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Denumirea unităţii........……............….............….....
..............….......….…. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cod Unic de Identificare (C.U.I.) / cod FISCAL

Judeţul .........……........................….............. |__|__|
cod SIRUTA

Localitatea ….…................…….................................

ROMÂNIA
Institutul
Naţional de
Statistică

Strada .........….........….…... Nr .......... Sectorul ....
Forma juridică1)..…….......…............…....Cod |__|__|
Activitatea principală2)……................................…..

Cercetare
Statistică

.................................…….CAEN Rev.2 |__|__|__|__|
1,2)

Se completează conform precizărilor de la pagina 4

Aprobat de Institutul National de Statistica în baza Legii nr. 226/2009
privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România cu
modificările şi completările ulterioare, care prevede:
– “Institutul Naţional de Statistică este autorizat să solicite şi să obţină
gratuit date statistice de la toate persoanele fizice şi juridice rezidente în
România sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul
României.”.
- Constituie contraventii faptele prevăzute la Art.45 lit.a), b), c) din Legea
nr. 226/2009 privind organizarea si funcţionarea statisticii oficiale în
România.
Acest formular se transmite la Garda Forestieră până la data de
31.01.2019
Numele persoanei care răspunde de
informaţiile înscrise în formular:

Telefon ..................................................

........................................................
................................
semnătura
L.S.

e_mail:...................................................

Nr. .............. data .....................

Dl (Dna) ................................................

SILV. 3

Numele conducătorului unităţii:

Nr. formular |__|__|

Masa lemnoasă recoltată şi suprafaţa parcursă cu tăieri în anul 2018
Cap. 1. Masa lemnoasă recoltată
1.1. Masa lemnoasǎ recoltatǎ de cǎtre persoane juridice atestate
Nr.
rd.

Denumirea indicatorilor

TOTAL
col.(2+3+4+5+6)

A

B

1

mii metri cubi – volum brut

Răşinoase

Fag

Stejar

2

3

4

Diverse specii Diverse specii
tari
moi
5

6

1. Din pădurile proprietate publică a statului
1 TOTAL
2
3
4
5
6
7
8

rd.1 = rd.(2+3+4+5+7+8)

Produse principale
Produse din tăieri de conservare
Produse accidentale I (ACC. I)
Produse secundare, din care:
- Rărituri
Produse accidentale II (ACC. II)
Produse de igienă

2. Din pădurile proprietate publică a unitaţilor administrativ-teritoriale
9 TOTAL

rd.9=rd.(10+11+12+13+15+16)

10
11
12
13
14
15
16

Produse principale
Produse din tăieri de conservare
Produse accidentale I (ACC. I)
Produse secundare, din care:
- Rărituri
Produse accidentale II (ACC. II)
Produse de igienă

3. Din pădurile proprietate privată
17 TOTAL
rd.17=rd.(18+19+20+21+23+24)
18 Produse principale
19 Produse din tăieri de conservare
20 Produse accidentale I (ACC. I)
21 Produse secundare, din care:
22 - Rărituri
23 Produse accidentale II (ACC. II)
24 Produse de igienă

4. Din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional
25 TOTAL
Institutul Naţional de Statistică
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1.2. Masa lemnoasǎ recoltatǎ de cǎtre persoane fizice
Nr.
rd.

mii metri cubi – volum brut

Denumirea indicatorilor

TOTAL
col.(2+3+4+5+6)

Răşinoase

Fag

Stejar

B

1

2

3

4

A

Diverse specii Diverse specii
tari
moi
5

6

1. Din pădurile proprietate privată
TOTAL

1

rd.1 = rd.(2+3+4+5+7+8)

2 Produse principale
3 Produse din tăieri de conservare
4 Produse accidentale I (ACC. I)
5 Produse secundare, din care:
6 - Rărituri
7 Produse accidentale II (ACC. II)
8 Produse de igienă
2. Din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional

9 TOTAL

Cap. 2. Suprafaţa parcursă cu tăieri

-hectare-

Nr.
rd.

Denumirea indicatorilor

TOTAL

A

B

col.(2+3+4+5)
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tăieri de regenerare - Total
Tăieri de regenerare în codru
- Tăieri succesive

În fondul forestier
Proprietate publică
a Statului
a Unit. Adm.
2

3

din afara
Proprietate fondului
forestier
privată
4

5

(rd. 2+9+10+11)
(rd. 3+5+7+8)

din care: ultima tăiere
- Tăieri progresive
din care: ultima tăiere
- Tăieri grădinărite, cvasigrădinărite şi de transformare spre grădinărit

- Tăieri rase
Tăieri de regenerare în crâng
Tăieri de substituiri - refacere a arboretelor slab productive/degradate

11 Tăieri de conservare
12
13
14
15
16

Tăieri de produse accidentale - Total
din care: - Produse accidentale I (ACC.1)
Tăieri de igienă
Tăieri de îngrijire în păduri tinere (degajări, curăţiri, rărituri) - total
Tăieri de transformare a păşunilor împădurite

Cap. 3. Repartizarea pe judeţe a masei lemnoase recoltate
mii metri cubi – volum brut
Nr.
rd.

Denumirea indicatorilor

TOTAL
col.(2+3+4+5+6)

A

B

1

Răşinoase

Fag

Stejar

2

3

4

Diverse specii Diverse specii
tari
moi
5

6

JUDEŢUL………………………..|__|__|
1
2
3
4
5

Masa lemnoasă recoltată - TOTAL
rd.1 = rd.(2+3+4+5)
- din pădurile proprietate publică a
statului
- din pădurile proprietate publică a
unităţilor administrativ-teritoriale
- din pădurile proprietate privată
- din vegetaţia forestieră situată pe
terenuri din afara fondului forestier
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Cap. 3. Repartizarea pe judeţe a masei lemnoase recoltate (continuare)
mii metri cubi – volum brut
Nr.
rd.
A

Denumirea indicatorilor

TOTAL
col.(2+3+4+5+6)

Răşinoase

Fag

Stejar

B

1

2

3

4

Diverse specii Diverse specii
tari
moi
5

6

JUDEŢUL………………………..|__|__|
1
2
3
4
5

Masa lemnoasă recoltată - TOTAL
rd.1 = rd.(2+3+4+5)
- din pădurile proprietate publică a
statului
- din pădurile proprietate publică a
unităţilor administrativ-teritoriale
- din pădurile proprietate privată
- din vegetaţia forestieră situată pe
terenuri din afara fondului forestier
JUDEŢUL………………………..|__|__|

1
2
3
4
5

Masa lemnoasă recoltată - TOTAL
rd.1 = rd.(2+3+4+5)
- din pădurile proprietate publică a
statului
- din pădurile proprietate publică a
unităţilor administrativ-teritoriale
- din pădurile proprietate privată
- din vegetaţia forestieră situată pe
terenuri din afara fondului forestier
JUDEŢUL………………………..|__|__|

1
2
3
4
5

Masa lemnoasă recoltată - TOTAL
rd.1 = rd.(2+3+4+5)
- din pădurile proprietate publică a
statului
- din pădurile proprietate publică a
unităţilor administrativ-teritoriale
- din pădurile proprietate privată
- din vegetaţia forestieră situată pe
terenuri din afara fondului forestier
JUDEŢUL………………………..|__|__|

1
2
3
4
5

Masa lemnoasă recoltată - TOTAL
rd.1 = rd.(2+3+4+5)
- din pădurile proprietate publică a
statului
- din pădurile proprietate publică a
unităţilor administrativ-teritoriale
- din pădurile proprietate privată
- din vegetaţia forestieră situată pe
terenuri din afara fondului forestier
JUDEŢUL………………………..|__|__|

1
2
3
4
5

Masa lemnoasă recoltată - TOTAL
rd.1 = rd.(2+3+4+5)
- din pădurile proprietate publică a
statului
- din pădurile proprietate publică a
unităţilor administrativ-teritoriale
- din pădurile proprietate privată
- din vegetaţia forestieră situată pe
terenuri din afara fondului forestier
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INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A CHESTIONARULUI CERCETĂRII STATISTICE PRIVIND MASA LEMNOASĂ
RECOLTATĂ ŞI SUPRAFAŢA PARCURSĂ CU TĂIERI
Perioada de referinţǎ a cercetǎrii statistice: 01 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018
Date de identificare – informaţii ce se referǎ la: denumirea unitǎţii, cod unic de identificare/cod fiscal, adresǎ (judeţ, localitate, stradǎ,
numǎr, sector), forma juridicǎ, cod CAEN Rev.2.
1)

Forma juridica de organizare a unitatii
- regie autonomă (RA)
- asociaţii, alte forme juridice

2) Se

COD

01
29

va completa conform claselor de activitate din Clasificarea Activitǎţilor din Economia Naţionalǎ (CAEN Rev.2)

Unitatile care furnizează date:
1. Ocoalele silvice de stat, prin Direcţiile Silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva - pentru fondul forestier
proprietate publică a statului şi pentru fondul forestier şi/sau pentru vegetaţia forestieră din afara fondului forestier
administrate sau pentru care prestează servicii silvice, pe bază de contracte încheiate cu deţinătorii acestor suprafeţe.
2. Unităţile subordonate Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ‘Marin Drăcea’.
3. Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat.
4. Administraţia Domeniului Public şi Privat (Consiliul Local Mangalia - judeţul Constanţa) .
5. Ocoalele silvice de regim - pentru fondul forestier pentru care au fost înfiinţate, în condiţiile legii, precum şi pentru
fondul forestier şi/sau vegetaţia forestieră din afara fondului forestier administrate sau pentru care prestează servicii
silvice, pe bază de contracte încheiate cu deţinătorii acestor suprafeţe.
La capitolul 3 se însumează cantitǎţile, pe judeţe şi forme de proprietate, de la cap.1.1. şi 1.2. Dupǎ caz se va folosi o extensie a
chestionarului pentru mai mult de şase judeţe. Datele se completează în capitolele 1 şi 3 cu o zecimală, iar în capitolul 2 fără
zecimale.

Acest formular se transmite la Garda Forestieră până la data de 31.01.2019
Definiţii
Capitolul 1.
Masa lemnoasă recoltată – reprezintă volumul brut de masă lemnoasă pe picior din partizile aferente anului de producţie
pentru care se întocmeşte cercetarea statistică, recoltat pînă la data de 31 decembrie a anului respectiv. Nu constituie masă
lemnoasă recoltată, masa lemnoasă rămasă pe picior.
Masa lemnoasă recoltată de către persoane juridice atestate – reprezintă volumul brut de masă lemnoasă recoltat pînă la
data de 31 decembrie a anului pentru care se întocmeşte cercetarea statistică, de către operatori economici atestaţi pentru
lucrări de exploatare forestieră.
Masa lemnoasă recoltată de către persoane fizice – reprezintă volumul brut de masă lemnoasă recoltat pînă la data de 31
decembrie a anului pentru care se întocmeşte cercetarea statistică, de către persoane juridice şi fizice, care pot exploata fără
atestare, din proprietatea lor, un volum de până la 20 mc/an, în condiţiile legii.
Produse principale – reprezintă produsele lemnoase (volum brut masă lemnoasă pe picior), care rezultă în urma tăierilor de
regenerare potrivit normelor tehnice silvice privind alegerea şi aplicarea tratamentelor.
Produse secundare – reprezintă produsele lemnoase (volum brut masă lemnoasă pe picior), care rezultă în urma efectuării
lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor tinere (curăţiri, rărituri), în conformitate cu prevederile normelor tehnice
silvice privind îngrijirea şi conducerea arboretelor.
Produse accidentale I (ACC I) – reprezintă produsele lemnoase (volum brut masă lemnoasă pe picior), care rezultă în urma
recoltării arborilor dintru-un arboret afectat integral de factori biotici şi/sau abiotici; arborii dintr-un arboret cu vârsta mai mare
de ½ din vârsta exploatabilităţii tehnice, afectaţi parţial de factori biotici şi/sau abiotici; arbori/arborete pentru care sunt
abrobări legale de defrişare.
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Produse accidentale II (ACC II) – reprezintă produsele lemnoase (volum brut masă lemnoasă pe picior), care rezultă în urma
recoltării arborilor dintr-un arboret cu vârsta mai mică sau egală cu ½ din vârsta exploatabilităţii tehnice, afectaţi parţial de
factori biotici şi/sau abiotici.
Produse de igienă – reprezintă produsele lemnoase (volum brut masă lemnoasă pe picior) care rezultă în urma recoltării

arborilor afectaţi în procesul normal de eliminare naturală.
Vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional – vegetaţie forestieră situată pe terenuri din afara fondului
forestier naţional, care nu îndeplineşte unul sau mai multe criterii de definire a pădurii, fiind alcătuită din următoarele
categorii:
a) plantaţiile cu specii forestiere de pe terenuri agricole;
b) vegetaţia forestieră de pe păşuni cu consistenţă mai mică de 0,4;
c) fâneţele împădurite: arbori situaţi în fâneţe;
d) arborii din zonele de protecţie a lucrărilor hidrotehnice şi de îmbunătăţiri funciare;
e) arborii situaţi de-a lungul cursurilor de apă şi a canalelor;
f) zonele verzi din intravilan, altele decât cele definite ca păduri;
g) arboretumurile, altele decât cele cuprinse în păduri;
h) aliniamentele de arbori situate de-a lungul căilor de transport şi comunicaţie.

Capitolul 2. Suprafaţa parcursă cu tăieri
Suprafaţa parcursă cu tăieri – suprafaţa partizilor din care s-a recoltat masa lemnoasă. Această suprafaţă corespunde
prevederilor actului de punere în valoare în cazul în care masa lemnoasă s-a recoltat în totalitate sau se va reduce proporţional
cu suprafaţa cu masă lemnoasă rămasă pe picior nerecoltată la sfârşitul anului.
Tipurile de tratamente efectuate prin care se extrage masa lemnoasă de pe suprafeţele parcurse cu tăieri sunt:
Tăieri de regenerare – tăierile de masă lemnoasă efectuate în cadrul tratamentelor silvice pentru trecerea pădurii de la o
generaţie la alta, prin care se urmăreşte în principal asigurarea regenerării acestora pe cale naturală şi realizarea unor structuri
optime sub raport funcţional. În funcţie de regimul de gospodărire adoptat (regimul codrului sau regimul crângului) tăierile de
regenerare pot fi în codru sau în crâng.
Tăieri succesive – tăierile de regenerare prin care pădurea se parcurge cu extrageri repetate de arbori relativ uniform
repartizate spaţial, eşalonate în timp corespunzător instalării şi dezvoltării regenerării naturale, până la recoltarea integrală a
arboretului bătrân şi trecerea la o nouă generaţie a pădurii.
Tăieri progresive – tăierile de regenerare prin care pădurea se parcurge cu extrageri repetate de arbori amplasate în anumite
porţiuni (ochiuri) care se lărgesc treptat, pe măsura instalării şi dezvoltării regenerării naturale, până la recoltarea integrală a
arboretului bătrân şi trecerea la o nouă generaţie a pădurii.
Ultima tăiere – reprezintă ultima repriză de tăieri în cadrul tăierilor succesive şi progresive, prin care sunt extraşi ultimii
arbori din arboretul bătrân.
Tăieri de conservare – tăierile efectuate în arborete de vârste înaintate, exceptate definitiv sau temporar de la tăieri de produse
principale, prin extragerea de arbori pentru igienizarea pădurii, pentru crearea condiţiilor de dezvoltare a seminţişurilor
existente sau care se instalează în diverse puncte de intervenţie, precum şi a grupelor de arbori din interiorul pădurii, aflate în
diverse stadii de dezvoltare.
Tăieri grădinărite – tăierile cu caracter continuu, prin care se urmăreşte recoltarea selectivă a unor arbori sau grupe mici de
arbori, în vederea realizării şi menţinerii unei structuri pluriene specifice, corespunzător scopurilor stabilite.
Tăieri cvasigrădinărite – tăierile de regenerare cu specific intermediar între tăierile grădinărite şi cele progresive, efectuate
repetat într-o perioadă mai lungă de timp, care au scopul menţinerii permanente şi în bune condiţii a acoperirii solului cu
vegetaţie forestieră şi exercitarea corespunzătoare a funcţiilor de protecţie şi producţie atribuite arboretelor respective.
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Tăieri de transformare spre grădinărit – tăierile premergătoare tăierilor grădinărite, care au caracterul unor lucrări de
îngrijire sau a unor tăieri de regenerare, în funcţie de vârsta arboretelor în care se aplică şi care au scopul de a crea treptat o
structură diversificată şi plurienă a pădurii, pregătind condiţiile pentru efectuarea tăierilor grădinărite.
Tăieri rase – extragerea integrală a arboretului bătrân printr-o singură tăiere, regenerarea pădurii realizându-se pe cale
artificială, prin împăduriri.
Tăieri de substituire – operaţia de refacere a arboretelor slab productive şi degradate prin extragerea integrală a arboretului
printr-o singură tăiere, în scopul refacerii sau înlocuirii cu alte specii mai bine adaptate condiţiilor staţionale şi de vegetaţie.
Tăieri de îngrijire în păduri tinere – ansamblul tăierilor de îngrijire şi conducere a arboretelor, efectuate de la instalarea
acestora şi până la începerea tăierilor de regenerare, în raport cu ţelul de gospodărire urmărit.
În funcţie de etapele în care se execută, aceste tăieri pot fi:
- Degajări – lucrări care se execută din momentul formării stării de masiv şi până la apariţia elagajului natural,
constând în tăierea sau frângerea exemplarelor nedorite în compoziţia pădurii şi care împiedică sau stânjenesc dezvoltarea
exemplarelor valoroase, de viitor. Prin efectuarea lucrărilor de degajări nu rezultă, de regulă, masă lemnoasă valorificabilă.
- Curăţiri – lucrări care se execută din momentul apariţiei elagajului natural şi până când arborii ating diametre medii
de 8-10 cm, constând în extragerea arborilor rău conformaţi, accidentaţi, bolnavi, uscaţi, înghesuiţi sau aparţinând unor specii
care nu corespund ţelului de gospodărire.
- Rărituri – lucrări care se execută periodic până la începerea tăierilor de regenerare şi prin care se reduce numărul de
arbori pe unitatea de suprafaţă urmărindu-se selectarea şi promovarea exemplarelor valoroase, de viitor, în scopul ameliorării
structurii, creşterii şi calităţii arboretelor.
Tăieri de igienă – tăieri efectuate pentru extragerea produselor de igienă.
Tăieri de transformare a păşunilor împădurite – tăierea vegetaţiei forestiere de pe păşunile împădurite, în limitele şi
condiţiile prevăzute de studiile de transformare a acestora, aprobate potrivit legii.
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