
CAIET DE SARCINI 
 
 

CAP. I. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE 
 

1.  Exploatarea unui parchet poate începe numai după contractarea serviciului de exploatare masă lemnoasă, emiterea 
autorizaţiei de exploatare şi predare pe bază de proces – verbal, întocmit între delegatul ocolului silvic şi gestionarul 
împuternicit prin delegaţie scrisă de către prestator. 

2. Predarea masei lemnoase şi a suprafeţei parchetului se va face având la bază prevederile autorizaţiei de exploatare, 
actului de punere în valoare, luând în considerare tehnologia de exploatare avizată din punct de vedere silvicultural de 
către şeful ocolului silvic. 

3. Eliberarea de autorizaţii de exploatare pentru noi parchete pentru acelaşi operator economic este permisă, numai dacă au 
fost exploatate şi reprimite toate parchetele scadente autorizare anterior operatorului economic respectiv. 

4. Este interzisă exploatarea parchetelor fără act de punere în valoare, autorizaţie de exploatare, proces verbal de predare-
primire spre exploatare, precum şi înainte sau după termenele prevăzute în aceste documente.  

5. Autorizaţia de exploatare se va elibera de către ocolul silvic şi se va ridica de către delegatul împuternicit al prestatorului 
la termenul prevăzut în contract, iar predarea-primirea spre exploatare a parchetului se va face cu maximum 30 zile 
înainte de termenul fixat pentru începerea exploatării în autorizaţia de exploatare. 

6. Autorizaţia de exploatare va prevede numărul ciocanelor de marcat (amprenta acestora) folosite la marcarea arborilor ce 
urmează a se exploata. Totodată, dacă delimitarea parchetului s-a făcut cu ciocan pătrat, se vor preda arborii de limită pe 
specii şi diametre, arbori care nu fac obiectul exploatării de masă lemnoasă. Odată cu reprimirea parchetului, în vederea 
asigurării integrităţii fondului forestier, se vor reprimi şi arborii de limită (marcaţi cu ciocanul pătrat), pe specii şi 
diametre. 

7. În vederea protejării regenerărilor naturale, a arborilor nemarcaţi, a evitării degradării solului, valorificării integrale a 
masei lemnoase, prestatorul este obligat să respecte următoarele reguli silvice: 

7.1 Se vor recolta în exclusivitate arborii marcaţi, cuprinşi în actul de punere în valoare. 
7.2 Exploatarea masei lemnoase se va face pe postaţe delimitate în teren de către delegatul ocolului silvic şi prestator, 

sau pe u.a.- uri în cazul partizilor cu mai multe parcele. 
7.3 Doborârea arborilor marcaţi se va face în afara ochiurilor cu seminţiş, evitându-se deprecierea şi vătămarea puieţilor, 

a arborilor nemarcaţi care rămân pe picior. Pe versanți cu înclinare mai mare de 10º, dobarârea se face cu vârful 
către amonte sau pe curba de nivel. 

7.4 Este interzisă continuarea doborârii arborilor în parchete, dacă nu se asigură scosul ritmic al materialului lemnos în 
depozite primare în maxim 20 de zile în sezonul de vegetaţie şi respectiv 30 de zile în sezonul de repaos vegetativ, 
sau nu se face curăţirea de resturi de exploatare concomitent cu evacuarea din parchet a masei lemnoase 
comerciabile. 

7.5 Tăierea arborilor se face cât mai jos, astfel încât înălţimea cioatelor în partea din amonte să nu depăşească 1/3 din 
diametrul secţiunii acestora, iar la arbori mai groşi de 30 cm să nu depăşească 10 cm. 

7.6 Colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele autorizate, materializate în teren cu var sau vopsea cu 
ocazia predării parchetului, cu  respectarea  strictă  a  tehnologiei  de exploatare aprobate, a elementelor de gabarit 
ale drumurilor de tractor, a culoarelor de funicular si respectiv a platformelor primare. 

7.7 În perioadele cu precipitaţii abundente, cu sol mlăştinos, este interzisă colectarea masei lemnoase cu tractoarele, 
pentru a preveni degradarea traseelor respective. 

7.8 În arboretele de răşinoase cioatele se cojesc în întregime la molid şi pin, iar la brad şi celelalte specii de răşinoase 
acestea se curelează. 

7.9 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. 

7.10 Arborii nemarcaţi limitrofi căilor de colectare aprobate vor fi protejaţi împotriva vătămărilor cu lungoane, ţăruşi, 
manşoane etc.. 

8. La expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, este obligatorie scoaterea întregului volum de masă 
lemnoasă comerciabil aferent actului de punere în valoare cât şi strângerea resturilor de exploatare nevalorificabile (crăci 
şi vârfuri cu diametrul sub 2 cm grosime, zoburi, lemn putregăios), după următoarele reguli: 

8.1. La tăierile rase sau accidentalele in masa, in arboretele de molid, si in substituiri-refaceri in şiruri (martoane) cu 
lăţimea de 1-1,2 m întrerupte din 20 in 20 m, orientate pe linia de cea mai mare pantă, cu distanta între şiruri de 
minim 15 m. 



8.2. La tăierile de produse principale cu restricţie si accidentale cu regenerare naturala declanşata sau cu o intensitate mai 
mare de 100mc/ha, se strâng în grămezi cât mai înalte, in afara ochiurilor cu seminţiş natural, pe cioate, fără a ocupa 
suprafeţe mai mari de 10% din spurafaţa parchetului. 

8.3. In cazul parchetelor a căror termen de colectare  expiră la 31 decembrie, în condiţii de iarnă cu strat de zăpada 
persistent având grosimi de peste 50 cm, termenul de reprimire prevăzut în autorizaţia de exploatare se prelungeşte, 
de către şeful ocolului silvic, cu o perioada de timp echivalentă duratei nefavorabile pentru executarea lucrărilor de 
curăţare a parchetului, dar nu mai târziu de 31 martie a anului următor. 

9. Se interzice folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană-varianta arbori întregi. Corhănitul va fi admis 
numai în condiţii în care nu se aduc prejudicii arborilor nemarcaţi, seminţişului natural utilizabil şi solului. 

10. La tăierile rase, recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv subarboretul şi vegetaţia forestieră de mici dimensiuni al 
cărei volum a fost estimat prin suprafeţe de probă. tăierea arborilor cu toporul sau cu fierăstrăul mecanic se face de la 
suprafaţa solului, pieziş şi neted. 

11. Arborii uscaţi şi iescarii se doboară şi se fasonează cu prioritate, înaintea începerii exploatării parchetului. 
12. Se interzice cu desăvârşire tăierea arborilor nemarcaţi. 
13. În pădurile de interes cinegetic în care se efectuează vânători, procesul de exploatare se poate opri pe o perioadă stabilită 

de comun acord, ocolul silvic acordând prelungiri de termene corespunzătoare în perioada următoare. 
14. Dacă prin doborârea arborilor autorizaţi la exploatare au fost prejudiciaţi - rupţi, dezrădăcinaţi - arbori nemarcaţi, titularul 

autorizaţiei de exploatare este obligat să sesizeze ocolul silvic pentru constatare. Constatarea, inventarierea şi marcarea 
arborilor prejudiciaţi se pot face şi fără o sesizare prealabilă, prin controalele curente de exploatare, şi se finalizează prin 
procesul-verbal de control al exploatării. Volumul arborilor prejudiciaţi se determină prin inventariere cu stabilirea 
volumului pentru fiecare arbore în parte şi se adaugă la volumul actului de punere în valoare. Arborii prejudiciaţi se 
exploatează numai după aplicarea amprentei circulare a dispozitivului special de marcat. Pentru prejudiciile constatate în 
parchete exploatate în baza unui contract de prestări de servicii de exploatare, valoarea prejudiciilor se calculează prin 
înmulţirea volumului cu preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior stabilit anual prin ordin al autorităţii 
publice centrale care răspunde de silvicultură, multiplicat cu valoarea factorului „k” pe specii ori grupe de specii şi 
diametre, prevăzut în anexa 5 de OM 1540/2011. 

15. Pentru cioate nemarcate şi pentru arborii tăiaţi nemarcaţi, care nu constituie prejudicii de exploatare, se aplică 
reglementările legale privind tăierile fără drept. 

16. Se interzice abandonarea de materiale lemnoase de-a lungul drumurilor şi văilor pe care se transportă lemnul pentru 
parchetul respectiv. 

17. Se interzice depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor şi văilor, aceasta făcându-se în locuri care nu sunt 
supuse viiturilor. 

18. Se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor pe întreaga durată a exploatării parchetului, normele de 
protecţia muncii în exploatări forestiere şi este obligaţia echipelor de muncitori de a participa la stingerea eventualelor 
incendii în zona respectivă. 

 
 

Cap. II. DOTAREA CU INSTALAŢII DE TRANSPORT ŞI SCOS APROPIAT A PARCHETULUI 
 

19. Stabilirea necesarului de instalaţii (drumuri, funiculare, căi de acces etc) şi amplasarea lor în teren, se face de comun 
acord între prestator şi ocolul silvic, ţinându-se seama de posibilitatea de exploatare a lemnului, precum şi de necesitatea 
protejării mediului, a eventualelor elemente de biodiversitate identificate şi de interesele generale de gospodărire a 
pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, etc). la predarea 
parchetului, schiţa acestuia se completează cu traseele de drum existente şi propuse, platformele pentru depozitarea 
materialului lemnos, zonele periculoase s.a. şi va fi anexată procesului verbal de predare.   

20. După terminarea lucrărilor de exploatare şi transport a masei lemnoase, prestatorul este obligat să dezafecteze instalaţiile 
de scos - apropiat şi construcţiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc), cu excepţia celor acceptate de ocol pe 
teren în interesul gospodăriei silvice. 

21. La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta următoarele reguli: 
21.1.  Se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrări în vederea construirii drumului. 
21.2.  Se va evita amplasarea drumurilor de coastă . 
21.3.  Se vor evita zonele cu înclinarea transversală mai mare de 35g. 
21.4.  Se vor limita traseele în zone cu panta longitudinală cuprinsă între 25% şi 45% . 
21.5.  Se vor evita zonele mlăştinoase şi stâncăriile, precum şi alte ecosisteme fragile, identificate ca atare şi 

specificate de către reprezentanţii ocolului silvic. 
21.6.  Limitarea lăţimii drumului la maxim 4 m. 
21.7.  Consolidarea taluzului drumului. 



21.8.  Proiectarea curbelor cu o rază suficient de mare (cca.12 m) încât să nu se prejudicieze arborii din lungul 
traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori. 

21.9.  Evitarea traversării cursurilor de apă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul traversărilor se va reduce 
la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă. 

21.10.  La traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheaţă, se va prevedea instalarea de 
tuburi din beton sau podeţe din trunchiuri de lemn. 

21.11.  Se vor evita porţiunile cu seminţiş. 
22. Reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp 

aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizaţiei de exploatare eliberată de ocolul silvic. 
23. Amplasarea platformelor primare se stabileşte de asemenea de către ocolul silvic împreună cu prestatorul serviciului de 

exploatare masă lemnoasă, mărimea acestora fiind de 500 mp pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport 
permanente şi maxim 1000 mp în cazul când nu sunt instalaţii de scos permanente. 

24. Drumurile de tractor şi platformele primare vor fi materializate în teren cu ciocanul pătrat, var, sau vopsea. 
25. Utilizarea instalaţiilor de scos-apropiat. Înainte de începerea lucrărilor de exploatare propriu-zise se vor efectua, de către 

prestator, o serie de lucrări pregătitoare, după cum urmează: 
25.1.  Verificarea corespondenţei între căile de scos-apropiat existente în parchet şi procesul tehnologic. 
25.2.  Se vor amplasa lungoane pe marginea drumurilor de tractor, atât pentru siguranţa transportului, cât şi pentru a se 

diminua pagubele ce se pot produce prin ieşirea sarcinii în afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau 
distrugerea taluzurilor). 

25.3.  Se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin lungoane, manşoane, ţăruşi sau alte metode de 
protejare. 

25.4.  Se vor amplasa tuburi din beton sau podeţe de lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu 
există pod de gheaţă sau când acesta nu oferă suficientă rezistenţă. 

25.5.  Se vor amplasa indicatoare de atenţionare la intersecţia cu drumurile forestiere. 
25.6.  Personalul angajat al operatorului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, 

inclusiv prezentele instrucţiuni, regulile de exploatare, regulile de protecţia muncii şi normele de prevenire şi 
stingere a incendiilor. 

26. Pentru protecţia solului şi apelor, operatorul economic este obligat să respecte următoarele reguli de exploatare a 
drumului de tractor:    

26.1.  In raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol şi 
aflate în stare corespunzătoare de funcţionare. 

26.2.  Se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută. 
26.3.  Colectarea materialului lemnos se va face în afara porţiunilor cu seminţiş, pe traseele autorizate prin procesul 

tehnologic aprobat  şi materializate pe teren. 
26.4.  Scosul materialului lemnos se face prin târâre sau semitârâre  când solul este acoperit cu zăpadă şi suspendat, în 

lipsa stratului de zăpadă . 
26.5.  Depozitarea materialelor lemnoase şi a resturilor de exploatare se face  în locuri care nu sunt expuse viiturilor, 

evitându-se căile de scos-apropiat, jgheaburile, albiile pâraielor şi văile. 
26.6.  Lungimea trunchiurilor şi catargelor transportate de tractor, nu va depăşi 12 metri. 
26.7.  Corhănitul este admis în condiţiile în care nu provoacă prejudicii asupra vegetaţiei, solului şi apelor. 
26.8.  In perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se 

evita şiroirea apei pe distanţe lungi în lungul drumului, erodarea acestora şi transportul aluviunilor în aval. 
26.9.  Materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet şi din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea 

acestora şi a drumurilor forestiere. 
26.10.  In situaţia în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianţi, acestea vor fi îndepărtate prin împrăştierea de 

rumeguş sau nisip care ulterior va fi adunat şi îndepărtat în locuri speciale de depozitare. 
26.11.  La intersecţia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanenţă asigurarea integrităţii 

şanţurilor de scurgere prin părţile laterale ale drumului forestier, prin evacuarea apelor şi evitarea depozitării 
aluviunilor pe drum. 

26.12.  Se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situaţia în care acestea se colmatează cu aluviuni. 
27. Se interzice cu desăvârşire: 

29.1 Părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic şi materializate în teren. 
29.2 Folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană. 
29.3 Corhănitul lemnului direct în albia pâraielor. 
29.4 Colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitaţii abundente, precum şi atunci când solul este 

îmbibat cu apă, prestatorul fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de 
calamitate întocmite şi însuşite de ocolul silvic. 



29.5 Colectarea lemnului pe albiile pâraielor în afara perioadelor de îngheţ. În cazuri bine documentate şi care nu pot 
fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distanţe scurte, materializate în teren şi precizate de documentaţia 
de exploatare aprobată de şeful ocolului. 

29.6 Colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepţia cazurilor când se instalează podeţe sau 
tuburi, sau pe perioada iernii atunci când există pod de gheaţă. 

29.7 Aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a 
resturilor de exploatare, crengi, deşeuri etc. 

29.8 Colectatul prin târâre şi semitârâre a materialului lemnos pe drum auto. 
29.9 Circulaţia mijloacelor de transport pe perioada în care, datorită ploilor abundente, s-au format pe drumuri ogaşe 

mai mari de 10 cm. 
29.10 Folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depăşit. Depăşirea tonajului şi 

gabaritului este permisă numai acolo unde portanţa drumului permite acest lucru şi se va face numai cu 
aprobarea şefului de ocol. În zona parchetului operatorul economic are obligaţia să întreţină drumul pe perioada 
folosirii lui, iar la reprimire se predă drumul auto la starea tehnică iniţială în care era la începerea exploatării. 

28. În cazul în care se aduc prejudicii solului, prestatorul are obligaţia de a efectua remedieri pentru a-l aduce în starea 
iniţială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua remedieri cu fonduri constituite în 
sarcina prestatorului (garanţie de bună execuţie).  

29. La terminarea lucrărilor de exploatare, prestatorul va urmări ca: 
29.1 Potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul parchetului, se 

eliberează de resturi de exploatare, prin strângerea lor în grămezi mici, cu aspect ordonat. se interzice lăsarea, la 
terminarea exploatărilor de masă lemnoasă resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma 
drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în şanţurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la 
poduri sau pe taluze. 

29.2 Căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară de către 
operatorul economic în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel ca la reprimire toate drumurile să fie 
nivelate şi reparate. 

29.3 După terminarea lucrărilor de exploatare şi transport a masei lemnoase, operatorul economic este obligat să 
dezafecteze instalaţiile de scos-apropiat şi construcţiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane etc.)  cu 
excepţia celor acceptate de ocolul silvic să rămână pe teren în interesul gospodăriei silvice, iar toate materialele 
lemnoase trebuie scoase în afara acestuia. 

29.4 Suprafeţele aferente instalaţiilor, platformelor primare cuprinse în autorizaţia de exploatare se reprimesc o dată 
cu parchetul. 

29.5 In cazul în care, constatarea prejudiciilor şi distrugerilor se fac la reprimirea parchetului sau prestatorul nu ia 
măsuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reţinute din garanţia 
constituită în acest scop înainte de autorizarea parchetului. 

30. In situaţia în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi 
remediate de către operatorul economic. In caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparaţii se va 
suporta de către operatorul economic, aplicându-se şi amenzile prevăzute de reglementările în vigoare. 

31. Achizitorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet şi/sau să oprească transportul de masă lemnoasă în situaţia în 
care se constată abateri de la prevederile contractului şi caietului de sarcini. 

32. Pentru nerespectarea documentaţiei de exploatare aprobată achizitorul este în drept să rezilieze contractul şi să aplice 
celelate reglementări legale.    

33. În pădurile de codru, în cazul tăierilor cu restricţii, colectarea lemnului se face în afara porţiunilor cu seminţiş. În 
asemenea cazuri, în cadrul perioadei permise de recoltare şi colectare, scosul lemnului se face prin târâre când solul este 
acoperit cu zăpadă şi prin semitârâre sau suspendat în lipsa stratului de zăpadă.         

34. În pădurile cu regenerare naturală nu constituie prejudiciu imputabil 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 primire a parchetului în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor şi de cel mult 12% în 
cazul tăierilor definitive sau de racordare. 

35. Pe suprafeţele cu seminţiş prejudiciat peste limitele admise şi pe taluzurile drumurilor existente se efectuează, după caz, 
lucrări de împăduriri sau recepări, de consolidări, de către ocolul silvic, cu fonduri puse la dispoziţie de prestator. 

36. Amplasarea platformelor primare necesare operaţiilor de curăţire a crăcilor, secţionat, manipulat, stivuit, încărcat etc. se 
stabilesc de către ocolul silvic, împreună cu prestatorul, mărimea acestora fiind de până la 500 mp pentru parchetele 
dotate cu instalaţii de transport permanente şi de maxim 1000 mp în cazul în care nu sunt instalaţii de scos permanente. 

 

 



Cap. III. REGULI PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PROTECŢIA MUNCII ÎN CADRUL  
ACTIVITĂŢII DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE 

 
37. Operatorii economici vor depune la ocolul silvic, anterior emiterii autorizaţiei de exploatare, pe lângă împuternicirea 

responsabililor cu exploatarea şi o listă cu personalul care va executa lucrările de exploatare cu menţionarea funcţiei şi 
pregătirii profesionale a acestora şi documentele care atestă instruirea acestora pe linie profesională şi pe linie de 
protecţia muncii. 

38. Operatorii economici vor prezenta, la ocolul silvic, pentru fiecare partidă în parte, în vederea aprobării de către şeful de 
ocol, documentaţia privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare şi respectarea condiţiilor ce se 
impun pe linie PSI, NSSM şi protecţia mediului, avându-se în vedere evitarea degradării solului, a malurilor şi albiilor 
apelor. Cu această ocazie vor fi stabilite traseele de scos-apropiat, necesitatea reamenajării sau construirea de instalaţii de 
transport, amplasarea şi dimensiunile platformelor primare, amplasarea unor construcţii temporare necesare procesului 
de exploatare a masei lemnoase. 

39. Se vor stabili locurile şi modalităţile de depozitare şi evacuare a resturilor menajere, a celor îmbibate cu produse 
petroliere etc. 

40. Toate deşeurile vor fi colectate în tomberoane sau containere etanşe, de a căror evacuare sau depozitare în locurile 
permise se face răspunzător operatorul economic prestator. 

41. Prestatorul va respecta legile şi reglementările legale privitoare la asigurările de sănătate şi protecţia angajaţilor. Pe cât 
posibil, acesta va angaja forţă de muncă cu pregătire tehnică corespunzătoare. Printre documentele ce trebuiesc 
prezentate la autorizare, vor fi şi acte doveditoare privitoare la deţinerea de către operatorul economic a materialelor de 
protecţia muncii. Administratorul firmei va urmări utilizarea echipamentului de protecţie de către angajaţi. De asemenea, 
operatorul economic are obligaţia să doteze toate punctele de lucru şi utilajele de exploatare cu truse sanitare de prim 
ajutor. 

42. În cazul în care la predarea parchetului, responsabilul cu exploatarea şi muncitorii sunt atenţionaţi asupra eventualelor 
elemente de biodiversitate existente în raza parchetului, aceştia sunt obligaţi să respecte măsurile stabilite de protecţie a 
acestora. Astfel, elementele identificate vor fi poziţionate pe schiţa parchetului, iar modul lor de protejare va fi urmărit 
prin controalele ce se execută şi la reprimirea parchetelor. 

 
 

 
Cap. IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN PARCHET 

 
45. Prestatorul, ca operator economic de exploatare, are obligaţia: 

45.1 Să introducă în raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobată de ocol. 
45.2 Să folosească pe fluxul tehnologic, personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută. 
45.3 Orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc.) cade în sarcina prestatorului. 
 
 
 

Cap V. CONTROLUL RESPECTĂRII REGULILOR SILVICE DE EXPLOATARE 
 

46. Controlul respectării regulilor silvice de exploatare se execută de personalul silvic în prezenţa gestionarului împuternicit 
cu exploatarea masei lemnoase şi a delegatului prestatorului, în baza graficelor stabilite de comun acord. 

47. În vederea limitării pagubelor aduse fondului forestier, şeful de ocol poate dispune controale în parchete, ori de câte ori 
este necesar, anunţând cu cel puţin 3 zile înainte prestatorul sau delegatul împuternicit al acestuia. 

48. La controlul respectării regulilor silvice de exploatare, gestionarul de parchet şi delegatul prestatorului sunt obligaţi să 
pună la dispoziţia organelor silvice de control autorizaţia de exploatare, procesul verbal de predare-primire al 
parchetului, actele de control încheiate până la acea dată, documentele de gestiune, etc. 

49. În cazul neprezentării delegaţilor unităţii prestatorului, controlul se execută în lipsa acestora, ocolul silvic urmând a 
trimite prestatorului procesul verbal de control în termen de 5 zile, în vederea luării măsurilor ce se impun. 

50. La expirarea termenului prevăzut în autorizaţiile de exploatare, organele silvice, în prezenţa delegaţilor unităţii 
prestatoare, verifică temeinic pe teren parchetul respectiv, procedând la reprimirea acestuia numai dacă sunt întrunite şi 
respectate condiţiile din prezentul caiet de sarcini. 

51. Masa lemnoasă neexploatată rămasă pe picior şi în faze până la sfârşitul anului, mai puţin stocurile din platforma 
primară, constituie resursă pentru anul de producţie următor, făcând obiectul unui act adiţional cu plata penalităţilor 
contractuale, după caz.  



Cap. VI. DISPOZIŢII FINALE 
 

52. Prestatorul care din diverse motive abandonează sau întrerupe nejustificat exploatarea masei lemnoase contractate,  
ducând la rezilierea contractului, nu va mai fi primit la 2 licitaţii succesive de masă lemnoasă organizate în cadrul 
resursei anului respectiv, concomitent cu pierderea garanţiei depuse conform Codului Silvic. 

53. Odată cu primirea sub semnatură a prezentului caiet de sarcini, prestatorul confirmă că a luat cunoştinţă de obligaţiile ce-
i revin privind exploatarea masei lemnoase adjudecate la licitaţii sau negocieri directe.  

54. Documentatia tehnica (APV , fise tehnice) constituie anexe si fac parte din prezentul Caiet de Sarcini. 
 

 

 

 

 

 

Șef ocol, 
ing. Adrian Creţu 


