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exploatare a masei lemnoase din păduri şi din vegetaţie forestieră precum şi cu celelalte reglementări în 
vigoare (OM 1540/2011). 
6.5. Masa lemnoasă neexploatată, rămasă pe picior sau doborâtă şi nescoasă din parchete până la sfarşitul 
anului, constituie cu prioritate resursă pentru anul următor. Aceasta se va inventaria şi, în funcţie de 
volumul neexploatat, se va reeşalona la tăiere, prin act adiţional la contractul respectiv. Prin reeşalonare 
se va avea în vedere să nu se depăşească termenul de exploatare de 30 aprilie din anul de producţie 
respectiv pentru parchetele cu restricţie la tăiere. 
6.6. Operatorii economici care adjudecă sau contractează partizi în urma licitaţiilor de masă lemnoasă pe 
picior sunt obligaţi să respecte prevederile Legii 46/2008 (Codul Silvic) şi instrucţiunile privind termenele, 
modalităţile şi epocile de recoltare a materialului lemnos din păduri aprobate prin Ordinul nr. 1540 / 2011.  
6.7. Eşalonarea masei lemnoase adjudecate se va face de comun acord între ocolul silvic şi societatea care 
a adjudecat (conform instructiunilor 1540/2011), cu precizarea că produsele accidentale şi de igienă se 
vor eşalona cu prioritate în vederea păstrării unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor, iar 
exploatarea masei lemnoase se va face la rând.  
6.8. O dată cu primirea sub semnătură a prezentului Caiet de sarcini, operatorul economic se obligă să 
respecte condiţiile de participare la licitaţie.  
6.9. Masa lemnoasă adjudecată poate fi cesionată doar către operatorii economici care au depus ofertă 
și numai cu acordul vânzătorului.  

 
 

Cap. 7. Reguli silvice de exploatare și transport 

 
7.1. În vederea protejării regenerării naturale şi a arborilor nemarcati, evitării degradării solului şi 
valorificării integrale a masei lemnoase, cumpărătorul este obligat să respecte următoarele reguli silvice:      
 a) se vor recolta în exclusivitate  arborii marcaţi, cuprinşi în actul de punere în valoare; 

b) doborârea arborilor se face în afara ochiurilor de seminţiş, evitându-se deprecierea puieţilor şi 
vătămarea  arborilor nemarcaţi ce ramân pe picior, pe pantele cu înclinare mai mare de 10 grade, 
această operaţiune  se executa cu vârful arborilor spre amonte, ori pe curba de nivel, în sensul şi 
direcţia indicate de tehnologia de exploatare aprobată de vânzător şi înscrisă în actul de punere în 
valoare; 
c) tăierea 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 mai groşi de 30 cm, înălţimea 
cioatei să nu depăşească 10 cm în partea din amonte; 
d) se vor coji în întregime cioatele de molid şi pin şi prin curelare la celelalte specii de raşinoase; 
e) colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele autorizate prin tehnologia de exploatare 
înscrisă în actul de punere în valoare, materializate pe teren; 
f) se interzice colectarea lemnului  cu tractorul în perioadele cu precipitaţii  abundente, precum şi 
atunci când solul este îmbibat cu apă; 
g) se vor proteja arborii nemarcaţi din zona căilor de scos – apropiat, cu lungoane, manşoane din crăci 
şi alte mijloace; 
h) se va scoate din parchet, la terminarea exploatării, toată masa lemnoasă comercializabilă (de la 20 
cm grosime în sus) şi se vor strânge resturile de exploatare nevalorificabile (crăci şi vârfuri sub 5 cm 
grosime, zoburi, lemn putregăios, etc.) în grămezi mici ce se aşează în afara ochiurilor de semintiş; 
i) se vor nivela căile de scos – apropiat  folosite la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor; 
j) nu se admite continuarea tăierii arborilor din parchete dacă nu se asigură scosul ritmic a materialelor 
lemnoase în depozite primare, în maximum 20 zile în sezonul de vegetatie şi respectiv 30 zile în 
sezonul de repaus vegetativ sau curăţirea concomitentă a postaţelor eliberate de materiale lemnoase 
comercializabile; 
k) se interzice folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană. Corhănitul va fi admis numai  
în condiţii care să evite prejudiciile; 


