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REFERAT DE APROBARE 

 

 Art. 59 alin. (10) din Legea nr. 46/2008-Codul silvic, republicată, cu modificările 

ulterioare, prevede că  “în situaţia în care volumul masei lemnoase afectate de factori biotici şi/sau 

abiotici este mai mare decât posibilitatea anuală, aceasta poate fi depăşită în condiţiile stabilite 

prin metodologia aprobată prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde 

de silvicultură.” 

            Prezentul proiect de ordin reglementează documentația și procedura de urmat în vederea 

aprobării depășirii posibilității anuale.  

  Documentaţiei cuprinde: 

    a) memoriul justificativ prin care se prezintă factorii biotici sau abiotici care afectează arboretele 

și care  determină depăşirea posibilităţii anuale; 

    b) informaţiile tehnice prevăzute în anexa nr. 1;  

    c) avizul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de 

silvicultură prevăzut în anexa nr. 2; 

    d) dovada postării pe site-ul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care 

răspunde de silvicultură a informaţiilor tehnice prevăzute la lit. b). 

      Documentaţia se înaintează spre aprobare autorităţii publice centrale care răspunde de 

silvicultură, după cum urmează: 

     a) de către administrator, în cazul fondului forestier proprietate publică a statului, precum 

şi al fondului forestier al altor deţinători, administrat sau pentru care prestează servicii silvice un 

ocol silvic de stat; 

     b) de către ocolul silvic de regim care administrează fondul forestier sau prestează servicii 

silvice pentru acesta, în celelalte cazuri decât cel prevăzut la lit. a). 

Prezentul proiect reglementează și procedura de urmat de către proprietarii de păduri cu 

suprafaţa de maxim 10 ha care au încheiat  contract de  administrare sau de servicii silvice pe o 

perioada de minim 10 ani cu un ocol silvic, în vederea recoltării unui volum de maxim 3 mc/an/ha 

din proprietatea forestieră, funcție de caracteristicile structurale ale arboretului, care este 

următoarea: 

a) proprietarul depune o cerere prin care solicită ocolului silvic cu care are încheiat  contract 

de  administrare sau de servicii silvice pe o perioada de minim 10 ani punerea în valoare a unui 

volum de maxim 3 mc/an/ha, în funcţie  de caracteristicile structurale ale arboretului. 



b) ocolul silvic este obligat ca în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii cererii 

prevăzute la lit. a) să realizeze punerea în valoare, autorizarea spre exploatare şi emiterea 

documentelor cu regim special necesare transportului masei lemnoase, în condiţiile legii. 

c) volumele autorizate spre exploatare, pe fiecare proprietar se înscriu de către ocolul silvic 

în Registrul recoltărilor de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legislaţia nu prevede ca 

recoltarea să se facă în baza amenajamentului silvic şi se comunică semestrial structurii de 

specialitate competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  

            S-a instituit și excepția, pentru recoltarea de pe proprietăți mai mici de 10 ha a unui  volum 

mai mare de 3mc/an/ha determinată de volumul arborilor şi/sau arboretelor din fondul forestier 

afectate de factori destabilizatori biotici şi abiotici.  

Procedura este următoarea: 

       a) Structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de 

silvicultură verifică actul de punere în valoare pentru volumul prevăzut la alin.(1), în mod 

obligatoriu, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii acestuia şi răspunde printr-un 

punct de vedere scris.    

   b) În urma verificării, personalul din cadrul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii 

publice centrale care răspunde de silvicultură încheie o Notă de constatare, însoţită de fotografii 

relevante privitoare la afectare, care este avizată de conducătorul structurii teritoriale de 

specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  

    c)  Nota de constatare, avizată de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a 

autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, se postează pe site-ul instituţiei care l-a 

avizat, în termen de 3 zile de la emitere.   

   d) Aprobarea actelor de punere în valoare se face de către  şeful ocolului silvic, în baza 

verificării structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de 

silvicultură, avizată de conducătorul acesteia. 

e) Actele de punere în valoare vor fi semnate de către reprezentanţii Gărzilor Forestiere  la 

rubrica *Verificat APV*,  înscriindu-se şi numele, prenumele, funcţia şi data la care s-a efectuat 

verificarea. 

 Dacă volumul arborilor afectați de factori destabilizatori biotici şi abiotici  aprobat spre 

extragere de pe proprietăți forestiere de maxim 10 ha, depăşeşte 3 mc/an/ha,  nu se mai pot recolta 

și volumele stabilite anual de până la 3 mc/an/ha. 

Vă rugăm să fiţi de acord cu elaborarea proiectului de ordin privind  aprobarea 

Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete 

afectate de factori biotici şi/sau abiotici.   
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