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Prezentul proiect de ordin aprobă Normele tehnice pentru alegerea şi aplicarea tratamentelor,
tratamentul cuprinzând un sistem de măsuri biotehnice prin care se pregăteşte şi se realizează, în cadrul unui
regim dat, trecerea arboretelor de la o generaţie la alta.
Gospodărirea intensivă, raţională şi durabilă a fondului forestier impune adoptarea unei game largi de
tratamente, dând prioritate celor bazate pe regenerarea naturală, capabilă să contribuie în cea mai mare măsură
la promovarea speciilor autohtone valoroase, la asigurarea menţinerii acoperişului corespunzător al solului,
asigurându-se astfel exercitarea continuă a funcţiilor multiple, ecologice, economice şi sociale pe care trebuie să
le îndeplinească arboretele şi respectiv pădurea în ansamblul ei; indiferent de tratamentele aplicate, o atenţie
deosebită se va acorda conservării şi ameliorării biodiversităţii ecosistemelor forestiere, ca o componentă de
bază a gestionării durabile a pădurilor.
Prin prezentele norme se reglementează următoarele problematici alegerii tratamentelor.
 Considerații generale cu privire la alegerea şi aplicarea tratamentelor
 Capitolul 1. Principalele tratamente şi tehnica aplicării lor
 1.1. Tratamente pentru pădurile de codru
Tratamentul tăierilor grădinărite;
Descrierea tratamentului şi tehnica aplicării lui în arborete cu structuri pluriene, apropiate de cea
grădinărită
Tehnica aplicării tăierilor de transformare spre grădinărit
Tehnica transformării spre grădinărit a arboretelor parcurse anterior cu tăieri de regenerare în cadrul altor
tratamente cu regenerare sub masiv
 1.1.2. Tratamentul codrului neregulat
1.1.2.1. Descrierea tratamentului şi tehnica aplicării lui în arborete cu structuri neregulate, predominant relativ
pluriene
 1.1.3. Tratamentul tăierilor cvasigrădinărite – tăieri jardinatorii
 1.1.4. Tratamentul tăierilor progresive
 1.1.5. Tratamentul tăierilor succesive
 1.1.6.Tratamentul tăierilor succesive în margine de masiv
 1.1.7. Tratamentul tăierilor progresive în margine de masiv
 1.1.8. Tratamente cu tăieri rase
 1.1.8.1. Tratamentul tăierilor rase pe parchete mici
 1.1.8.2. Tratamentul tăierilor rase în benzi
 1.2. Tratamente pentru pădurile de crâng
 1.2.1. Tratamente de crâng simplu
 1.2.1.1. Crângul simplu cu tăiere de jos
 1.2.1.2. Crângul simplu cu tăiere în căzănire
 1.2.1.3. Crângul cu tăiere în scaun
 1.2.2. Tratamentul crângului grădinărit
1.3. Adaptarea tratamentelor la refacerea arboretelor subproductive sau funcţional
necorespunzătoare

1.4. Modalităţi de conversiune şi transformare
1.4.1. Conversiuni
1.4.2. Tăieri de transformare
2.
Capitolul 2 Lucrări speciale de conservare
Capitolul 3. Alegerea tratamentelor și a altor modalităţi de intervenţii
Capitolul 4. Ajutorarea regenerării naturale
Capitolul 5. Completarea regenerării naturale
Capitolul 6. Dispoziții și recomandări cu caracter general
Vă rugăm să fiţi de acord cu elaborarea proiectului de ordin privind aprobarea Normelor tehnice pentru
alegerea şi aplicarea tratamentelor.
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