
ORDIN   Nr. 1540 din  3 iunie 2011(extras) 

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de 

colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos 

 

Pregatire parchet: 

În vederea pregătirii parchetului, autorizaţia se poate emite cu cel mult 30 de zile 

înainte de termenul de începere a exploatării masei lemnoase, numai pentru: 

    a) amenajarea instalaţiilor de scos-apropiat; 

    b) executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respectiv: 

înlăturarea stâncilor şi bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninaţi, uscaţi şi a 

iescarilor şi altele asemenea; 

    c) executarea lucrărilor de organizare a şantierului de exploatare, respectiv: 

amenajarea adăposturilor pentru vite, a depozitelor pentru carburanţi şi altele 

asemenea. 

    (3) Perioada autorizată prevăzută la alin. (1) se înscrie în autorizaţie, cu 

precizarea expresă a lucrărilor ce pot fi efectuate. 

 

               Reguli silvice privind exploatarea masei lemnoase 

 

(3) Corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, 

luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor 

şi arborilor care rămân pe picior şi numai când solul este acoperit cu zăpadă sau 

este îngheţat. 

    (4) Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană - 

varianta arbori întregi. 

    (5) Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa 

lemnoasă rezultată parchetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât 

prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor şi seminţişului. 

 

    ART. 13 

    Exploatarea masei lemnoase se realizează cu respectarea reglementărilor 

privitoare la regimul silvic, precum şi a următoarelor reguli specifice: 

    a) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetaţia forestieră 

de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafeţe de probă; 

    b) la tăierile în crâng se recoltează şi subarboretul, indiferent de dimensiunile 

acestuia; tăierea arborilor se realizează de la suprafaţa solului, pieziş şi neted; 

    c) la tăierile definitive, cu regenerare naturală asigurată, se taie şi se valorifică şi 

seminţişurile neutilizabile prevăzute în actele de punere în valoare, evitându-se 

vătămarea grupelor de seminţiş utilizabil; 



    d) este interzisă menţinerea în pădure, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a 

lemnului de răşinoase necojit şi/sau netratat; cioatele de molid şi pin se cojesc în 

întregime, iar la celelalte specii de răşinoase, prin curelare; se exceptează de la 

această regulă lemnul de răşinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, 

cu respectarea condiţiei ca acesta să nu depăşească o perioadă de maximum 30 de 

zile de la doborâre; 

    e) doborârea arborilor aninaţi, uscaţi şi a iescarilor se efectuează cu prioritate, în 

cadrul lucrărilor de pregătire a parchetului; 

    f) la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului; 

    g) tăierea arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălţimea cioatei, măsurată în 

partea din amonte, să depăşească 1/3 din diametrul secţiunii acesteia; 

    h) la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a 

arborilor, tăierea rădăcinilor de lângă tulpină şi acoperirea gropilor create; 

    i) la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor 

de inundaţii, iar înălţimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m; 

    j) doborârea arborilor se execută în afara suprafeţelor cu regenerare naturală sau 

artificială pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieţilor şi pe direcţii care să 

nu producă vătămări ori rupturi arborilor care rămân pe picior; 

    k) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate şi 

materializate în teren; 

    l) arborii care rămân pe picior de pe marginea căilor de scos-apropiat vor fi 

protejaţi obligatoriu împotriva vătămărilor, prin montarea de lungoane, ţăruşi şi 

manşoane; 

    m) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este 

interzisă; 

#M2 
    n) distrugerea, vătămarea sau tăierea de arbori necuprinşi în actul de punere în 

valoare aferent unei partizi autorizate la exploatare este interzisă; dacă astfel de 

arbori sunt distruşi sau vătămaţi prin procesul de exploatare a partizii respective, 

titularul autorizaţiei de exploatare va sesiza ocolul silvic pentru constatare în 

termen de cel mult 5 zile de la producerea evenimentului sau cu ocazia 

controalelor curente privind respectarea regulilor silvice de exploatare; 

#M1 
    o) *** Abrogată 

#B 
    p) dacă se constată arbori tăiaţi din categoria celor nedestinaţi exploatării aflaţi 

pe suprafaţa parchetului sau sustraşi, se aplică reglementările legale privind tăierile 

fără drept; 

#M1 
    q) *** Abrogată 



#M2 
    r) în cazul în care partida face obiectul unui contract de vânzare de masă 

lemnoasă pe picior, valoarea lemnului rezultat din arborii prejudiciaţi în procesul 

de exploatare se calculează la nivelul preţului unitar din contract; valoarea 

prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin 

înmulţirea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în 

vigoare, cu valoarea factorului "k" pe specii ori grupe de specii şi categorii de 

diametre, prevăzută în anexa nr. 2; valoarea totală rezultată din valoarea lemnului 

provenit din arborii prejudiciaţi la care se adaugă valoarea prejudiciului se 

recuperează de la titularul autorizaţiei de exploatare, dacă acesta este şi 

cumpărătorul masei lemnoase; în cazul în care cumpărătorul exploatează masa 

lemnoasă în baza unui contract de prestări de servicii, acesta va plăti valoarea 

lemnului, iar prestatorul va plăti valoarea prejudiciului; 

    s) în cazul în care partida autorizată la exploatare face obiectul unui contract 

de prestări de servicii de exploatare având ca beneficiar al prestării 

proprietarul/deţinătorul pădurii/vegetaţiei forestiere de pe terenuri din afara 

fondului forestier naţional în care este constituită partida, precum şi în cazul în 

care partida este exploatată în regie proprie, valoarea prejudiciului rezultat prin 

distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulţirea preţului mediu 

al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare cu valoarea factorului 

"k" pe specii ori grupe de specii şi categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 2, 

şi se recuperează de la titularul autorizaţiei; lemnul rezultat din arborii 

prejudiciaţi rămâne la proprietar sau administrator, după caz; 

#B 
    ş) prejudiciile de exploatare constituie prejudicii aduse pădurii, iar 

contravaloarea acestora se virează în fondul de conservare şi regenerare a 

pădurilor, în condiţiile legii; 

    t) colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitaţii abundente este 

interzisă; 

    ţ) la tăierile cu restricţii colectarea lemnului se face în afara porţiunilor cu 

seminţiş; scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre 

când solul este acoperit cu zăpadă sau este îngheţat şi prin semitârâre ori sarcină 

suspendată, în lipsa stratului de zăpadă sau dacă solul nu este îngheţat; 

#M2 
    u) se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. 

Traversarea acestora se va face pe podeţe sau, în perioada de iarnă, pe pod de 

gheaţă; 

#B 
    v) depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile 

pâraielor şi văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă. 



 

 

    (2) Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se 

amplasează evitându-se afectarea zonelor cu seminţiş utilizabil. Lăţimea drumului 

este de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare şi de stabilizare a 

taluzurilor. 

#M2 
    (3) Drumurile de scos-apropiat cu tractoare se pot aproba şi se pot realiza pe 

versanţi cu pantă de până la 25 de grade; peste această limită scos-apropiatul 

lemnului se realizează cu funiculare/alte instalaţii cu cablu. 

#B 
    (4) Aprobarea realizării drumurilor de scos-apropiat se face de şeful ocolului 

silvic. 

    (5) Traseele de funicular şi cele ale drumurilor de tractor folosite pentru scos-

apropiatul masei lemnoase reprezintă căi de acces interior şi nu schimbă categoria 

de folosinţă silvică a terenurilor pe care se amplasează. 

    (6) Pentru produsele accidentale I rezultate prin realizarea căilor de acces, se 

întocmesc acte de punere în valoare care se aprobă de către şeful ocolului silvic. 

    ART. 15 

    (1) În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie 

prejudiciu distrugerea sau vătămarea seminţişului ca urmare a desfăşurării normale 

a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafaţa cu seminţiş 

prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de 

dezvoltare ori de lărgire a ochiurilor, şi de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive 

sau de racordare. 

    (2) Valoarea pagubelor pentru seminţişul prejudiciat peste limitele prevăzute la 

alin. (1) se calculează conform prevederilor legale privind modalităţile de evaluare 

a pagubelor produse vegetaţiei forestiere. 

    (3) Pe suprafeţele cu seminţiş prejudiciat peste limitele precizate la alin. (1) şi pe 

taluzurile drumurilor de tractor, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de 

împăduriri până la realizarea stării de masiv, receparea puieţilor prejudiciaţi, 

consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauţiunea depusă de titularul 

autorizaţiei, pe bază de deviz. 

    ART. 16 

    (1) În parchetele aflate în curs de exploatare, aşezarea grămezilor de crăci şi a 

resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără seminţiş. 

    (2) Dacă nu există posibilitatea evitării suprafeţelor cu seminţiş, seminţişul 

acoperit cu resturi de exploatare şi crăci se include în procentul de pierderi maxim 

admis conform prevederilor art. 15 alin. (1). 

    ART. 17 



    Este interzisă lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut 

în autorizaţie, de arbori marcaţi şi netăiaţi, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-

a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul. 

    ART. 18 

    La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizaţiei 

de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea 

lemnului. 
 

 

Dispozitii finale                                                                                                                                        

         ART. 29 

    (1) Titularul autorizaţiei este obligat să ia toate măsurile de prevenire şi stingere 

a incendiilor în parchetele, platformele primare, precum şi la alte obiective care îi 

aparţin, situate în pădure, precum şi cele de prevenire a apariţiei focarelor de 

infestare a lemnului şi pădurilor. 

    (2) În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizaţiilor sunt 

obligaţi să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii şi personalul muncitor 

existent şi să anunţe emitentul autorizaţiei. 

    (3) În cazul în care titularii autorizaţiilor refuză să sprijine acţiunile de stingere a 

incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face 

propunerea de retragere a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, fără 

posibilitatea de reatestare mai devreme de un an. 

 

       

ART. 30 

    (1) Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operaţiunilor de 

secţionat, manipulat, stivuit şi încărcat, se stabileşte împreună cu titularul 

autorizaţiei, mărimea acestora fiind de până la 500 mp pentru parchetele dotate cu 

instalaţii de transport permanente şi de maximum 1.000 mp în cazurile în care nu 

sunt instalaţii de transport permanente. 

#M2 
    (2) Suprafeţele prevăzute la alin. (1) se cuprind în autorizaţie şi în procesul-

verbal de predare-primire şi se reprimesc în cel mult 60 de zile de la reprimirea 

parchetului. 

    (3) Depăşirea termenului de reprimire prevăzut la alin. (2) constituie ocupare 

fără drept a terenului respectiv. 

#B 

    ART. 31 



    În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes ştiinţific 

şi în cele de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier, precum şi în 

arboretele destinate să producă lemn de rezonanţă şi claviatură, în funcţie de 

importanţa acestora şi de modul specific de gospodărire, ocoalele silvice pot 

stabili, prin autorizaţii, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a 

exploatării masei lemnoase. 

    ART. 32 

    (1) Nerespectarea prevederilor prezentelor instrucţiuni atrage răspunderea 

disciplinară, materială, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi. 

    (2) Pentru persoanele juridice atestate pentru activitatea de exploatare forestieră 

care încalcă în mod repetat prevederile prezentelor instrucţiuni, comisia de atestare 

a persoanelor juridice în activitatea de exploatare forestieră aplică măsurile de 

suspendare/anulare a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, la 

solicitarea entităţilor din care fac parte persoanele care constată încălcarea 

prezentelor instrucţiuni prin controale de exploatare. 

    ART. 33 

    (1) Titularii autorizaţiilor, cu excepţia persoanelor fizice, sunt obligaţi să 

amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care 

sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului. 

    (2) Modelul panoului cu elementele de identificare a parchetului este prevăzut în 

anexa nr. 9. 

    (3) Panoul prevăzut la alin. (1) se menţine pe toată durata lucrărilor de 

exploatare şi poate fi ridicat după reprimirea platformei primare, potrivit 

prevederilor art. 30 alin. (2). 

    ART. 34 

    Doborârea arborilor în perioada de suspendare sau după retragerea autorizaţiei 

ori în afara termenelor de exploatare înscrise în autorizaţie constituie tăiere fără 

drept şi se sancţionează potrivit prevederilor legale în vigoare. 

    ART. 35 

    Masa lemnoasă din suprafeţele pe care există vegetaţie forestieră din afara 

fondului forestier se recoltează pe bază de autorizaţie eliberată, la cerere, contra 

cost, de ocolul silvic cu care proprietarul a încheiat un contract de prestaţii silvice. 
 

 

 


