
         ORDIN   Nr. 1540 din  3 iunie 2011(extras) 

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de 

colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos 

 

CAPITOLUL IV 

    Controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase 

 

    ART. 19 

    (1) Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, 

denumit în continuare control, se urmăreşte verificarea modului de aplicare a 

prevederilor prezentelor instrucţiuni, în scopul prevenirii şi limitării prejudiciilor 

ce pot fi aduse fondului forestier naţional prin activitatea de exploatare a masei 

lemnoase. 

    (2) Controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezenţa 

reprezentantului împuternicit al titularului autorizaţiei. Cu ocazia controlului se 

estimează şi stadiul exploatării masei lemnoase. 

#M2 

    (3) Procesul-verbal de control al exploatării partizii se încheie 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 control al exploatării partizii se 

încheie în două exemplare. 

#B 
    (4) Modelul procesului-verbal de control al exploatării parchetului este prevăzut 

în anexa nr. 6. 

    ART. 20 

    (1) Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea 

autorizaţiei, însuşit de titularul autorizaţiei, precum şi ori de câte ori este necesar. 

    (2) Fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puţin o dată la un 

interval de 60 de zile. 

    ART. 21 

    Pe timpul efectuării controlului, reprezentantul titularului autorizaţiei este 

obligat să prezinte autorizaţia, procesul-verbal de predare-primire a parchetului, 

documentele încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, situaţia la zi a 

exploatării şi transportului materialelor lemnoase, precum şi orice alte documente 

care dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate de persoanele 

împuternicite care execută controlul. 

    ART. 22 



    (1) În cazul în care reprezentanţii titularului autorizaţiei nu se prezintă la control 

la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic 

împuternicit, această acţiune se efectuează în prezenţa pădurarului titular al 

cantonului silvic în care este amplasat parchetul. 

    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), procesul-verbal de control al exploatării se 

transmite în termen de 3 zile titularului autorizaţiei. 

    ART. 23 

    În cazul în care personalul silvic împuternicit întocmeşte cu ocazia controlului 

acte de constatare pentru contravenţii şi/sau infracţiuni, acestea se menţionează în 

procesul-verbal de control. 
 

                      LEGE   Nr. 171 din 16 iulie 2010 

privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 

CAPITOLUL VI 

    Exploatarea masei lemnoase şi recoltarea produselor nelemnoase 

 

    ART. 15 

    Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei până 

la 10.000 lei următoarele fapte: 

    a) autorizarea la exploatare a partizilor constituite din tăieri cu restricţie, în 

epocile în care exploatarea este interzisă prin normele tehnice în vigoare; 

    b) realizarea tăierii rase prin alăturare cu altă tăiere rasă, cu încălcarea 

prevederilor legale în vigoare; 

    c) refuzul/tergiversarea de către deţinător, astfel cum este definit la pct. 11 din 

anexa la Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, de a permite 

personalului silvic împuternicit pentru control accesul şi/sau exercitarea controlului 

în condiţiile legii. În cazul în care făptuitorul este personal silvic, acestuia i se 

suspendă pe 3 luni autorizaţia de practică, iar dacă fapta se săvârşeşte în mod 

repetat, autorizaţia de practică se anulează de către emitent, la sesizarea agentului 

constatator. 

    ART. 16 

    Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până 

la 3.000 lei următoarele fapte: 

    a) exploatarea masei lemnoase din parchete fără autorizaţie de exploatare. În 

cazul persoanei juridice atestate pentru exploatarea masei lemnoase care săvârşeşte 

o astfel de faptă, comisia emitentă anulează atestatul de exploatare; 

    b) exploatarea masei lemnoase din parchete în afara termenelor prevăzute în 

autorizaţia de exploatare; 



    c) lăsarea în parchet, la expirarea termenului de reprimire prevăzut în autorizaţia 

de exploatare, de material lemnos şi/sau resturi de exploatare pe văi sau de-a 

lungul instalaţiilor de scos-apropiat şi transport. Dacă fapta se săvârşeşte în mod 

repetat, se solicită comisiei emitente anularea atestatului de exploatare; 

    d) autorizarea la exploatare a partizilor constituite în păduri ai căror proprietari 

nu au încheiat contracte de prestări servicii silvice/administrare în condiţiile legii; 

    e) aprobarea executării de instalaţii de scos-apropiat cu încălcarea prevederilor 

legale. 

    ART. 17 

    Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 800 lei până 

la 1.000 lei următoarele fapte: 

    a) nerespectarea tehnologiilor şi traseelor de scos-apropiat prevăzute în 

autorizaţia de exploatare; 

    b) scoaterea din rădăcini sau ridicarea din fondul forestier naţional fără aprobare 

legală a cioatelor şi/sau a resturilor de exploatare; 

    c) recoltarea din fondul forestier naţional a produselor nelemnoase specifice, 

fără acordul proprietarului şi/sau al ocolului silvic care asigură administrarea 

pădurii; 

    d) executarea neautorizată a drumurilor de tractor sau fără respectarea traseelor 

aprobate; 

    e) neexecutarea la termen şi în condiţiile prevăzute în autorizaţia de exploatare a 

lucrărilor de curăţare a parchetelor. 

    ART. 18 

    Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei până 

la 500 lei următoarele fapte: 

    a) neîndeplinirea obligaţiei ca la exploatarea pădurilor de răşinoase să se 

cojească cioatele de pin şi molid, în întregime, iar la brad şi la celelalte răşinoase, 

prin curelare; 

    b) menţinerea în pădure şi în depozite pe o perioadă de peste 30 de zile, în 

intervalul 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de răşinoase necojit. 
 


