ORDIN nr. 635 din 23 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea termenelor,
modalităţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri şi din vegetaţia forestieră din afara
fondului forestier naţional
În temeiul art. 7 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi
administrarea fondului forestier naţional, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 75/2002,
având în vedere prevederile art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,
ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Normele privind stabilirea termenelor, modalităţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri
şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 2
Personalul silvic împuternicit din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi al structurilor teritoriale
aflate în subordinea acesteia va controla modul aplicării prevederilor prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,
Ilie Sârbu
ANEXĂ:
NORME privind stabilirea termenelor, modalităţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri
şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 91 din data de 13 februarie 2003

NORMA din 23 decembrie 2002 privind stabilirea termenelor, modalităţilor şi perioadelor de exploatare
a masei lemnoase din păduri şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Exploatarea masei lemnoase se efectuează în conformitate cu prevederile prezentelor norme, astfel încât, indiferent
de natura proprietăţii, să se asigure menţinerea integrităţii fondului forestier naţional şi a vegetaţiei forestiere din afara
acestuia, în condiţiile gestionării durabile a pădurilor.
(2)Au obligaţia aplicării şi respectării prezentelor norme:
a)proprietarii şi/sau deţinătorii legali de păduri şi/sau de vegetaţie forestieră situată pe terenuri din afara fondului
forestier naţional;
b)agenţii economici specializaţi care desfăşoară activităţi de exploatare a lemnului.
Art. 2
Prezentele norme cuprind reglementări privind:
- autorizarea şi predarea parchetelor spre exploatare;
- regulile silvice de respectat la exploatarea masei lemnoase;
- controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase;
- curăţarea parchetelor;
- reprimirea parchetelor;
- perioadele şi termenele de exploatare a masei lemnoase.
Art. 3
Anul de producţie şi anul forestier corespund anului calendaristic.
Art. 4
Termenii tehnici folosiţi în prezentele norme sunt definiţi în anexa nr. 1.
CAPITOLUL II: Perioadele şi termenele de exploatare a masei lemnoase
Art. 5
(1)Exploatarea masei lemnoase din fondul forestier naţional şi de pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara acestuia
se realizează cu respectarea prevederilor corespunzătoare din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările
ulterioare, în funcţie de modul de regenerare a arboretelor (tratamentul aplicat), precum şi de felul tăierii în cadrul
perioadelor şi cu respectarea termenelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.
(2)Exploatarea masei lemnoase se realizează în concordanţă cu cota aprobată pentru fiecare an de producţie.
(3)Masa lemnoasă rămasă pe picior, precum şi cea aflată în fazele doborât şi scos la sfârşitul unui an de producţie
constituie cu prioritate resursă pentru anul de producţie următor, prin precomptare.
CAPITOLUL III: Autorizarea şi predarea parchetelor spre exploatare
SECŢIUNEA A: Autorizarea parchetelor
Art. 6
(1)Masa lemnoasă destinată anual agenţilor economici se valorifică acestora potrivit legii, pe bază de licitaţii şi/sau de
negocieri organizate şi desfăşurate conform regulamentului aprobat prin hotărâre a Guvernului.
(2)În eventualitatea apariţiei pe parcursul anului de producţie a unor produse accidentale, pentru efectuarea
precomptărilor de masă lemnoasă se constituie la nivelul fiecărui ocol silvic o rezervă de 20% din volumul produselor
principale prevăzut la tăiere în anul respectiv, din partizi prevăzute în lista de partizi şi care sunt accesibile şi în perioada
de iarnă.
(3)După efectuarea precomptărilor partizile care au constituit rezerva şi nu au făcut obiectul precomptărilor se valorifică
în conformitate cu prevederile legale şi se autorizează la exploatare în trimestrul al IV-lea al anului de producţie
respectiv.
(4)Aprobarea precomptărilor se face în conformitate cu competenţele prevăzute în regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii de administraţie silvică.
(5)Exploatarea partizilor adjudecate de agenţii economici poate începe numai după contractarea şi eşalonarea la tăiere a
masei lemnoase, pe bază de autorizaţie de exploatare. Autorizaţia se emite în două exemplare de către ocoalele silvice,
în cazul pădurilor şi vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier, administrate de ocoale silvice. În cazul pădurilor şi
vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier, care nu sunt administrate de ocoale silvice, autorizaţia de exploatare se
emite în regim de prestaţie de către ocolul silvic care a efectuat punerea în valoare, la cererea scrisă a

proprietarului/deţinătorului legal al pădurii respective. Agenţii economici ridică autorizaţia cu cel puţin 10 zile înainte de
termenul prevăzut în eşalonare. Neridicarea autorizaţiei în cel mult 15 zile după primul termen prevăzut în eşalonare
duce la rezilierea contractului şi reţinerea garanţiei pentru partida respectivă.
(6)Eliberarea de autorizaţii de exploatare pentru noi parchete pentru acelaşi agent economic este permisă numai dacă
au fost exploatate, reprimite şi achitate toate parchetele scadente autorizate anterior agentului economic respectiv,
indiferent de natura produsului.
Art. 7
(1)Premergător începerii exploatării masei lemnoase se poate autoriza pregătirea parchetului cu 15-30 de zile
înainte de primul termen din eşalonare numai pentru:
- asigurarea condiţiilor pentru respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii;
- amenajarea drumurilor de tractor;
- instalarea de funiculare;
- construcţii de cabane pentru muncitori, adăposturi pentru animale, depozite de carburanţi etc.
(2)Prevederile alin. (1) sunt aplicabile agenţilor economici care nu au restanţe în exploatarea masei lemnoase în anul de
producţie curent.
Art. 8
Folosirea sau ocuparea temporară a terenurilor forestiere din afara perimetrului parchetelor şi a platformelor primare
aferente acestora de către agenţii economici cu care s-au încheiat contractele pentru exploatarea masei lemnoase, cu
construcţii sau diverse amenajări ce servesc la activitatea de exploatare a masei lemnoase, se face în conformitate cu
prevederile legale referitoare la folosirea/ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier naţional.
Art. 9
Autorizaţiile de exploatare se eliberează şi pentru partizile exploatate în regie proprie a unităţilor silvice, inclusiv pentru
cele destinate aprovizionării populaţiei. Aceste autorizaţii se vor elibera pe numele gestionarului, cu respectarea
duratelor, precum şi a termenelor de exploatare a masei lemnoase, prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.
Art. 10
Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizaţia de exploatare.
Art. 11
(1)Titularii autorizaţiilor de exploatare pot solicita prelungirea termenelor de exploatare a parchetelor, în cazuri de
calamităţi naturale (inundaţii, avalanşe, alunecări de teren, poduri de gheaţă pe căile de acces, precipitaţii abundente
etc.), dar fără a depăşi data de 31 decembrie a anului de producţie. Prelungirea autorizaţiei se face cu o perioadă egală
cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative produse de aceste fenomene, cu încadrarea în perioadele şi
termenele de exploatare prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.
(2)Aprobarea prelungirii autorizaţiilor se face în aceleaşi condiţii prevăzute la art. 6 alin. (4).
(3)Pentru obţinerea prelungirii duratei de exploatare a parchetelor afectate de calamităţi naturale, solicitantul va
prezenta actele doveditoare întocmite de reprezentanţii acestuia, verificate şi însuşite de emitentul autorizaţiei, în cel
mult 10 zile de la apariţia cazului de forţă majoră. La încetarea forţei majore se va încheia un proces-verbal constatator.
Art. 12
(1)Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete şi amplasarea căilor de scos-apropiat şi a instalaţiilor
aferente se aprobă de emitentul autorizaţiei de exploatare şi se înscriu în autorizaţia de exploatare pentru fiecare
parchet.
(2)Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete şi amplasarea căilor de scos-apropiat şi a instalaţiilor
aferente vor fi diferenţiate în funcţie de tratamentul aplicat şi de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea
regenerărilor peste limitele admise de reglementările specifice, a arborilor nemarcaţi, degradarea solului şi a malurilor
apelor.
(3)Corhănitul se admite numai în situaţii cu totul speciale, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării
solului, regenerărilor şi arborilor care rămân pe picior.
(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 pachetizându-se în sarcini
de dimensiuni reduse, astfel încât, prin scoaterea acestora, să se evite degradarea solului, a arborilor şi seminţişului.
Art. 13
(1)La autorizarea pentru exploatare parchetele de produse accidentale au prioritate.
(2)Tăierile în parchetele cu restricţii, în anii de fructificaţie, se execută în primul sezon de repaus vegetativ care urmează
fructificaţiei.
(3)Tăierile în parchetele fără restricţii se eşalonează în tot cursul anului, cu excepţia celor din zonele de agrement, care
se exploatează numai în perioada 1 noiembrie - 31 martie.

SECŢIUNEA B: Predarea parchetelor
Art. 14
(1)Exploatarea masei lemnoase conform termenelor prevăzute în autorizaţii poate începe numai după predarea
parchetelor.
(2)Predarea parchetelor se face efectiv, pe teren, în baza autorizaţiei de exploatare, cu completarea procesului-verbal de
predare-primire, şi se execută de şeful de ocol silvic sau de persoanele împuternicite de acesta, în prezenţa pădurarului
titular al cantonului silvic. Agentul economic este reprezentat de împuternicitul său, care deţine împuternicire scrisă.
Predarea parchetului se face cu maximum 10 zile înainte de termenul de începere a exploatării, prevăzut în autorizaţia de
exploatare.
(3)În cazul parchetelor constituite în păduri sau în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier, care nu sunt
administrate de ocoale silvice, predarea spre exploatare/exploatarea se face, după caz, de către proprietarul/deţinătorul
legal al pădurii respective.
Art. 15
În teren se realizează acţiunea de predare-primire a parchetelor, care cuprinde:
- limitele perimetrului parchetului, care delimitează suprafaţa de exploatat conform normelor tehnice pentru evaluarea
masei lemnoase;
- arborii inventariaţi conform inventarului în baza căruia a fost elaborat actul de punere în valoare;
- căile pentru scos-apropiat lemnul existente conform prevederilor actului de punere în valoare şi cele nou-aprobate,
materializate în teren;
- suprafeţele regenerate, conform rezultatelor controlului anual al regenerărilor;
- amplasamentul şi dimensiunile platformelor primare;
- (eventuale) postaţe delimitate, cu menţiunile ce se impun privitor la succesiunea proceselor tehnologice pentru fiecare
dintre acestea;
- modalităţile de protejare a arborilor limitrofi căilor de acces şi drumurilor de scos-apropiat.
CAPITOLUL IV: Regulile silvice ce trebuie respectate la exploatarea masei lemnoase
Art. 16
Titularii autorizaţiilor de exploatare sunt obligaţi să organizeze exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor
prevăzute în autorizaţiile de exploatare, cu respectarea strictă a regulilor silvice de exploatare prevăzute de prezentele
norme.
Art. 17
În procesul de exploatare a masei lemnoase trebuie respectate obligatoriu reglementările privitoare la regimul silvic,
precum şi următoarele reguli specifice:
a)în arboretele de amestec de răşinoase cu foioase se doboară întâi arborii de răşinoase şi apoi cei de foioase;
b)la tăierile rase (crâng, codru şi substituiri-refaceri) recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetaţia forestieră de
mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafeţe de probă;
c)la tăierile în crâng se recoltează şi subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia. Tăierea arborilor se realizează cu
toporul sau ferăstrăul mecanic, de la suprafaţa solului, pieziş şi neted;
d)cioatele se cojesc în întregime la molid şi pin, iar la celelalte specii de răşinoase, prin curelare;
e)este interzisă menţinerea lemnului de răşinoase necojit sau netratat chimic în pădure în perioada 1 aprilie - 1
octombrie. Se exceptează de la această regulă lemnul de răşinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu
respectarea condiţiei ca această masă lemnoasă să nu depăşească o perioadă de maximum 30 de zile în procesul
tehnologic;
f)exploatarea parchetului începe cu doborârea arborilor aninaţi, uscaţi şi a iescarilor;
g)exploatarea masei lemnoase se face astfel încât să se evite degradarea solului;
h)executarea tăierii arborilor se face cât mai de jos, astfel încât înălţimea cioatei măsurate în partea din amonte să nu
depăşească 1/3 din diametrul secţiunii acesteia, iar la arborii cu diametrul cioatei mai mare de 30 cm, să nu depăşească
10 cm;
i)la tăierile în căzănire şi în scaun, agenţii economici vor executa următoarele lucrări:
- tăierea arborilor prin căzănire se face la adâncimea de 20-25 cm sub nivelul solului, cu acoperirea gropilor create;
- tăierile la crângurile în scaun se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundaţii, dar cu o înălţime a scaunului care
să nu fie 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;
- pe direcţii care să nu producă vătămări sau rupturi de arbori nemarcaţi;
k)colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate şi materializate în teren;

l)vor fi protejaţi obligatoriu împotriva vătămărilor arborii nemarcaţi de pe limita căilor de scos-apropiat, prin aplicarea de
lungoane, ţăruşi, manşoane, cauciucuri uzate etc.;
m)se interzice târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri forestiere;
n)se interzice tăierea arborilor nemarcaţi;
o)dacă prin doborârea arborilor au fost vătămaţi, rupţi sau dezrădăcinaţi alţi arbori nemarcaţi, gestionarul de
parchet este obligat să sesizeze imediat administratorul fondului forestier. În maximum 5 zile de la sesizare
reprezentantul ocolului silvic, împuternicit de şeful de ocol, analizează dacă prejudiciul se încadrează în categoria
prejudiciilor evitabile sau în categoria prejudiciilor inevitabile şi va lua următoarele măsuri, după caz:
- dacă prejudiciul este inevitabil, reprezentantul ocolului silvic stabileşte pe bază de proces-verbal valorificarea arborilor
vătămaţi, rupţi sau dezrădăcinaţi nemarcaţi. Valorificarea acestora se face prin marcarea şi exploatarea lor, cu lăsarea în
imediata apropiere de arbori sănătoşi din aceeaşi specie, echivalenţi ca volum, aleşi din rândul arborilor marcaţi;
- dacă prejudiciul este inevitabil şi nu sunt posibilităţi de înlocuire a arborilor prejudiciaţi, se realizează marcarea şi
exploatarea acestora, cu întocmirea actului de punere în valoare. Recuperarea valorii volumului arborilor prejudiciaţi se
face la preţul de adjudecare pentru partida respectivă;
- pentru prejudiciul evitabil se calculează despăgubirile şi se aplică sancţiunile legale;
p)în perioadele cu precipitaţii abundente, în care solul are un conţinut ridicat de apă, colectarea materialului lemnos cu
tractoare este interzisă, pentru a se preveni degradarea traseelor;
r)la tăierile cu restricţii colectarea lemnului se face în afara porţiunilor cu seminţiş; scosul lemnului se face prin târâre,
când solul este acoperit cu zăpadă, şi prin semitârâre sau suspendare, în lipsa stratului de zăpadă;
s)este interzisă depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor şi văilor sau în locuri expuse viiturilor;
t)lemnul subţire se exploatează concomitent cu cel gros;
u)în cazul exploatării pe postaţe, exploatarea masei lemnoase din postaţa următoare se face numai după curăţarea
postaţei în lucru.
Art. 18
(1)Pentru instalarea de funiculare, în vederea defrişării căii de acces, se obţine avizul emitentului autorizaţiei,
agentul economic fiind obligat să respecte următoarele condiţii:
a)lăţimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare (sarcina paralelă cu
cablul) şi 6 m la cele cu un singur cărucior;
b)punctele de încărcare şi de descărcare a sarcinii se amplasează de regulă în afara suprafeţelor cu seminţiş;
c)arborii folosiţi pentru ancorare nu se elaghează şi se protejează prin manşoane, iar arborii suport se pun în valoare o
dată cu marcarea traseului de funicular.
(2)Drumurile de tractor folosite la scos-apropiat lemn în zonele de deal şi de munte urmăresc de regulă văile,
evitându-se afectarea zonelor cu seminţiş viabil. Lăţimea platformei se realizează de maximum 4 m, luându-se măsuri de
consolidare şi de stabilizare a taluzurilor.
Construirea de drumuri pe versanţi se aprobă numai în situaţii deosebite, fără a se afecta stabilitatea versanţilor şi
evitându-se scoaterea din suprafaţa destinată producţiei de masă lemnoasă de suprafeţe mari.
(3)Aprobarea realizării de drumuri de versant se face în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (4).
Art. 19
(1)În pădurile cu regenerare naturală constituie prejudiciu inevitabil 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 sau de lărgire a ochiurilor, şi de cel mult 12%, în
cazul tăierilor definitive sau de racordare. De asemenea, constituie prejudiciu inevitabil dacă pe o suprafaţă de 1 m2
rămân nevătămaţi cel puţin 4 puieţi viabili din specia principală.
(2)Suprafaţa cu seminţiş prejudiciat cu ocazia construirii drumurilor de tractor sau cea de pe culoarul funicularelor se
include în procentul maxim admis în funcţie de natura tăierii.
(3)Pe suprafeţele cu seminţiş prejudiciat peste limitele precizate la alin. (1) şi pe taluzurile drumurilor executate se
efectuează, după caz, lucrări de împăduriri, retezarea puieţilor prejudiciaţi, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din
garanţia depusă de titularul autorizaţiei de exploatare.
Art. 20
(1)În parchetele 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 maxim admis conform prevederilor art. 19.
Art. 21
Se interzice lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, de arbori marcaţi şi
netăiaţi, de masă lemnoasă doborâtă sau fasonată, de grămezi de crăci, precum şi de masă lemnoasă răspândită de-a
lungul drumurilor şi văilor pe care s-a transportat lemnul din parchetul respectiv.

Art. 22
La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să execute
nivelarea căilor (traseelor) utilizate la colectarea lemnului.
CAPITOLUL V: Controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase
Art. 23
(1)Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase se urmăreşte verificarea modului de aplicare
a prevederilor prezentelor norme, în scopul prevenirii şi limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier naţional şi
vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier, prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.
(2)Controlul se realizează de către personalul silvic de administrare sau control, în prezenţa reprezentantului agentului
economic care exploatează masa lemnoasă din parchet, împuternicit în scris, la autorizarea partizii respective sau în
timpul exploatării.
(3)În pădurile şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier, care nu sunt administrate de ocoale silvice, controlul
respectării regulilor silvice de exploatare se realizează obligatoriu de personalul silvic din cadrul inspectoratelor teritoriale
de regim silvic şi cinegetic.
Art. 24
(1)Fiecare parchet este controlat de administratorul fondului forestier de cel puţin două ori pe perioada recoltării
lemnului şi ori de câte ori se impune, cu anunţarea agentului economic cu minimum 3 zile înainte.
(2)La parchetele cu restricţii este obligatoriu să se execute un control în primele 15 zile de la începerea exploatării.
Art. 25
Controlul respectării regulilor silvice de exploatare se face de către personalul silvic de administraţie, conform
împuternicirii date prin regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii silvice care administrează suprafaţa
respectivă.
Art. 26
Pe timpul efectuării controlului împuternicitul agentului economic care realizează exploatarea este obligat să prezinte
autorizaţia de exploatare, procesul-verbal de predare-primire a parchetului, documentele încheiate cu ocazia controalelor
efectuate anterior, situaţia la zi a exploatării şi transportului masei lemnoase, precum şi orice alte documente care
dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate de persoanele care execută controlul.
Art. 27
(1)În cazul în care reprezentanţii agentului economic care realizează exploatarea nu se prezintă la control la data
anunţată, această acţiune se efectuează în prezenţa titularului de canton silvic în a cărui rază teritorială este amplasat
parchetul de exploatare.
(2)În situaţia prevăzută la alin. (1) procesul-verbal de control încheiat se transmite în termen de 3 zile agentului
economic titular al autorizaţiei de exploatare, pentru luarea măsurilor ce se impun.
Art. 28
În cazul în care personalul silvic de control întocmeşte cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenţii şi/sau
infracţiuni, acestea se înaintează conform prevederilor legale.
CAPITOLUL VI: Curăţarea şi reprimirea parchetelor
SECŢIUNEA A: Curăţarea parchetelor
Art. 29
La terminarea exploatării parchetului resturile de exploatare nevalorificabile (crăci, vârfuri, resturi, zoburi, coajă, lemn
putregăios etc.) se strâng sau nu se strâng, după caz, de către titularii autorizaţiilor de exploatare, respectându-se
următoarele reguli:
a)la tăierile rase în arboretele de răşinoase şi în substituiri-refaceri sau păşuni împădurite, precum şi la toate tăierile fără
restricţie 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 distanţă între şiruri pe curba
de nivel de 15-20 m;
b)la tăierile de produse principale cu restricţii şi la cele accidentale cu regenerare naturală declanşată resturile de
exploatare se strâng de preferinţă pe cioate, în grămezi cât mai înalte în afara ochiurilor sau 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 ordonate;

d)la tăierile fără restricţie care nu sunt urmate de regenerări artificiale resturile se lasă pe teren nestrânse.
Art. 30
La terminarea exploatării parchetului se inter-zice lăsarea de resturi de exploatare pe potecile şi cărările de interes
turistic, pe văile şi pâraiele din interiorul parchetelor.
Art. 31
(1)În cazul parchetelor de exploatare al căror termen de colectare expiră la 31 decembrie, în condiţii de iarnă cu strat de
zăpadă persistent şi având grosimea de peste 50 cm, termenul de reprimire prevăzut în autorizaţia de exploatare se
prelungeşte cu perioada echivalentă duratei nefavorabile, pentru executarea lucrărilor de curăţare a parchetului, dar nu
mai târziu de data de 31 martie a anului următor.
(2)Prelungirea termenului prevăzut în autorizaţie pentru curăţarea parchetului se face conform prevederilor alin. (1), în
baza actului de constatare încheiat la finele anului de producţie, aplicându-se, după caz, penalităţi după expirarea
termenului de prelungire acordat.
SECŢIUNEA B: Reprimirea parchetelor
Art. 32
(1)În cazul pădurilor administrate de structuri de administraţie de specialitate, reprimarea parchetelor se realizează de
către emitentul autorizaţiei de exploatare, la data expirării termenului de exploatare prevăzută în autorizaţie.
(2)În cazul pădurilor care nu sunt administrate de structuri de administraţie de specialitate, reprimirea parchetelor se
realizează de personalul de specialitate din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic.
(3)Reprimirea parchetelor exploatate de agenţi economici se face de către şeful ocolului silvic sau de împuternicitul
acestuia, în prezenţa pădurarului titular de canton în a cărui rază teritorială este amplasat parchetul şi a reprezentantului
agentului economic.
(4)Reprimirea parchetelor ce au pe suprafaţa lor regenerare naturală, a căror exploatare este executată de ocolul silvic,
se face de către şeful de ocol sau de un împuternicit al acestuia, în prezenţa şefului de district (brigadierului) şi a
pădurarului titular de canton.
(5)Parchetele în care s-a promovat regenerare naturală şi cele în care s-au executat rărituri se reprimesc numai de către
şeful ocolului silvic sau de un alt inginer silvic din ocol, împuternicit de acesta.
(6)În cazul neprezentării reprezentantului agentului economic pentru reprimirea parchetului, se încheie în lipsa acestuia
procesul-verbal în care se consemnează, dacă este cazul, şi valoarea pagubelor constatate, precum şi penalităţile
aplicate. Procesul-verbal de reprimire se trimite în termen de 5 zile agentului economic. Pentru încasarea eventualelor
prejudicii constatate se foloseşte suma depusă drept cauţiune.
Art. 33
(1)În cazul în care la verificare pe teren se constată că reprimirea parchetului nu se poate realiza întrucât nu sunt
întrunite toate condiţiile cerute de prezentele norme, se încheie un act de constatare în care se consemnează: volumul
lemnului neexploatat, volumul lucrărilor necesare de realizat pentru îndeplinirea condiţiilor de reprimire a parchetului.
(2)În documentul prevăzut la alin. (1) se precizează că exploatarea poate continua cu plata penalităţilor stipulate în
contract, cu respectarea perioadelor de restricţie, stabilindu-se data de la care poate fi reluată activitatea, dată care se
înscrie în autorizaţia existentă de către emitentul acesteia.
(3)Reprimirea parchetelor de exploatare cu încălcarea prevederilor prezentelor norme este interzisă şi se sancţionează
conform legii.
Art. 34
(1)Masa lemnoasă neexploatată, rămasă pe picior sau doborâtă şi nescoasă din parchet, se inventariază până la data de
31 decembrie a anului de producţie.
(2)Pentru masa lemnoasă neexploatată la 31 decembrie, rămasă pe picior sau doborâtă şi nescoasă din parchete din
motive neîntemeiate, se aplică măsurile legale şi contractuale, după care se încheie un act adiţional la contract,
prevăzându-se un nou termen de exploatare, cu respectarea prevederilor prezentelor norme.
(3)Pentru masa lemnoasă provenită din calamităţi naturale (doborâturi şi rupturi masive, alunecări de terenuri etc.),
care se încadrează în prevederile alin. (1), nu se datorează penalităţi, dacă aceasta se exploatează până la data de 31
mai a anului următor.
CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale
Art. 35
(1)Volumul de masă lemnoasă prevăzut în actul de punere în valoare pentru parchetele amânate de la exploatare cel
puţin un sezon de vegetaţie se recalculează, după caz, prin adăugarea creşterii curente, recalculându-se şi valoarea
aferentă.
(2)Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru masa lemnoasă din parchete neexploatate în termen.
Art. 36

Prejudiciile constatate cu ocazia controlului şi reprimirii parchetului se evaluează conform reglementărilor tehnice în
vigoare.
Art. 37
(1)Titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi de
prevenire a apariţiei focarelor de infestare a lemnului şi pădurilor, în parchetele de exploatare, platformele primare şi de
preindustrializare, precum şi la alte obiective care le aparţin, situate în pădure.
(2)În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizaţiilor de exploatare sunt obligaţi să intervină la
stingerea lor cu utilajele proprii şi personalul muncitor existent, fără a solicita cheltuielile aferente acestei acţiuni.
(3)În cazul în care titularii autorizaţiilor de exploatare refuză să sprijine acţiunile de stingere a incendiilor din pădurile în
care au parchete în exploatare, administratorul fondului forestier face propunerea de retragere a atestatului de
exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.
Art. 38
(1)Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operaţiunilor de secţionat, manipulare, stivuit, încărcat etc., se
stabileşte împreună cu agentul economic, mărimea acestora fiind de până la 500 m2 pentru parchetele dotate cu instalaţii
de transport permanente şi de maximum 1.000 m2 în cazurile în care nu sunt instalaţii de transport permanente.
(2)Suprafeţele prevăzute la alin. (1) fac parte integrantă din parchet, se cuprind în autorizaţia de exploatare şi în
procesul-verbal de predare-primire şi se reprimesc o dată cu parchetul.
Art. 39
În pădurile situate în arii protejate, în cele de interes ştiinţific şi în cele de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier,
în arboretele destinate să producă lemn de rezonanţă şi claviatură etc., în funcţie de importanţa acestora şi de condiţiile
specifice, unităţile silvice stabilesc prin caietul de sarcini măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatării
masei lemnoase.
Art. 40
(1)Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage răspunderea disciplinară, materială, contravenţională sau
penală, după caz, a celor vinovaţi.
(2)Pentru titularii autorizaţiilor de exploatare, care produc pagube în mod repetat în fondul forestier sau/şi încalcă
sistematic prevederile prezentelor norme, comisia de atestare a agenţilor economici în activitatea de exploatare va anula
atestatele de exploatare sau va analiza oportunitatea reatestării lor.
Art. 41
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.
ANEXA nr. 1: TERMINOLOGIE
Nr. Crt.

Termen

Definiţie

1

Exploatarea
forestieră

Ansamblul de activităţi cu caracter tehnic şi economic care are ca scop
punerea în circuitul economic a masei lemnoase obţinută din păduri şi
terenuri cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, prin aplicarea de
tehnici şi tehnologii specifice, cu respectarea normelor care reglementează
regimul silvic.

2

Amplasarea masei
lemnoase

Repartizarea şi localizarea în timp şi spaţiu a volumului de masă lemnoasă
destinată exploatării forestiere, pe natură de produse, în limita posibilităţii
stabilită prin amenajamentele silvice.

3.

Evaluarea masei
lemnoase destinată
exploatării Sinonim:
punere în valoare

Activitate complexă tehnico-economică şi organizatorică prin care, anticipat
recoltării, se evaluează cantitativ, calitativ şi valoric produsele lemnoase ale
pădurii destinate exploatării forestiere, finalizată prin întocmirea actului de
punere în valoare.

4

Precomptare

Acţiune de corectare a listei de partizi, programate iniţial pentru exploatare
într-un an la un ocol silvic, prin înlocuirea uneia sau mai multor partizi cu
alta/alte partizi constituite ca urmare a apariţiei de produse accidentale,
astfel încât să nu fie depăşită cota de tăiere pe natură de produse, aprobată
pentru ocolul silvic respectiv.

5

Ocol silvic

Unitate teritorială de administraţie silvică pentru care se organizează unitar
activitatea de amenajare a pădurilor, conform Normelor tehnice pentru
amenajarea pădurilor.

6

Eşalonarea tăierilor

Activitatea de programare a intervalelor de timp pe perioada unui an
forestier în care este permisă exploatarea autorizată a masei lemnoase din
partizile aprobate a fi exploatate în anul respectiv, în cadrul unui ocol silvic.

7

Lista de partizi

Totalitatea actelor de punere în valoare aprobate care însumează volumul de
masă lemnoasă pe natură de produse, programat a se recolta într-un an în
cadrul cotei de tăieri repartizată unui ocol silvic, având următorul conţinut:
Nr.
Crt.

APV
nr.

Denumire
Partidă

UP

u.a.

Felul
tăierii

din care:
S
Vol
(ha) total Răş Q Fa DT.

DM

8

Reprimire

Acţiune de verificare, evaluare şi consemnare a stării vegetaţiei forestiere şi
a solului din suprafaţa unei partizi, la terminarea exploatării masei
lemnoase, efectuată cu scopul preluării suprafeţei partizii în gestiunea
exclusivă a administratorului legal al pădurii din care face parte suprafaţa
partizii respective.

9

Prejudiciu

Vătămare parţială sau totală a arborilor nepredaţi spre exploatare sau a
seminţişului utilizabil dintr-o pădure.

10

Prejudiciu inevitabil Prejudiciu apărut cu ocazia exploatării unei partizi autorizată la tăiere, a
cărui producere nu putea fi evitată datorită condiţiilor de teren şi de arboret,
cu respectarea tehnologiei de exploatare aprobată precum şi a regulilor
silvice de exploatare ..

11

Prejudiciu evitabil

Prejudiciu apărut cu ocazia exploatării unei partizi autorizată la tăiere, a
cărui producere putea fi evitată prin respectarea tehnologiei de exploatare
aprobată precum şi a regulilor silvice de exploatare.

ANEXA nr. 2: PERIOADA MAXIMĂ DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE
Durata maximă de recoltare şi colectare a lemnului
- luni -

Volumul parchetelor

tăieri cu restricţie

tăieri fără restricţie

A. Pentru parchete din zona de câmpie
a. sub 300 mc

11/2

2

b. 301 până la 600 mc

2

2,5

c. 601 până la 1000 mc

21/2

3,5

3

4

d. peste 1000 mc

B. Pentru parchetele din zonele de deal şi de munte
a. sub 500 mc

2

3

b. 501 până la 1000 mc

3

4,5

c. 1001 până la 3500 mc

41/2

5,5

5

6

d. peste 3501 mc

Notă:
În cazul producerii unor fenomene naturale deosebite, ce afectează suprafeţe mari (doborâturi şi rupturi produse de vânt
şi de zăpadă, atacuri de insecte, uscări în masă) duratele de recoltare şi colectare se stabilesc pentru fiecare situaţie în
parte de către directorul direcţiei silvice sau ICAS în cazul pădurilor administrate de Regia Naţională a Pădurilor şi de
către conducerea inspectoratelor silvice teritoriale în cazul celorlalte păduri proprietate publică şi privată, astfel încât să
se evite deprecierea materialelor lemnoase, precum şi extinderea atacului de dăunători.
ANEXA nr. 3: PERIOADELE ŞI TERMENELE DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE DIN PĂDURI ŞI DIN
TERENURILE OCUPATE CU VEGETAŢIE FORESTIERĂ
Nr. crt.
1

Tratamentul şi felul tăierii

Perioada permisă la recoltare şi
colectare

Codru cu tăieri succesive
a. tăieri preparatorii (înaintea anului de fructificaţie)
b. tăieri de însămânţare în anul de fructificaţie

tot anul
15 IX - 15 IV

c. tăieri de dezvoltare şi tăieri definitive:
- la deal şi câmpie

15 IX - 15 IV

- la munte

15 IX -30 IV

2

Codru cu tăieri progresive
2 a) cvercinee şi amestecuri de foioase
a 1. Tăieri de însămânţare în afara anului de fructificaţie

tot anul

a 2. Tăieri de însămânţare în anul fructificaţiei

15 IX - 31 III

a 3. Tăieri de punere în lumină şi lărgire a ochiurilor, precum
şi racordarea acestora

15 IX - 15 IV

2 b) răşinoase şi amestecuri de răşinoase cu foioase
b 1. Tăieri de însămânţare
b 2. Tăieri de punere în lumină a ochiurilor precum şi de
racordare a acestora
3

tot anul
15 IX - 30 IV

Codru grădinărit şi tăieri de transformare spre codru
grădinărit
a. în arboretele cu seminţiş sub 25 % din suprafaţa
parchetului
b. în arborele cu seminţiş peste 25% din suprafaţa parchetului

tot anul
15 IX - 30 IV

4

Codru cu tăieri rase

5

Crâng simplu cu tăieri de jos

15 IX - 31 III

6

Crâng simplu cu tăieri în scaun

15 IX - 31 III

7

Crâng simplu (la răchitării)

01 X - 15 III

8

Crâng simplu cu tăieri de căzănire

15 IX - 31 III

9

Tăieri de îngrijire în păduri tinere:
a. curăţiri - în foioase
- în răşinoase

tot anul

tot anul
1 VIII -31 IV

b. rărituri - gorunete, stejărete şi şleauri

tot anul

- zăvoaie şi plantaţii de plop euroamerican

tot anul

- fag şi răşinoase

tot anul

10

Tăieri de produse accidentale şi tăieri de igienă:

tot anul

11

Tăieri de substituire şi tăieri de refacere:
a. când se urmăreşte regenerarea parţială din lăstari sau
seminţişul existent (sau când urmează a fi făcute semnături
direct sub masiv)
b. când pădurea se regenerează artificial

15 IX - 31 III
tot anul

Notă: Termenele prevăzute sunt maxime şi pot fi limitate de către administratorul fondului forestier în funcţie de evoluţia
vegetaţiei forestiere şi situaţia concretă din teren.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 91 din data de 13 februarie 2003

