
CAIET DE SARCINI 
 

TÃIERI DE ARBORI DEGRADAŢI, USCAŢI ŞI RÃRIRI CONFORM 
ORDINULUI DIRECTORULUI GENERAL AL AND NR. 21/26.01.2001 PE 

DRUMURILE JUDEŢENE JUDEŢUL GALAŢI ANUL 2010 
 

CAP. 1 – GENERALITÃŢI

Plantaţiile rutiere de pe aliniamentul drumurilor sunt  vegetaţie forestierã din 

afara pãdurii conform Codului Silvic şi reprezintã suprafeţe de teren din afara 

fondului forestier acoperite cu arbori şi arbuşti care nu îndeplinesc unul sau mai 

multe criterii de definire a pãdurii.  

Prezentul caiet de sarcini stabileşte operaţiunile care trebuie efectuate, regulile 

şi obligaţiile ce trebuie respectate pentru efectuarea operaţiunii de tãiere a arborilor 

uscaţi, degradaţi şi rãriri de pe aliniamentul drumurilor judeţene. 

În conformitate cu Instrucţiunile privind circulaţia pe drumurile publice şi

Instrucţiunile privind revizia drumurilor publice, administratorul acestora are 

obligaţia de a lua toate măsurile de a înlătura imediat cauzele generatoare de 

evenimente rutiere pe reţeaua de drumuri. 

În acest sens s-a luat măsura răririi de arbori şi tăierea de arbori uscaţi şi

degradaţi (arşi, cojiţi) din plantaţia rutieră din aliniamentul drumurilor judeţene care 

prezintă pericol atât pentru circulaţia rutieră, cât şi pentru reţelele aeriene tehnico-

edilitare (electrice, telefonie, etc.) cu care se intersectează.

Masa lemnoasã de exploatat se va pune în valoare de cãtre ocoalele silvice pe 

zona teritorialã în care se aflã, iar contravaloarea cheltuielilor ocazionate de marcarea 

materialului lemnos se suportã de cãtre deţinãtorii de terenuri.    
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CAP. 2 – DESCRIEREA LUCRÃRILOR 

 

Exploatarea masei lemnoase de pe terenurile cu vegetaţie forestierã din afara 

fondului forestier se realizeazã cu respectarea prevederilor corespunzãtoare Codului 

Silvic . 

Premergãtor începerii exploatãrii masei lemnoase se va efectua marcarea 

arborilor şi eliberarea actelor de punere în valoare. 

Tăierea şi rărirea arborilor se va face cu respectarea Ordinului Directorului 

General al Administraţiei Naţionale Drumurilor nr. 21 din 26.01.2001 privind 

“Instrucţia privind plantaţiile rutiere – ind. A.N.D. 561-2001” şi a Ordinului nr. 264 

din 26 martie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice silvice privind gospodărirea 

vegetaţiei forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier naţional. 

Tăierea arborilor din plantaţiile rutiere se va face în următoarele situaţii: 

a) Tăierea exemplarelor sănătoase: 

� Rărirea plantaţiei astfel încât să se realizeze o distanţă de 50 m între 

arborii pe rând; 

� În vederea înlăturării exemplarelor care prezintă pericol pentru siguranţa

circulaţiei sau pentru construcţiile şi instalaţiile limitrofe; 

b) Tăieri de igienă – tăierea exemplarelor afectate de boli şi dăunători aflate în 

diferite stadii de uscare. 

c) Tăierea exemplarelor uscate, rupte sau mutilate de vânt, accidente de 

circulaţie sau a unor calamităţi naturale (vânt, căderi mari de zăpadă, etc). 

 d) Tăierea plantaţiei rutiere ajunsă la vârsta de exploatabilitate 

 În vederea realizării lucrării cu adresa nr. 3416/01.06.2010 s-a solicitat  la 

Direcţia Silvicã Galaţi marcarea arborilor  de pe drumurile judeţene în vederea tãierii. 

Astfel s-au marcat arborii conform urmãtoarelor acte de punere în valoare: 

- Ocolul Silvic Hanu Conachi 

 - act de punere în valoare nr. 10  - volum brut 374mc, 163 arbori 

 - act de punere în valoare nr. 11 – volum brut 1000mc, 740 arbori 

- Ocolul Silvic Galaţi
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- act de punere în valoare nr. 175 – volum brut 204mc, 119 arbori 

- act de punere în valoare nr. 176 – volum brut 386mc, 307 arbori 

- act de punere în valoare nr. 177 – volum brut 679mc , 161 arbori 

 - Ocolul Silvic Griviţa

- act de punere în valoare nr. 5342 – volum brut 39mc,12 arbori 

- act de punere în valoare nr. 5343 – volum brut 341mc, 60 arbori 

 - act de punere în valoare nr. 5344 – volum brut 116mc, 58 arbori 

 - act de punere în valoare nr. 5345 – volum brut 146mc, 71 arbori 

- act de punere în valoare nr. 5346 – volum brut 159mc, 67 arbori 

- act de punere în valoare nr. 5347 – volum brut 193mc, 51 arbori 

 - act de punere în valoare nr. 5348 – volum brut 75mc, 69 arbori 

 - act de punere în valoare nr. 5349 – volum brut 133mc, 39 arbori 

 - act de punere în valoare nr. 5350 – volum brut 74mc, 56 arbori 

 - Ocolul Silvic Tecuci 

 - act de punere în valoare nr. 593 – volum brut 357mc,172 arbori 

- act de punere în valoare nr. 594 – volum brut 339mc, 180 arbori 

 - act de punere în valoare nr. 595 – volum brut  427mc, 163 arbori 

 - act de punere în valoare nr. 596 – volum brut 333mc, 177 arbori 

- act de punere în valoare nr. 597 – volum brut  281mc, 67 arbori 

- act de punere în valoare nr. 598 – volum brut 119mc, 51 arbori 

 Totalizând rezultã un volum brut total de 5775 mc şi un numãr total de arbori 

de 2847 bucãti. 

 

CAP. III – CONDIŢII DE EXPLOATARE 

 

Exploatarea masei lemnoase se face în conformitate cu  prevederile silvice şi

cu instrucţiunile privind termenele , modalitãţile, şi epocile de exploatareşi transport a 

materialului lemnos.  

Exploatarea masei lemnoase se face pe bazã de autorizaţie de exploatare care 

se emite în douã exemplare de cãtre ocoalele silvice pentru vegetaţia forestierã din 

afara fondului forestier.  
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Autorizaţia se emite în regim de prestaţie de cãtre ocolul silvic care a efectuat 

punerea în valoare la cererea scrisã a deţinãtorului acesteia.  

Este interzisã exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevãzute în 

autorizaţia de exploatare.  

Arborii destinaţi a fi tãiaţi se vor marca în prealabil cu ciocane silvice de cãtre 

personalul silvic în conformitate cu normele tehnice. 

La exploatarea masei lemnoase se vor folosi tehnologii de exploatare şi

transport a materialului lemnos care sã nu producã degradarea solului sau a drumului.   

Tehnologiile de exploatare a masei lemnoase şi a instalaţiilor aferente vor fi 

diferenţiate în funcţie de felul tãierii astfel încât sã nu se producã afectarea arborilor 

nemarcaţi, degradarea solului sau a platformei drumului. 

Titularii autorizaţiilor de exploatare sunt obligaţi sã execute exploatarea masei 

lemnoase în cadrul termenelor prevãzute în autorizaţiile de exploatare cu respectarea 

strictã a regulilor silvice de exploatare.  

Pe parcursul executării lucrărilor de tăieri de arbori se vor respecta următoarele 

condiţii: 

� Se va asigura semnalizarea lucrărilor şi pilotarea circulaţiei pe toată

perioada efectuării operaţiunilor de tăiere şi transport, conform instrucţiunilor 

MTTC-MI nr. 630/2330 din 20.04.1995; 

� În zona de execuţie a lucrărilor se va asigura în permanenţă circulaţia 

autovehiculelor pe o bandă de circulaţie, iar lungimea maximă a frontului de lucru nu 

va depăşi 100 m în aliniament şi 50 m în curbe; 

� În cazul în care în mod excepţional condiţiile locale impun doborârea 

arborilor pe platforma drumului se va recurge la oprirea circulaţiei din ambele 

sensuri, în timp cât mai scurt posibil; 

� Tăierea se face astfel încât înălţimea trunchiului după tăiere să nu 

depăşească 5 – 10 cm de la  nivelul terenului; 

� Doborârea arborilor se executã pe direcţii care sã nu producã rupturi 

arborilor nemarcaţi; 
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� Masa lemnoasă rezultată se va ridica concomitent cu tăierea, fiind 

interzisă depozitarea acesteia pe platforma drumului sau pe zona de siguranţă a 

drumului; 

� Înainte de trecerea la un nou sector de lucru se va asigura curăţirea 

completă de crengi şi resturi de lemn atât pe zona drumului, cât şi pe suprafeţele de 

teren ce nu aparţin drumului (teren arabil, păşune, etc); 

� Nu este admisă executarea tapei la mai mulţi arbori odată.

� Calarea macaralelor se face numai prin intermediul calelor de lemn; 

� Este interzisă deplasarea lemnului prin tragere cu mijloace mecanice; 

� Este interzisă execuţia lucrărilor în perioada de timp cu vizibilitate 

redusă (ceaţă, ploaie) sau vânt puternic. 

 

CAP. IV -  VALORIFICAREA  MASEI LEMNOASE 

 

Valorificarea materialului lemnos de pe terenurile cu vegetaţie forestierã din 

afara fondului forestier se face de cãtre deţinãtorii acestora.  

Deţinãtorul vegetaţiei forestiere – arbori – de pe aliniamentul drumurilor 

judeţene din judeţul Galaţi este Consiliul Juedţului Galaţi.   

Preţul de începere al licitaţiei pentru masa lemnoasã pe picior se stabileşte de 

cãtre organizator.   

 

CAP. V  PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU 

 

a) Protecţia mediului ca urmare a impactului drum – mediu înconjurător 

 

Prin lucrările din prezentul caiet de sarcini nu se afectează biodiversitatea. 

În ecosistem nu sunt specii şi organisme rare ameninţate cu dispariţia care ar 

trebui protejate. 

b)  Protecţia solului 
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Lucrările de tăiere a arborilor uscaţi, degradaţi, cât şi răririle între arbori se fac 

fără a degrada terenurile agricole adiacente drumurilor judeţene fără distrugerea 

culturilor sau deteriorarea calităţii solului. 

c) Protecţia atmosferei 

 

Prin tăierile de arbori de pe aliniamentul drumurilor judeţene care au rol de 

reducerea impactului generat de traficul auto nu se afectează atmosfera prin efecte 

negative asupra mediului, sănătăţii umane şi bunurilor materiale. 

 Menţionăm că tăierile se efectueazã în intravilanul şi extravilanul localităţilor.  

d) Protecţia mediului uman  
 

Lucrările de tăieri şi răriri de arbori nu au implicaţii în principiile ecologice în 

procesul de dezvoltare social-economică asupra mediului de viaţă a populaţiei şi nu 

influenţează în vreun fel salubritatea, ambiantul sau starea de sănătate a populaţiei din 

zonă.

S-a luat măsura de tăiere a arborilor degradaţi şi uscaţi motivat şi de faptul că

persoane neidentificate au distrus plantaţiile rutiere de pe aliniamentul drumurilor 

judeţene. 

 Transportul materialului lemnos rezultat în urma tăierilor de arbori se face cu 

respectarea prevederilor Instrucţiunilor cu privire la circulaţia şi controlul circulaţiei 

materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de transport lemn natural, aprobate prin 

Hotărârea de Guvern nr. 95/1998. 

 În concluzie, considerăm că tăierile şi răririle de arbori nu au impact asupra 

mediului înconjurător. 

 

Caietul de sarcini s-a întocmit  cu respectarea următoarelor prevederi: 

� Ordinul Directorului General al Administraţiei Naţionale a Drumurilor 

nr. 21 din 26.01.2001; 

� Ordinul nr. 264 din 26 martie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice 

silvice privind gospodărirea vegetaţiei forestiere de pe terenurile din afara fondului 

forestier naţional. 
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� Hotãrârea nr. 85/29.01.2004 – Regulamentul de vânzare a masei 

lemnoase de cãtre deţinãtorii de fond forestier proprietate publicã cãtre agenţii 

economici 

� Ordin nr. 635/23.12.2002 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea 

termenelor modalitãţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din pãduri şi

din vegetaţia forestierã din afara fondului forestier 

� Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul  drumurilor cu 

completãrile şi modificãrile ulterioare 

� Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 44/1998 pentru aprobarea 

Normelor privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum-mediu 

înconjurãtor  

 

Director Executiv Adjunct     Întocmit 

 Tudorache Petru                     Bideaua Rodica   

 


