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 Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la 

provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul 

spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat 

lemn rotund precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 

995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de 

stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din 

lemn stabileşte legalitatea provenienţei  materialelor lemnoase rezultate se asigură şi 

prin “existenţa actului de punere în valoare aprobat conform competenţelor.” 

În prezent, actul de punere în valoare se calculează conform metodelor dendrometrice 

pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării din Normele tehnice 

pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării aprobate prin Ordinul 

ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului  nr. 1651 din 31.10.2000, norme care 

nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României şi propune 

instituirea următoarelor metode dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn 

destinat valorificării, cu descrierea în anexe a fiecărei metode: 

 a) metoda tabelelor de cubaj, prevăzută în Anexa nr. 1; 

b) metoda seriilor de înălţimi relative, prevăzută în Anexa nr. 2; 

c) metoda seriilor de volume relative, prevăzută în Anexa nr. 3; 

d) metoda cu arbori de probă, prevăzută în Anexa nr. 4; 

e) metoda ecuaţiei de regresie a volumelor, prevăzută în Anexa nr. 5; 

f) metoda ecuaţiei de regresie a înălţimilor relative, prevăzută în Anexa nr. 6; 

g) metoda ecuaţiei de regresie a volumelor relative, prevăzute în Anexa nr. 7; 

h) metode de evaluarea volumului de lemn după recoltare, prevăzută în Anexa 

nr. 8; 

i) metode de evaluarea volumului de lemn rezultat din doborâturile şi rupturile 

produse de vânt şi zăpadă, prevăzute în Anexa nr. 9; 

            k) metoda cu suprafeţe de probă, prevăzută în Anexa nr. 11; 

În practica silvică referitoare la tăierile ilegale s-a constatat că nu există o 

metodă reglementată în baza căreia să se evalueze prejudiciul altfel decât prin 

măsurarea tuturor cioatelor, o procedură foarte greu de realizat atunci când tăierile 

ilegale se produc pe suprafeţe considerabile. Prezentul ordin propune metode care reduc 
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considerabil timpul pentru determinarea volumului arborilor exploataţi/extraşi în raport 

cu diametrul măsurat la cioată, pentru următoarele situaţii: 

a)  În arboretul rămas în urma intervenţiilor de exploatare sau doborâturilor şi 

rupturilor dispersate produse de vânt şi de zăpadă există  o populaţie de arbori de 

aceeaşi specie, cu aceeaşi provenienţă şi caracteristici dendrometrice identice sau 

nesemnificativ diferite de cele  ale colectivităţii arborilor extraşi; 

b) Populaţia de arbori  rămasă în arboret în urma exploatării este diferită de cea 

a arborilor extraşi ; 

c) Arboretul a fost în totalitate evaluat în vederea valorificării şi   exploatat sau a 

fost afectat de doborâturi în masă produse de vânt şi de zăpadă; 

d)  Din arboret au fost extraşi arbori izolaţi. 

      Deasemenea, proiectul de ordin propune ca aplicaţia informatică aferentă 

metodelor, inclusiv pentru evaluarea volumului în activitatea de amenajarea pădurilor, 

să fie realizată, testată şi să fie aplicabilă în termen de maxim 1 an de la data intrării în 

vigoare a prezentului ordin.  

      Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să fiţi de acord cu elaborarea proiectului de 

ordin privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn 

destinat valorificării.  
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