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SECTIUNEA II 
CAIET DE SARCINI  

 
 

DATE GENERALE PRIVIND LUCR ĂRILE DE EXECUTAT 
 1: Lucrări de cultur ă şi refacere  
 2: Lucrări în arborete tinere  
 3:Lucrari in pepiniere 
  

 
 1: Lucrări de cultur ă şi refacere 
 Regenerarea pădurilor  
 Regenerarea păduri este procesul de înlocuire a generaţiei de arbori bătrâni cu o nouă generaţie 
tânără. Ca metodă de regenerare se precizează: regenerarea naturală, artificială şi mixtă.  
 Regenerarea artificială se aplică acolo unde cea naturală nu este posibilă. Reprezintă calea cea 
mai sigură de refacere a păduri parcursă cu  tăieri rase. Obiectivul esenţial urmărit prin  intervenţiile 
artificiale îl constituie înfinţarea unor culturi forestiere de mare stabilitate şi cu o ridicată valoare 
economică. 
 Împădurirea prin plantaţii este calea artificială de instalare a vegetaţiei forestiere prin folosirea 
puieţilor produşi în pepiniere. Plantaţiile se vor executa primăvara cât mai devreme după dezgheţarea 
solului, când acesta musteşte de apa rezultată prin topirea zăpezilor şi are căldură suficientă. 
 În vederea plantării puieţii de răşinoase se vor depozita în gheţării special amenajate pentru a 
întârzia intrarea acestora în vegetaţie. Puieţii se vor scoate din gheţării numai cu circa o zi înainte de 
plantare. La şantierul de împădurit, puieţii se depozitează la şanţ pentru o scurtă durată ( o zi ) în locuri 
umbrite şi adăpostite de vânt.  
 Lucrările folosite la cultura şi refacerea pădurilor sunt următoarele: 

   Executarea vetrelor la dimensiuni de 60x80 cm – la o distanţă stabilită în funcţie de schema de 
împădurire; 

       Executarea gropilor la dimensiuni de 30x30x30 cm. La săparea gropi pământul scos din groapă 
se împarte în două părţi: stratul de la suprafaţă bogat în humus, afânat şi mai structurat se aşează 
separat pentru a fi pus la  fundul gropii şi a acoperii rădăcinile puieţilor, acoperirea completă a gropi se 
face cu pământul scos mai din adâncime. 
           Plantarea puieţilor  se face prin aşezarea puietului în poziţie verticală cu rădăcinile răsfirate la 
fundul gropi şi în mijlocul acesteia, cu coletul la nivelul solului. Puietul se va ţine cu o mână iar cu 
cealaltă se acoperă succesiv cu pământ bogat în humus, tasându-l succesiv cu pumnul şi la urmă cu 
piciorul ( avându-se grijă ca să nu se zdrelească puietul), pentru a se stabili un bun contact al 



rădăcinilor cu solul şi a exclude formarea golurilor de aer. 
            Revizuirea plantaţiilor  se va face după un sezon de vegetaţie, la sfârşitul iernii şi constă în 
acoperirea cu pământ a rădăcinilor puieţilor prin tragerea solului vegetal în jurul puieţilor cu sapa de 
munte, tasarea  pământulul, îndreptarea puieţilor culcaţi de iarbă sau de lăstărişuri, îndepărtarea din 
jurul puieţilor a pietrelor şi a resturilor de materiale lemnoase aduse de ape.  
        Completări în planta ţii  se vor executa în cazul plantaţiilor cu pierderi grupate sau dacă procentul 
de pierdere a puieţilor este de peste 5 %.  
          Descopleşirea puieţilor  – se face în jurul puieţilor sau pe toată suprafaţa, în funcţie de gradul de 
copleşire a puieţilor.Are drept scop protejarea peste vară a puieţilor de a fii acoperiţi şi copleşiţi de 
zmeuriş sau alte specii ierboase şi lemnoase.  
            Ajutorarea regenerării naturale . Reprezintă ansamblul lucrărilor prin care se favorizează 
instalarea vegetaţiei arborescente pe cale naturală (mobilizarea solului, îndepărtarea stratului de litieră, 
îndepărtarea păturii ierboase, etc). 
     
 

2:Lucr ări în arborete tinere 
Tăieri de îngrijire: 
Lucrările de îngrijire sunt necesare pentru a reliza o structură optimă a arboretelor sub raport 

ecologic şi genetic, în conformitate cu legile de structurare şi functionare a ecosistemelor forestiere, în 
vedere creşterii eficacităţii functionale multiple a pădurilor, atât în ceea ce priveşte efectele de protecţie 
cât şi producţia de masă lemnoasă. 

Obiectivele urmărite prin efectuarea de lucrări de îngrijire sunt: 
păstrarea şi ameliorarea stării de sănătate a arboretelor; 
conservarea şi ameliorarea biodiversităţii în vederea creşterii gradului de stabilitate şi 

rezistenţă a arboretelor la actiunea factorilor vătămători; 
creşterea productivităţii şi îmbunătăţirea calităţii lemnului produs; 
mărirea capacităţii de protecţie a calităţii factorilor de mediu; 
recoltarea lemnului în vederea valorificării parţiale a acestuia, care astfel, prin eliminare 

naturală s-ar recicla în cadrul sistemelor forestiere. 
Oportunitatea lucrărilor de îngrijire se stabileşte prin amenajamente în funcţie de ţelurile de 

protecţie sau producţie urmărite. 
Degajările  urmăresc apărarea speciilor principale valoroase împotriva speciilor secundare 

copleşitoare sau de altă provenienţă considerată necorespunzătoare. Pentru executarea degajărilor se 
parcurge arboretul care urmează a fi parcurs cu degajări şi se controlează starea exemplarelor din specii 
valoroase. Acolo unde se constată  că acestea sunt depăşite în înălţime şi sunt stânjenite în creştere se 
vine în ajutorul lor prin tăierea sau frângerea exemplarelor care le stânjenesc, lăsându-se neatinse cele 
care nu stânjenesc fie că au înălţime prea mică sau pentru că formează buchete separate. Cu ocazia 
degajărilor se extrag din arboret şi preexistenţii nefolositori. 

Tulpina speciilor care stânjenesc se taie, pe cât se poate incomplet şi se frâng astfel încât vârful 
lor să continue să vegeteze. Tăierea se face sub nivelul exemplarelor de apărat, astfel încât să nu se 
modifice prea mult mediul natural al arboretelor. 

În mod curent se folosesc mijloace mecanice: topoare, cosoare sau motoagregate echipate cu 
cuţit disc.Aspecte privind locaţia şi cantităţile ce se vor realiza sunt cuprinse în Lucrari de cultura si 
refacere, lucrari in arborete tinere si lucrari in pepiniere. 

Curăţirile  urmăresc îmbunătăţirea calităţii, creşterii şi compoziţiei arboretului prin extragerea 
arborilor rău conformaţi, accidentaţi, bolnavi, deperisanţi sau uscaţi, înghesuiţi şi copleşiţi sau 
aparţinând unor specii sau forme genetice mai puţin valoroase  şi care nu corespund ţelului de 
gospodărire şi exigenţelor ecologice. 

Pentru executarea lucrărilor se parcurge arboretul, pădurarul indică exemplarele care urmează a 



fi extrase, muncitorii făcând extragerea acestora cu mijloace mecanice: topoare, cosoare, motoagregate 
echipate cu cuţite disc. 

La primele curăţiri se extrag exemplarele uscate, vătămate, o parte din exemplarele speciilor 
secundare, precum şi alte exemplare care stânjenesc dezvoltarea celor sănătoase şi de viitor ale 
speciilor principale. 

Se va evita înlăturarea fără discernământ a plafonului inferior. Întotdeauna se vor păstra 
suficiente exemplare din speciile principale de amestec şi ajutătoare, menţinerea lor impunându-se din 
considerente ecologice, chiar dacă ele nu corespund din punct de vedere al formei şi calităţii. 

Aspecte privind locaţia şi cantităţile ce se vor realiza sunt cuprinse în Lucrari de cultura si 
refacere, lucrari in arborete tinere si lucrari in pepiniere . 

Ajutorarea regenerării naturale urmăresc îmbunătăţirea condiţiilor de instalare a vegetaţiei 
forestiere sau susţinerea şi încurajarea vegetaţiei forestiere instalate, promovând speciile valoroase. Se 
urmăreşte extragerea vegetaţiei ierboase existente, a rugilor, zeurişului, a subarboretului, astfel încât 
instalarea vegetaţiei forestiere să fi înlesnită şi promovată. Totodată, acolo unde este cazul, se va 
efectua şi mobilizarea solului, după ce în prealabil a fost îndepărtat stratul de litieră. Aspecte privind 
locaţia şi cantităţile ce se vor realiza sunt cuprinse în Lucrari de cultura si refacere, lucrari in arborete 
tinere si lucrari in pepiniere. 

Inventarierea arboretelor reprezintă complexul de operaținui de marcare a arborilor, necesare 
întocmirii Actelor de punere în valoare a masei lemnoase destinate  comercializării, ce constau în 
alegerea arborilor ce urmează a fi recoltați, identificarea speciei cărora aparțin, marcarea acestora prin 
aplicarea ciocanului de marcat (acolo unde este cazul), execuția oglinzii în vederea înscrierii numărului 
de inventar, măsurarea diametrelor, a înălțimilor, aprecierea calității și înregistrarea elementelor 
măsurate (diametre și înălțimi) și apreciate (calitatea arborilor se estimează în cinci clase de calitate) în 
carnetul de inventariere. Prestatorul, prin personalul desemnat, va avea ca sarcină deplasarea la arbore, 
cioplirea arborilor la înălțimea de 1.3 m de la sol și execuția cioplajului pe o rădăcină proeminentă. 

Devizul general al lucrarilor de ingrijire este prezentat in Lucrari de cultura si refacere, lucrari 
in arborete tinere si lucrari in pepiniere. 
  
 
3:Lucrari in pepiniere  
 
  I. Producerea puietilor. 
 I.1. Pregatirea terenului pentru semanat. In momentul semanarii solul trebuie sa fie afanat, 
bine maruntit si nivelat. Inainte de semanare este necesar, aproape in toate cazurile, sa se execute o 
aratura superficiala la 12-15 cm adancime(in regiunile cu umiditate suficienta), sau cultivatii la 10-12 
cm (in regiunile secetoase). Dupa aratura se efectueaza nivelarea. Se procedeaza apoi la impartirea 
terenului in subunitati de cultura, dupa necesitati: tarlale, tablii, straturi. 
 Stratul  este unitatea elementara de cultura pentru unele specii (rasinoase, anin, chiparos de balta 
s.a.). Straturile se fac cu o latime de 1.1 m si cu 8-10 cm deasupra solului, pentru o usoara scurgere a 
apei pe poteci; marginile stratului se taluzeaza la 45% si se taseaza  puternic pentru a evita scurgerea 
pamantului. Potecile dintre straturi au latimea de 30 cm in pepinierele mici, nemecanizate, si de 40 cm 
in cele mari, mijlocii si cu lucrari mecanizate. 
 
 I.2. Repicarea puietilor. Repicarea puietilor de rasinoase se excuta numai cu puieti produsi in 
solarii sau, in cazuri deosebite si cu puieti proveniti din culturi de 2 ani executate in camp, in paturi 
nutritive, destinate exclusiv repicatului.Nu este admisa repicarea puietilor inapti, rezultati prin sortarea 
puietilor apti pentru impaduriri, din considerente de ordin biologic. Dimensiunile minime ale puietilor 
sunt:  - Molid lungimea tulpinii 6 cm, lungimea radacinii 10 cm, diametru la colet 1.3 mm: 
          - Larice lungimea tulpinii 10 cm, lungimea radacinii 12 cm, diametru la colet 1.3 mm: 



 In cazul puietilor ale caror radacini sunt pre lungi, se va proceda la toaletarea lor, cu unelte 
taietoare bine ascutite. 
Repicarea puietilor de rasinoase se poate executa: 
 - mecanizat cu masini speciale; 
 - manual, la sant, cu latimea de 10-15 cm si adancimea de 15-20 cm; puietii se aplica cu 1 cm 
mai adanc fata de nivelul la care au crescut initial, cu  radacina rasfirata, dreapta si neindoita. Distanta 
dintre randurile de rasinoase va fi de 20 cm, iar distanta pe rand, in functie de specie si de durata 
culturii va fi dupa cum urmeaza: - larice 1+(1-2) ani =7 cm 
          - molid 1+(2-3) ani =6 cm. 
 Pentru asigurarea distantei indicate pe rand, repicarile manuale se vor executa obligatoriu 
folosind scandura de repicat. 
 
 II. Lucrarile de intretinere in pepiniere  
 II.1. Plivitul si prasitul buruienilor . Plivitul buruienilor se poate executa manual prin 
smulgrea acestora sau chimic, cu erbicide.  
 Lucrarea se executa manual in momentul cel mai prielnic fiind imediat dupa aparitia 
buruienilor, inainte ca aceasta sa impiedice dezvoltarea puietilor si cand prin smulgere nu se produce 
dislocarea puietilor. Pentru ca radacina buruienilor sa iasa in intregime din pamant este indicat ca 
aceasta lucrare sa se execute dupa ploaie sau dupa udare prealabila. 
 Prasitul  este lucrarea prin care se mobilizeaza solul pe adancimea de 2-4 cm in scopul: 

 -  afanarii solului si impiedicarii evaporarii rezervelor de apa din sol; 
 - taierii buruienilor, in vederea eliminarii concurentei acestora din sol si evitarii coplesirii 
puietilor; 
 - ameliorarii conditiilor fizice ale solului si cresterii capacitatii lui de a inmagazina apa. 
 Se practica mai multe lucrari de plivit si prasit in culturile de rasinoase la strat (5-6) si mai 
putine la foiasele cultivate la tarla (3-4). 

 

 II.2. Irigarea culturilor in pepiniere  In functie de textura solului se recomanda urmatoarele 
intensitati orare de irigare diferite. Deficitul de apa trebuie compensat prin urmatoarele cantitati de apa, 
administrate bilunar: 
 - luna mai: 200-300 mc/ha 
 - luna iunie: 400-500 mc/ha 
 - luna iulie: 500-700 mc/ha 
 - luna august: 400-500 mc/ha. 
 La semanaturi, in perioada de la semanare la rasarire, cantitatea de 200+300 mc/ha se 
administreaza fractionat, in medie la 3-5 zile, pentru asigurarea unei umiditati optime in patul 
germinativ. 

 

 II.3. Scosul, Sortarea si depozitarea puietilor 
 II.3.1. Scosul puietilor In cazul puietilor ce se scot manual cu cazmaua, se sapa un sant in fata 
primului rand de puieti, care trebuie sa aiba neaparat o adancime mai mare decat lungimea radacinilor, 
conditie care se realizeaza sapandu-le la adancimea de 2 cazmale. Apoi cazmaua se infinge complet in 
sol, in spatele randului, la o distanta de 8-10 cm de puieti si se impinge inspre sant, astfel ca pamantul 
sa fie rasturnat impreuna cu puietii. Daca redaciniele puietilor nu se desprind usor din pamant se vor 
reteza cu cazmaua radacinile netaiate si apoi se va proceda la smulgerea puietilor si scuturarea 
radacinilor de pamant, cu radacinile intregi, fara a fi necesar a fi smulsi cu forta. 
 



 II.3.2.  Sortarea puietilor. Operatiunea consta in separarea puietilor apti de cei inapti, pe 
categoriile de calitate din standardele sau normativele in vigoare, privind calitatea puietilor forestieri. 
Cu ocazia sortarii se va urmarii ca puietii apti sa aiba radacina bine dezvoltata, stufoasa, nevatamata, 
vie; tulpina sa fie lignificata, nevatamata, dreapta, nebifurcat, cu muguri normali dezvoltati, sanatosi, 
neporniti.  
 La rasinoase mugurele terminal trebuie sa fie bine format si nepornit, puietii sa nu prezinte 
semne de atacuri de insecte sau boli criptogamice. Atat la foioase cat si la rasinoase, radacinile care 
depasesc dimensiunile normale se toaleteaza cu unelte bine ascutite. 
 
 II.3.3. Depozitarea puietilor.  Dupa sortarea pe calitati, numarare si legare in snopi, puietii se 
depoziteaza provizoriu in pepiniera, pana la data cand sunt expediati la santierele de plantare. 
Depozitarea se face in santuri cu adancime de 30-40 cm si cu lungime si latime determinata de 
necesitati. Snopi de puieti se aseaza in sant inclinati la 45 G, iar radacinile puietilor se acopera cu un 
strat de pamant bine maruntit, care trebuie sa acopere si 4-5 cm din tulpina, deasupra coletului. 
 Pamantul pus pe radacina se taseaza bine, pentru a impiedica patrumderea aerului si uscarea 
acestora. 
 
 
 
   Aspecte privind locaţia şi cantităţile ce se vor realiza sunt cuprinse în  Devizele Lucrari de 
cultura si refacere, lucrari in arborete tinere si lucrari in pepiniere pe anul 2017. 
  Lucrarile se vor executa cu respectarea „NORME DE TIMP SI PRODUCTIE UNUFICATE 
PENTRU LUCRARI DIN SILVICULTURA”.  



 



 



 
 


