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NR.______/_______ 

 

Partida U.P. /U.B. u.a. 
 
A. Măsuri speciale privind reducerea impactului social: 
 Denumire: obiectiv afectat Măsuri speciale de 

evitare/diminuare a 
pagubelor 

Modalități de 
compensare 

[ ] DA 
[ ] NU 

Proprietăți învecinate   

[ ] DA 
[ ] NU 

Captări de apă potabile 

[ ] DA 
[ ] NU 

Păstrăvării / Crescătorii de pește 

[ ] DA 
[ ] NU 

Alte obiective  

 
B. Măsuri speciale privind reducerea impactului de mediu 
 Denumire: zonă afectată Măsuri speciale de evitare/diminuare a pagubelor 
[  ] DA 
[  ] NU 

Izvoare de apă necesare a fi 
protejate din zona parchetului 

 

[  ] DA 
[  ] NU 

Specii protejate din lista cu 
elementele biodiversitate: 
 
 

[  ] DA 
[  ] NU 

Habitate marginale: 
 
 

[  ] DA 
[  ] NU 

Zonă cu Valoare Ridicata de 
Conservare: 
 
 

[  ] DA 
[  ] NU 

Zonă exclusă de la tăieri cu scop 
comercial (5 % ) 

[  ] DA 
[  ] NU 

Zonă destinată conservării 
biodiversității (10%) 

[  ] DA 
[  ] NU 

Arbori de biodiversitate 
 
Număr .................. 

Arborii pentru biodiversitate ce nu vor fi doborâţi şi vor fi menţinuţi 
în urma activităţilor de exploatare.  
Forma de materializare este: culoare.......................... marcaj B 

[  ] DA 
[  ] NU 

Arbori morți 
 
Număr .................. 

"Arborii morţi" vor fi menţinuti în urma activităţilor de exploatare.  
 
Forma de materializare este: culoare......................... marcaj M  

 
C. Măsuri privind aplicarea regulilor SSM 

[  ]DA 
[  ]NU 

Există evaluări de risc 
pentru angajații firmei 

 

[  ]DA 
[  ]NU 

Firma se obligă să realizeze instructajul cu angajații proprii conform evaluărilor de risc 
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D. Există cursuri de apă ce urmează a fi afectate:     [   ]DA  [   ]NU 

• Reguli de respectat (OM 1540/2011) pentru reducerea impactului de mediu la colectarea masei 
lemnoase: 
 intersecțiile dintre drumurile de TAF şi drumurile forestiere vor fi prevăzute obligatoriu cu tuburi sau 

poduri de lemn, urmărindu-se în permanență asigurarea integrității șanțurilor de scurgere din părțile 
laterale ale drumurilor forestiere.   

 numărul necesar de tuburi sau poduri formate din trunchiuri dispuse în albie și fixate acolo unde căile 

de colectare traversează cursuri de apă  este de  […………..] conform schiței parchetului 

 traversările cursurilor de apă se vor face perpendicular pe albie, în locuri special amenajate, indicate 
pe schița parchetului. 

 de-a lungul cursurilor de apă se delimitează o zonă tampon. Arborii din zona tampon nu sunt puși în 
valoare și nu trebuie prejudiciați în urma operațiunilor de exploatare 
 

• Este inevitabilă colectarea masei lemnoase pe cursuri de apă permanente:[   ]DA   [   ]NU 
Dacă DA:  denumire pârâu: ........................................................  

lungime sector afectat: .......................... 
Argumentarea deciziei ............................................................................................................. 

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

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

 nu se va intra cu utilajele forestiere în cursuri de apă permanente 
 colectarea masei lemnoase se va realiza numai în condițiile de pod de gheață/sol înghețat 
 restricţionarea colectării lemnului (perioada): .......................................................................... 
 Alte restricții/soluții tehnice necesare 

…………................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

E. Drumuri de scos – apropiat  cu eroziune excesivă:         [   ]DA   [   ]NU  
• lungime sector ....................................................................................................................................... 
• măsuri speciale  

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

F. Pentru transportul materialului lemnos trebuiesc aplicate următoarele  restricţii de rulare: 
• restricţii de tonaj: 

................................................................................................................................................. 
• tronson drum 

................................................................................................................................................. 
• orar 

................................................................................................................................................. 
 
G. Menţiuni speciale/Soluţii adoptate: 
 
 
 
Am predat,      Am luat la cunoștință, 
 
 
Reprezentant ocol,    Reprezentantul titularului autorizației, 
 
Pădurar, ...................................... 
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