de gheaţă 
• limitarea lăţimii drumului la 4 m;  
• consolidarea taluzului drumului;  
• proiectarea curbelor cu o rază suficient de mare ( min .12m) încât să nu se prejudicieze arborii 

din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori; 
• evitarea traversării cursurilor de apă, acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul 

traversărilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de 
apă; 
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• materializarea pe teren a căilor de acces pentru scos - apropiat se va materializa prin: linii 

verticale de culoare albă pentru deschiderea liniilor de funicular; cu vopsea albă/var pe aborii 
limitrofi drumului de tractor cu litera ,,T”; 

• la traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheaţă, se va prevedea 
instalarea de tuburi din beton sau podeţe din trunchiuri de lemn; 

• se vor evita porţiunile cu seminţiş. 
• reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va 

face în perioada de timp aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizaţiei de exploatare 
eliberată de ocolul silvic. 

• amplasarea platformelor primare se stabileşte de asemenea de către ocolul silvic împreună cu 
beneficiarul de masă lemnoasă, mărimea acestora fiind de până la 500 m.p. pentru parchetele 
dotate cu instalaţii de transport permanente şi de maxim 1000 m.p. în cazul când nu sunt 
instalaţii de scos permanente.  

• Drumurile de tractor şi platformele primare vor fi materializate în teren cu ciocanul pătrat, var 
sau vopsea. 

• asigurarea parchetului cu minim o trusă medicală; 
• asigurarea şi obligativitatea purtării de către muncitori a echipamentului de protecţie; 

 
Utilizarea instalaţiilor de scos – apropiat 
 
Înainte de începerea lucrărilor de exploatare propriu – zise, se vor efectua o serie de lucrări pregătitoare, 
după cum urmează: 

• verificarea corespondenţei între căile de scos – apropiat existente în parchet şi procesul 
tehnologic. Se vor utiliza numai acele drumuri aprobate prin procesul tehnologic; 

• se vor amplasa lungoane pe marginea drumurilor de tractor, atât pentru siguranţa transportului, 
cât şi pentru diminuarea pagubelor ce se pot produce prin ieşirea sarcinii în afara drumului 
(prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor); 

• se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin manşoane, ţăruşi sau alte metode de 
protejare; 

• se vor amplasa tuburi din beton sau podeţe din lemn în punctele de traversare a cursurilor de 
apă, atunci când nu există pod de gheaţă sau când acesta nu oferă suficientă rezistenţă; 

• se vor amplasa indicatoare de atenţionare la intersecţia cu drumurile forestiere; 
• personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele 

de exploatare, inclusiv prezentele instrucţiuni, regulile de exploatare, regulile de protecţia muncii 
şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor. 

• asigurarea parchetului cu minim o trusă medicală; 
 
Pentru protecţia solului şi a apelor, agentul economic este obligat să respecte următoarele reguli de 
exploatare a drumurilor de tractor: 

• în raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare 
aprobate de ocol şi aflate în stare corespunzătoare de funcţionare; 

• se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută; 
• colectarea materialului lemnos se va face în afara porţiunilor cu seminţiş, pe traseele autorizate 

prin procesul tehnologic aprobat şi materializate pe teren; 
• scosul materialului lemnos se face prin târâre sau semitârâre când solul este acoperit cu zăpadă 

şi prin semitârâre sau suspendat, în lipsa stratului de zăpadă; 
• depozitarea materialelor lemnoase şi a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt 

expuse viiturilor, evitându-se căile de scos – apropiat, jgheaburile, albiile pâraielor şi văile; 
• lungimea trunchiurilor şi catargelor transportate cu tractor nu va depăşi 12 metri; 
• corhănitul este admis în condiţiile în care nu provoacă prejudicii asupra vegetaţiei, solului şi 

apelor; 
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• în perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a 

apei pentru a se evita şiroirea apei pe distanţe lungi în lungul drumului, erodarea acestora şi 
transportul aluviunilor în aval; 

• materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet şi din platformele primare pentru a se evita 
aglomerarea acestora şi a drumurilor forestiere; 

• asigurarea fiecărui TAF/tractor cu extinctor, săculeţ/cutie cu rumeguş sau nisip pentru absorbţia 
scurgerilor accidentale de combustibili şi lubrefianţi. Rumeguşul impregnat cu scurgeri de 
combustibili/lubrifianţi va fi de asemenea colectat în locuri special amenajate şi evacuat ulterior; 

• conducătorul oricărui utilaj la care apar scurgeri de carburanţi sau uleiuri va întrerupe imediat 
lucrul până la remedierea completă a defecţiunilor. 

• după remedierea defecţiunilor, nisipul (rumeguşul) folosit pentru absorbţia substanţelor 
poluante, împreună cu piesele uzate, etc. vor fi colectate corespunzător în tomberoane sau 
containere etanşe până la evacuarea şi depozitarea lor în locuri permise.  

• se va evita pe cât posibil ca aceste scurgeri accidentale să apară în imediata vecinătate a 
cursurilor de apă. În acest sens, în cazul exploatării masei lemnoase în preajma pâraielor, vor 
fi luate măsuri suplimentare prin verificarea permanentă a utilajelor din dotare pentru eliminarea 
riscului producerii de scurgeri accidentale de carburanţi sau lubrifianţi în aceste zone. 

• la intersecţia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere se va urmări în permanenţă asigurarea 
integrităţii şanţurilor de scurgere din părţile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea 
apelor şi evitarea depozitării aluviunilor pe drum; 

• se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situaţia în care acestea se 
colmatează cu aluviuni. 

• Nu se vor arunca sau depozita în parchet, pe maluri sau în albiile pâraielor resturile de 
exploatare, crengi, deşeuri etc. 

 
Se interzice cu desăvârşire: 
 
• părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic şi materializate în teren; 
• folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană; 
• corhănitul lemnului direct în albia pâraielor ; 
• colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitaţii abundente, precum şi atunci când 

solul este îmbibat cu apă, beneficiarul fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de 
exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite şi însuşite de ocolul silvic; 

• colectarea lemnului pe albiile pâraielor în afara perioadelor de îngheţ. În cazuri bine 
documentate şi care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distanţe scurte, 
materializate în teren, şi precizate în documentaţia de exploatare aprobată de şeful 
ocolului; 

• colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepţia cazurilor când se instalează 
podeţe sau tuburi, sau pe perioada iernii, atunci când există pod de gheaţă; 

• aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în 
zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deşeuri etc.; 

• colectatul prin târâre şi semitârâre a materialului lemnos pe drumul auto; 
• circulaţia mijloacelor de transport pe perioada în care datorită ploilor abundente s-au format pe 

drumuri ogaşe mai mari de 10 cm; 
• folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depăşit. 

Depăşirea tonajului şi gabaritului este permisă numai acolo unde portanţa drumului permite 
acest lucru, şi se va face numai cu aprobarea şefului de ocol. În zona parchetului agentul 
economic are obligaţia să întreţină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire să preda 
drumul auto la starea tehnică iniţială în care era la începerea exploatării. 

• se interzice spălarea utilajelor în albia cursurilor de apă. 
• este strict interzisă exploatarea masei lemnoase cu utilaje la care apar scurgeri de substanţe 

poluante. 
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• se interzice lăsarea, la terminarea exploatărilor, de masă lemnoasă, resturi de exploatare, 

crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, 
în şanţurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze. 

 
 
În cazul în care se aduc prejudicii solului, beneficiarul masei lemnoase are obligaţia de a efectua 
remedieri pentru a-l aduce la starea iniţială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic 
va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite în sarcina beneficiarului (cauţiunea).  

 
La terminarea lucrărilor de exploatare 

 
• La reprimirea parchetelor, potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, 

văile din interiorul parchetului, se eliberează de resturi de exploatare, prin strângerea lor în grămezi 
mici cu aspect ordonat; Se interzice lăsarea, la terminarea exploatărilor, de masă lemnoasă, resturi 
de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza 
drumului, în şanţurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze; 

• Căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară  
de către agentul economic în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel ca la reprimire toate 
drumurile să fie nivelate şi reparate; 

• După terminarea lucrărilor de exploatare şi transport a masei lemnoase, agentul economic este 
obligat  să dezafecteze instalaţiile de scos-apropiat şi construcţiile anexe (funiculare, rampe, 
grajduri, cabane, etc.), cu excepţia celor acceptate de ocol să rămână pe teren în interesul 
gospodăriei silvice, iar toate materialele lemnoase trebuie scoase în afara acestuia; 

• Suprafeţele din instalaţii, rampele etc., cuprinse în autorizaţia de exploatare, se reprimesc o dată cu 
parchetul; 

 

În cazul în care, constatarea prejudiciilor şi distrugerilor se face la reprimirea parchetului, sau 
beneficiarul nu ia măsuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor 
fi reţinute din garanţia constituită în acest scop înainte de autorizarea parchetului. 

În situaţia în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, 
acestea vor fi remediate de către agentul economic. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de 
remedieri sau reparaţii se va suporta de către agentul economic, aplicându-se şi amenzile prevăzute de 
reglementările în vigoare. 

Furnizorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet şi(sau) să oprească transportul de masă 
lemnoasă, în situaţia în care se constată abateri de la prevederile contractului şi caietului de sarcini. 
Pentru nerespectarea documentaţiei de exploatare aprobată, furnizorul este în drept să rezilieze 
contractul şi să aplice celelalte reglementări legale. 
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