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O R D O N A N Ț E  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Ț Ă  D E  U R G E N Ț Ă

privind stabilirea cadrului instituțional, precum și a măsurilor necesare pentru punerea 

în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European și al Consiliului

din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare 

a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei

În vederea asigurării respectării obligației statului român de a adopta măsurile necesare aplicării Regulamentului (UE)

2017/746 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și

de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2017/746, cu

aplicabilitate directă în toate statele membre,

având în vedere necesitatea adoptării de urgență la nivel național a dispozițiilor legale prin care să se creeze cadrul

normativ, mecanismele administrative și instrumentele adecvate în scopul implementării eficiente a Regulamentului (UE) 2017/746,

în considerarea prevederilor art. 113 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/746, în conformitate cu care termenul de aplicare

a prevederilor acestui regulament este data de 26 mai 2022, iar statele membre ale Uniunii Europene trebuie să ia toate măsurile

necesare pentru a se asigura că dispozițiile Regulamentului (UE) 2017/746 sunt puse în aplicare, inclusiv prin stabilirea unor

sancțiuni eficace, proporționate și disuasive în cazul încălcării acestora, 

având în vedere necesitatea corelării și armonizării legislației naționale cu legislația Uniunii Europene în domeniul

dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, în vederea asigurării în mod adecvat și efectiv a respectării Regulamentului (UE)

2017/746 prin stabilirea măsurilor de punere în aplicare a acestuia pentru a asigura buna funcționare a pieței interne în ceea ce

privește dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, luând ca bază un nivel înalt de siguranță și protecție a sănătății pentru

pacienți și utilizatori și ținând seama de întreprinderile mici și mijlocii care sunt active în acest sector, sprijinind în același timp inovarea,

precum și asigurarea, printre altele, a faptului că datele rezultate din studiile referitoare la performanță sunt fiabile și robuste, iar

siguranța subiecților care participă la studiile referitoare la performanță este protejată, prin acte normative de nivel primar,

în considerarea faptului că lipsa unei intervenții legislative imediate privind stabilirea unor norme naționale referitoare la

dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro are ca efect crearea unei stări de incertitudine juridică și imposibilitatea îndeplinirii

de către statul român a obligațiilor care decurg din aplicarea Regulamentului (UE) 2017/746, cu atât mai mult cu cât acest

regulament stabilește standarde înalte de calitate și de siguranță pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, pentru a

răspunde unor îngrijorări comune în materie de siguranță în ceea ce privește astfel de produse și, de asemenea, armonizează

normele pentru introducerea pe piață și punerea în funcțiune a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro și a accesoriilor

pentru acestea pe piața Uniunii Europene, 

având în vedere că legiferarea delegată — legitimată constituțional în variate ipoteze care necesitau punerea de acord a

legislației naționale cu cea a Uniunii Europene în considerarea necesității evitării declanșării de către Comisia Europeană a unor

proceduri de sancționare — asigură, în mod prompt și eficace, îndeplinirea de către România a obligațiilor care îi revin în calitate

de stat membru al Uniunii Europene, vizând adoptarea măsurilor legislative pentru punerea în aplicare completă a Regulamentului

(UE) 2017/746,

întrucât absența unui cadru legal adecvat poate avea consecințe negative constând în riscul declanșării de către Comisia

Europeană a unei eventuale proceduri privind neîndeplinirea obligațiilor pe care România le are în calitatea sa de stat membru al

Uniunii Europene, iar împiedicarea punerii în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/746, astfel încât să se asigure respectarea

principiului liberei circulații a mărfurilor, reprezintă un motiv pentru declanșarea unei astfel de proceduri,

ținând cont și de faptul că nepromovarea actului normativ în regim de urgență poate avea consecințe negative, în condițiile

în care transparența și accesul adecvat la informații sunt necesar a fi prezentate în mod corespunzător utilizatorului propus, 

ținând cont de faptul că nepromovarea actului normativ în regim de urgență ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung

asupra sănătății populației, pentru implementarea unor standarde înalte de calitate și siguranță pentru dispozitivele medicale pentru

diagnostic in vitro asigurându-se astfel un nivel înalt de protecție a sănătății și siguranței pacienților, a utilizatorilor și a altor persoane,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație extraordinară, a cărei

reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
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Art. 1. — (1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul

instituțional, precum și măsurile necesare pentru punerea în

aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/746 al

Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017

privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de

abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a

Comisiei, denumit în continuare Regulament.
(2) Termenii utilizați în prezenta ordonanță de urgență au

semnificația prevăzută la art. 2 din Regulament.

(3) În sensul prevederilor prezentei ordonanțe de urgență,

prin instituții sanitare publice și private se înțeleg unitățile

sanitare de stat sau private prevăzute la art. 2 alin. (6) din Legea

nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată,

cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. — Se desemnează Agenția Națională a

Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România,

denumită în continuare ANMDMR, ca autoritate competentă în

domeniul dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro,

precum și autoritate de supraveghere a pieței în acest domeniu.

Art. 3. — (1) Informațiile furnizate de către producător sau

reprezentantul autorizat, împreună cu dispozitivul medical

pentru diagnostic in vitro, prevăzute la pct. 20 din anexa I la

Regulament, vor fi prezentate în mod obligatoriu în limba

română, fără a exclude prezentarea lor și în alte limbi oficiale

ale Uniunii Europene.



(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) pot fi furnizate, din

motive justificate, în limba engleză pentru dispozitivele medicale

pentru diagnostic in vitro destinate exclusiv profesioniștilor,

numai cu acordul scris al acestora, în baza avizului ANMDMR. 

(3) Informațiile furnizate, ca parte a unui sistem software, de

interfața echipamentelor de uz profesional pentru utilizator, astfel

cum este definit la art. 2 pct. 30 din Regulament, pot fi furnizate,

din motive justificate, în limba engleză, numai cu acordul scris al

utilizatorului. Pentru echipamentele de autotestare, interfața

trebuie să fie în limba română. 

(4) Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor alin. (2)

și (3) se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

(5) La solicitarea ANMDMR, producătorul sau reprezentantul

autorizat va transmite toate informațiile și documentația necesară

pentru a demonstra conformitatea dispozitivului. Documentele

vor fi redactate în limba română pentru producătorii cu sediul în

România sau în limba engleză și traduse în limba română, pentru

producătorii din afara teritoriului României.

(6) Dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro pot fi

puse la dispoziție pe piață numai până la data la care respectivul

dispozitiv poate fi folosit în condiții de siguranță, conform

mențiunilor de pe etichetă potrivit dispozițiilor pct. 20.2 lit. h) și i)

din anexa I la Regulament. 

(7) La solicitarea ANMDMR, organismul notificat cu sediul în

România pune la dispoziția ANMDMR toate documentele referitoare

la procedurile prevăzute la art. 48 alin. (1)—(10) din Regulament sau

doar unele dintre acestea, incluzând documentația tehnică,

rapoartele de audit, de evaluare și de inspecție, în limba română

sau, cu acceptul ANMDMR, în limba engleză, conform nomelor

metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, care

se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

(8) Certificatele eliberate de către organismele notificate

stabilite în România, potrivit prevederilor anexelor IX—XI la

Regulament, se redactează inclusiv în limba română. 

(9) În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din

Regulament, declarația de conformitate UE a producătorului se

traduce în limba română sau engleză.

Art. 4. — (1) În scopul exportului, la cererea unui producător

cu sediul în România sau a reprezentantului autorizat al

producătorului, cu sediul în România, ANMDMR emite un

certificat de liberă vânzare, în conformitate cu prevederile art. 55

din Regulament.

(2) ANMDMR percepe tarife pentru emiterea certificatului de

liberă vânzare, în conformitate cu ordinul ministrului sănătății

privind aprobarea tarifelor practicate de ANMDMR pentru

activitățile desfășurate în domeniul dispozitivelor medicale.

(3) Normele procedurale pentru aplicarea prevederilor

prezentului articol se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 5. — Lista standardelor române care adoptă standardele

europene armonizate din domeniul dispozitivelor medicale

pentru diagnostic in vitro care intră sub incidența

Regulamentului se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 6. — (1) Identificarea și trasabilitatea dispozitivelor

medicale pentru diagnostic in vitro, altele decât cele care fac

obiectul unor studii referitoare la performanță, se realizează prin

sistemul de identificare unică a unui dispozitiv medical, denumit

în continuare UDI, conform art. 24 alin. (1) din Regulament.

(2) Operatorii economici sunt obligați, potrivit prevederilor art. 24

alin. (8) din Regulament, să stocheze și să păstreze, în format

electronic, UDI al dispozitivelor medicale pentru diagnostic in

vitro pe care le-au furnizat și care le-au fost furnizate, în situația

în care Comisia Europeană a adoptat un act de punere în

aplicare în acest sens, potrivit prevederilor art. 24 alin. (11) lit. a)

din Regulament. 

(3) Instituțiile sanitare publice și private din România sunt

obligate să stocheze și să păstreze, în format electronic, UDI al

dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro din categoria

celor prevăzute la alin. (2), care le-au fost furnizate.

Art. 7. — (1) ANMDMR asigură în mod centralizat, la nivel

național, înregistrarea oricărei raportări efectuate de producătorii

de dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro, cu excepția

celor care fac obiectul unor studii referitoare la performanțe, cu

privire la:

a) orice incident grav astfel cum este definit la art. 2 pct. 68

din Regulament;

b) orice acțiune corectivă în materie de siguranță în teren. 

(2) Obligația de a raporta ANMDMR incidentele grave

menționate la alin. (1) lit. a) revine producătorilor de dispozitive

medicale pentru diagnostic in vitro, cu respectarea termenelor

prevăzute la art. 82 din Regulament. 

(3) Pentru raportarea incidentelor grave, prevăzute la alin. (1)

lit. a), precum și pentru acțiunile corective în materie de

siguranță în teren, prevăzute la alin. (1) lit. b), producătorii vor

utiliza formularele puse la dispoziție de Comisia Europeană.

(4) Pentru raportarea incidentelor grave, prevăzute la alin. (1)

lit. a), profesioniștii din domeniul sănătății, pacienții și utilizatorii

vor utiliza formularul al cărui model se aprobă prin ordin al

ministrului sănătății.

(5) Instituțiile sanitare publice și private din România

raportează către ANMDMR incidentele grave care implică

utilizarea unui dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro

fabricat în cadrul acestora, pentru uz propriu, și măsurile

corective întreprinse.

(6) ANMDMR evaluează centralizat, la nivel național, dacă

este posibil împreună cu producătorul și, după caz, cu

organismul notificat în cauză, orice informație referitoare la un

incident grav care a avut loc pe teritoriul României sau la o

acțiune corectivă în materie de siguranță în teren care a fost

întreprinsă sau urmează să fie întreprinsă pe teritoriul României

și care îi este adusă la cunoștință în conformitate cu art. 82 din

Regulament.

(7) Notificarea în materie de siguranță în teren prevăzută la

art. 84 alin. (8) din Regulament va fi redactată atât în limba

engleză, cât și în limba română și va fi pusă fără întârziere la

dispoziția utilizatorilor dispozitivului medical pentru diagnostic in

vitro în cauză.

(8) Pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro

utilizate exclusiv de către profesioniștii din domeniul sănătății,

la cererea acestora, notificarea în materie de siguranță în teren

prevăzută la art. 84 alin. (8) din Regulament poate fi pusă la

dispoziția acestora redactată doar în limba engleză.

Art. 8. — (1) În conformitate cu dispozițiile art. 54 din

Regulament, ANMDMR poate autoriza pe baza unei cereri

justificate în mod corespunzător introducerea pe piață sau

punerea în funcțiune pe teritoriul României a unui anumit

dispozitiv pentru diagnostic in vitro, pentru care procedurile

menționate la respectivul articol nu au fost efectuate, dar a cărui

utilizare este în interesul sănătății publice sau al siguranței sau

sănătății pacienților.

(2) Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor

prezentului articol se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 9. — (1) ANMDMR verifică datele introduse de către

producătorii, reprezentanții autorizați și importatorii dispozitivelor

medicale pentru diagnostic in vitro, în temeiul prevederilor art. 28

alin. (1) din Regulament, și obține din sistemul electronic

prevăzut la art. 27 din Regulament un număr unic de

înregistrare, pe care îl transmite acestora.

(2) ANMDMR percepe tarife pentru introducerea și menținerea

operatorilor economici în bazele de date, potrivit prevederilor

ordinului ministrului sănătății prevăzut la art. 4 alin. (2).

(3) Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor

prezentului articol se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 10. — Normele metodologice pentru aplicarea

prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulament, cu privire la

fabricarea și utilizarea în scop propriu de dispozitive medicale

pentru diagnostic in vitro de către instituțiile sanitare publice și

private, se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 11. — Orice formă de activitate desfășurată în scop de

diagnostic sau tratament, chiar și atunci când valorile obținute ca

urmare a evaluării stării de sănătate sunt informative, indiferent

dacă activitatea se desfășoară într-un cabinet medical, într-o

instituție sanitară, în centre de medicină complementară, în
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spații special amenajate pentru astfel de activități desfășurate

în regim mobil sau prin intermediul serviciilor societății

informaționale, pentru care se folosesc diverse echipamente

utilizate in vitro pentru examinarea de probe, inclusiv a sângelui

și țesuturilor donate, derivate din organismul uman, așa cum

sunt ele definite la art. 2 din Regulament, este considerată a fi

făcută în scop medical și în acest sens se vor utiliza doar

dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro.

Art. 12. — (1) Normele metodologice privind dovezile clinice,

evaluarea performanței și studiile referitoare la performanță

reglementate de prevederile art. 56 — 76 din Regulament se

aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

(2) ANMDMR percepe tarife pentru desfășurarea activității

de aprobare a desfășurării procedurii de evaluare a performanței

și a studiilor referitoare la performanță, potrivit prevederilor

ordinului ministrului sănătății prevăzut la art. 4 alin. (2).

Art. 13. — (1) Instituțiile sanitare care utilizează în cadrul

asistenței medicale și în scopul medical al diagnosticării, al

îmbunătățirii tratamentului ori al testării preventive sau prenatale

un test genetic au obligația să informeze persoana testată

anterior utilizării unui astfel de test, prin medic sau alte persoane

cu pregătire de specialitate, asupra eventualelor riscuri și

consecințe pe plan fizic, psihic, familial, profesional și social,

rezultate din utilizarea unui astfel de test, respectiv: riscurile,

limitările și beneficiile testării sau netestării; alternativele la

testarea genetică; detaliile despre procesul de testare;

confidențialitatea rezultatelor testelor; natura voluntară a testării

și consecințele potențiale legate de rezultate.

(2) Modalitățile de consiliere a persoanei testate sau, dacă

este cazul, a reprezentantului său legal desemnat, precum și de

obținere a consimțământului în cunoștință de cauză se aprobă

prin ordin al ministrului sănătății.

(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal obținute în

scopurile prevăzute la alin. (1) de către instituțiile sanitare se

realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE)

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din

27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

(Regulamentul general privind protecția datelor), ale Legii

nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei

95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu

modificările ulterioare, precum și a celorlalte reglementări

specifice din domeniul protecției datelor.

Art. 14. — (1) Publicitatea pentru dispozitive medicale pentru

diagnostic in vitro include orice mod de informare prin contact

direct, precum și orice formă de promovare destinată să

stimuleze distribuirea, vânzarea sau utilizarea de dispozitive

medicale pentru diagnostic in vitro.

(2) ANMDMR este autoritatea competentă în ceea ce

privește evaluarea, notificarea și avizarea materialelor

publicitare, precum și a oricărei alte forme de publicitate privind

dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro.

(3) Normele de procedură pentru aplicarea prevederilor

prezentului articol se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 15. — (1) ANMDMR este desemnată ca autoritate

responsabilă pentru organismele notificate, în conformitate cu

art. 31 din Regulament.

(2) Cererea de desemnare a unui organism notificat se

depune la ANMDMR de către organismele de evaluare a

conformității potrivit art. 34 din Regulament.

(3) Cererea de desemnare sau cererea de extindere a sferei

de cuprindere prevăzută la art. 35 alin. (7) din Regulament,

documentele corespunzătoare și evaluarea acestora trebuie să

fie redactate în limba română sau, cu acordul ANMDMR, în

limba engleză.

(4) Organismele notificate informează fără întârziere, într-un

termen de maximum 15 zile, ANMDMR cu privire la orice

modificare relevantă care ar putea afecta respectarea cerințelor

prevăzute în anexa VII din Regulament sau capacitatea

acestora de a efectua activitățile de evaluare a conformității

aferente dispozitivelor medicale pentru care au fost desemnate,

conform art. 40 din Regulament.

(5) ANMDMR, în cazul în care constată că un organism

notificat nu mai îndeplinește cerințele prevăzute în anexa VII din

Regulament, că nu își îndeplinește obligațiile sau că nu a pus în

aplicare măsurile corective necesare, suspendă, restricționează

sau retrage parțial sau integral desemnarea, în funcție de

gravitatea nerespectării cerințelor respective sau a neîndeplinirii

obligațiilor respective.

(6) Normele de procedură pentru aplicarea prevederilor

prezentului articol se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

(7) ANMDMR percepe tarife pentru desfășurarea activității de

desemnare și monitorizare a organismelor notificate potrivit

prevederilor ordinului ministrului sănătății prevăzut la art. 4 alin. (2).

(8) ANMDMR elaborează anual raportul prevăzut la art. 40

alin. (12) din Regulament, pe care îl transmite Comisiei Europene

și Grupului de coordonare pentru dispozitivele medicale.

(9) Raportul prevăzut la alin. (8) conține un rezumat care este

destinat publicării și se încarcă în Baza europeană de date

referitoare la dispozitivele medicale, denumită în continuare

Eudamed, prin intermediul sistemului electronic prevăzut la

art. 52 din Regulament.

Art. 16. — (1) În îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 88

din Regulament, ANMDMR examinează și evaluează derularea

activităților de supraveghere a pieței în domeniul dispozitivelor

medicale pentru diagnostic in vitro la fiecare patru ani.

Rezultatele fiecărei evaluări sunt consemnate într-un raport,

care este transmis Comisiei Europene și statelor membre.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) conține un rezumat destinat

publicării, care se încarcă în sistemul electronic prevăzut la

art. 95 din Regulament.

(3) În îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 90 din

Regulament, ANMDMR informează de îndată Comisia

Europeană și celelalte state membre, prin intermediul sistemului

electronic menționat la art. 95 din Regulament, cu privire la

informațiile suplimentare relevante aflate la dispoziția sa

referitoare la neconformitatea dispozitivului în cauză și cu privire

la orice măsuri adoptate în ceea ce privește dispozitivul în cauză.

Art. 17. — Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt

săvârșite în altfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii

penale, infracțiuni, următoarele fapte: 

a) nerespectarea de către producători sau reprezentanții

autorizați ai acestora a prevederilor art. 5 alin. (1) și (2) din

Regulament cu privire la introducerea pe piață sau punerea în

funcțiune și îndeplinirea cerințelor generale privind siguranța și

performanța prevăzute în anexa I din Regulament care i se

aplică dispozitivului medical pentru diagnostic in vitro, ținând

seama de scopul său propus; 

b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulament

în ceea ce privește neîndeplinirea de către importatori și

distribuitori a cerințelor privind furnizarea, instalarea, întreținerea

și utilizarea corespunzătoare a dispozitivului medical pentru

diagnostic in vitro, ținând seama de scopul său propus;

c) nerespectarea de către instituțiile sanitare a prevederilor

art. 5 alin. (5) din Regulament în ceea ce privește dispozitivele

medicale pentru diagnostic in vitro fabricate și utilizate doar în

cadrul instituțiilor sanitare publice și private;

d) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1)—(3) din

Regulament în ceea ce privește neîndeplinirea de către

importatori și distribuitori a cerințelor privind conformitatea

dispozitivului medical pentru diagnostic in vitro cu dispozițiile

Regulamentului și deținerea unei copii a declarației de

conformitate UE a dispozitivului medical oferit prin intermediul

vânzării la distanță de dispozitive medicale;

e) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2) și (3) din

Regulament în ceea ce privește neîndeplinirea de către

producători sau instituții sanitare publice și private a cerințelor

privind conformitatea dispozitivului medical pentru diagnostic in

vitro oferit prin intermediul vânzării la distanță de dispozitive
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medicale cu dispozițiile Regulamentului și deținerea unei copii a

declarației de conformitate UE a dispozitivului medical oferit prin

intermediul vânzării la distanță de dispozitive medicale; 

f) nerespectarea de către producător, reprezentantul

autorizat al acestuia, importator sau distribuitor a prevederilor

art. 7 din Regulament, referitoare la interzicerea utilizării pe

etichete, în instrucțiunile de utilizare, în cadrul punerii la

dispoziție, al punerii în funcțiune și al publicității privind

dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, de texte, nume,

mărci, imagini și semne figurative sau de altă natură care ar

putea induce în eroare utilizatorul sau pacientul în ceea ce

privește scopul propus, siguranța și performanța dispozitivului

medical pentru diagnostic in vitro;

g) nerespectarea de către producători sau reprezentanții

autorizați ai acestora a prevederilor art. 10 alin. (1)—(15) din

Regulament, atunci când introduc dispozitivele lor medicale

pentru diagnostic in vitro pe piață sau le pun în funcțiune;

h) nerespectarea de către producătorul unui dispozitiv care

nu are sediul social într-un stat membru a prevederilor art. 11

alin. (1)—(6) din Regulament, referitoare la desemnarea unui

reprezentant autorizat unic;

i) nerespectarea prevederilor art. 13 din Regulament,

referitoare la obligațiile generale ale importatorilor atunci când

introduc pe piața Uniunii Europene dispozitive medicale pentru

diagnostic in vitro;

j) nerespectarea prevederilor art. 14 din Regulament,

referitoare la obligațiile generale ale distribuitorilor atunci când

pun la dispoziție pe piața Uniunii Europene dispozitive medicale

pentru diagnostic in vitro;

k) nerespectarea de către producători a prevederilor art. 15

alin. (1) și (2) din Regulament, referitoare la obligația de a avea

la dispoziție o persoană responsabilă de conformitatea cu

reglementările;

l) nerespectarea de către reprezentanții autorizați a

prevederilor art. 15 alin. (6) din Regulament, referitoare la

obligația de a avea la dispoziție, în permanență și în mod

neîntrerupt, cel puțin o persoană responsabilă de conformitatea

cu reglementările;

m) nerespectarea prevederilor art. 16 din Regulament,

referitoare la cazurile în care obligațiile producătorilor se aplică

importatorilor, distribuitorilor sau altor persoane care își asumă

obligațiile care revin producătorilor;

n) nerespectarea de către producători a prevederilor art. 17

alin. (1)—(3) din Regulament, referitoare la informațiile cuprinse

în declarația de conformitate UE, astfel cum sunt prevăzute în

anexa IV din Regulament;

o) nerespectarea de către producători a prevederilor art. 18

din Regulament, referitoare la aplicarea marcajului de

conformitate CE;

p) nerespectarea de către operatorul economic a

prevederilor art. 19 alin. (2) și (3) din Regulament, referitoare la

dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro care fac obiectul

unui studiu referitor la performanță și dispozitivele medicale

pentru diagnostic in vitro destinate doar pentru prezentare sau

demonstrare la târguri comerciale, expoziții, demonstrații sau

evenimente similare, în cazul în care nu sunt îndeplinite

condițiile necesare pentru studiul de performanță prevăzute la

art. 70 din Regulament;

q) nerespectarea prevederilor art. 20 din Regulament,

referitoare la obligațiile persoanelor fizice sau juridice care pun

la dispoziție pe piață un articol destinat în mod specific să

înlocuiască o piesă sau o componentă integrantă, identică sau

similară, a unui dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro care

este defect sau uzat, pentru a menține sau restabili funcția

dispozitivului medical fără modificarea caracteristicilor acestuia

de performanță sau de siguranță sau a scopului său propus de

a asigura că articolul nu afectează siguranța și performanțele

dispozitivului medical pentru diagnostic in vitro în cauză;

r) nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din Regulament,

referitoare la obligațiile operatorilor economici de a identifica și

comunica, la solicitarea ANMDMR, informații privind lanțul de

aprovizionare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro;

s) nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (3), (4), (6) și (7)

din Regulament, referitoare la obligațiile producătorului ca

înainte de a introduce pe piață un dispozitiv medical pentru

diagnostic in vitro să îi atribuie dispozitivului medical pentru

diagnostic in vitro și, dacă este cazul, tuturor nivelurilor

superioare de ambalare un UDI creat în conformitate cu normele

entității emitente desemnate de Comisia Europeană, în

conformitate cu art. 27 alin. (2) din Regulament, să aplice și să

mențină o listă a tuturor UDI atribuite;

ș) nerespectarea de către producători a prevederilor art. 26

din Regulament, referitoare la înregistrarea dispozitivelor

medicale pentru diagnostic in vitro;

t) nerespectarea de către importatori a prevederilor art. 27

alin. (3) din Regulament, referitoare la sistemul electronic pentru

înregistrarea operatorilor economici;

ț) nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (1), (4) și (5) din

Regulament, referitoare la obligația de înregistrare a

producătorilor, reprezentanților autorizați și a importatorilor,

anterior introducerii pe piață a unui dispozitiv medical pentru

diagnostic in vitro;

u) nerespectarea prevederilor art. 40 alin. (1) din

Regulament, cu privire la informarea ANMDMR fără întârziere,

într-un termen de maximum 15 zile, de către organismele

notificate, cu privire la orice modificare relevantă care ar putea

afecta respectarea cerințelor din anexa VII din Regulament sau

capacitatea acestora de a efectua activitățile de evaluare a

conformității aferente dispozitivelor medicale pentru diagnostic

in vitro pentru care au fost desemnate;

v) nerespectarea de către producător a prevederilor art. 48

alin. (1)—(4), (7)—(10) din Regulament, referitoare la evaluarea

conformității și procedurile de evaluare a conformității;

w) nerespectarea de către producător a prevederilor art. 56

alin. (1)—(6) din Regulament referitoare la planificarea,

efectuarea și documentarea evaluării performanței;

x) nerespectarea de către sponsor a prevederilor art. 66 alin. (1),

art. 68 alin. (1), art. 71 alin. (1) și (3), art. 73 alin. (1) și (3)—(5)

și ale art. 76 alin. (1)—(4) din Regulament referitoare la

depunerea cererii pentru efectuarea studiului referitor la

performanță și a monitorizării efectuării acestuia;

y) nerespectarea de către investigator a prevederilor art. 68

alin. (1) din Regulament referitoare la asigurarea că investigația

clinică se desfășoară conform planului aprobat al investigației

clinice;

z) nerespectarea de către producător a prevederilor art. 78

alin. (1) și (4) din Regulament, referitoare la planificarea,

instituirea, efectuarea documentării, implementarea,

gestionarea și actualizarea unui sistem de supraveghere

ulterioară introducerii pe piață, precum și la întreprinderea de

acțiuni preventive sau corective sau a amândurora;

aa) nerespectarea de către producător a prevederilor art. 80

din Regulament, referitoare la pregătirea raportului privind

supravegherea ulterioară introducerii pe piață, a justificării și a

descrierii eventualelor acțiuni preventive și corective întreprinse,

precum și la actualizarea raportului;

ab) nerespectarea de către producător a prevederilor art. 81

din Regulament în ceea ce privește pregătirea raportului

periodic actualizat privind siguranța, a justificării și a descrierii

eventualelor acțiuni preventive și corective întreprinse, precum

și actualizarea raportului;

ac) nerespectarea de către producător a prevederilor art. 82

alin. (1)—(9) din Regulament, referitoare la obligația de

raportare a incidentelor grave și acțiunile corective în materie

de siguranță în teren pentru dispozitivele medicale pentru

diagnostic in vitro puse la dispoziție pe piața Uniunii;

ad) nerespectarea de către producător a prevederilor art. 84

alin. (1), (3), (5) și (8) din Regulament, referitoare la analiza

incidentelor grave și acțiunile corective în materie de siguranță

în teren pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro

puse la dispoziție pe piața Uniunii;

ae) nerespectarea prevederilor art. 90 alin. (3) din

Regulament, referitoare la obligațiile operatorilor economici de

a se asigura fără întârziere că, în cadrul Uniunii Europene, sunt
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întreprinse toate acțiunile corective adecvate cu privire la toate

dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro pe care aceștia

le-au pus la dispoziție pe piață, care prezintă un risc inacceptabil

pentru sănătatea sau siguranța pacienților, utilizatorilor sau altor

persoane sau pentru alte aspecte ale protecției sănătății publice;

af) nerespectarea de către producător sau reprezentantul

autorizat a prevederilor art. 3 alin. (1)—(3) și (9), referitoare la

informațiile furnizate;

ag) nerespectarea de către operatorii economici a

prevederilor art. 3 alin. (6) referitoare la termenul de valabilitate;

ah) nerespectarea de către operatorii economici a

prevederilor art. 6 alin. (2) referitoare la stocarea, în format

electronic, a UDI al dispozitivului medical pentru diagnostic in

vitro pe care l-au furnizat și/sau care le-a fost furnizat, după caz;

ai) nerespectarea de către instituțiile sanitare publice și

private a prevederilor art. 6 alin. (3) referitoare la stocarea, în

format electronic, a UDI al dispozitivului medical pentru

diagnostic in vitro care le-a fost furnizat;

aj) nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 11,

referitoare la utilizarea doar de dispozitive medicale pentru

diagnostic in vitro în activitatea desfășurată într-un/într-o cabinet

medical/instituție sanitară, în centre de medicină complementară,

cabinete de biorezonanță sau chiar în spații special amenajate

pentru astfel de activități desfășurate în regim mobil, pentru care

se folosesc diverse echipamente în scop medical;

ak) nerespectarea de către instituțiile sanitare publice și

private a obligațiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) privind

consilierea persoanei testate sau, dacă este cazul, a

reprezentantului său legal desemnat; 

al) introducerea și punerea la dispoziție pe piață de către

operatorii economici a unor dispozitive încadrate de producători

în altă categorie decât cea a dispozitivelor medicale pentru

diagnostic in vitro, în scopul utilizării pentru examinarea de

probe derivate din organismul uman și care prin natura lor au

un scop similar celui descris la art. 2 pct. 2 din Regulament.

Art. 18. — (1) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. a), n) și

o) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei,

precum și cu interzicerea introducerii pe piață, retragerea și/sau

rechemarea de pe piață a dispozitivului medical pentru

diagnostic in vitro neconform. Operatorul economic transmite de

îndată către ANMDMR dovada întreprinderii măsurilor dispuse

de ANMDMR și dovada eliminării dispozitivului medical pentru

diagnostic in vitro neconform.

(2) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. b) se sancționează

cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, precum și cu retragerea

și/sau rechemarea dispozitivului medical neconform. Operatorul

economic transmite în termenul stabilit împreună cu inspectorul

către ANMDMR dovada întreprinderii măsurilor dispuse.

(3) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. c) se sancționează

cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, precum și cu interzicerea

utilizării dispozitivului medical neconform.

(4) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. d) se sancționează

cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, precum și cu retragerea

și/sau rechemarea dispozitivului medical neconform. Operatorul

economic transmite în termenul stabilit împreună cu inspectorul

către ANMDMR dovada întreprinderii măsurilor dispuse, precum

și copia declarației de conformitate UE a dispozitivului medical

oferit prin intermediul vânzării la distanță de dispozitive

medicale.

(5) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. e) se sancționează

cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, precum și cu

interzicerea utilizării dispozitivului medical pentru diagnostic in

vitro neconform. 

(6) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. f) și h) se

sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, precum

și cu retragerea de pe piață și/sau interzicerea utilizării și a

introducerii pe piață a dispozitivului medical pentru diagnostic in

vitro neconform până la eliminarea neconformităților într-un

termen stabilit de către ANMDMR împreună cu operatorul

economic. 

(7) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. g) se sancționează

cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, precum și cu retragerea

de pe piață a dispozitivului medical pentru diagnostic in vitro

neconform până la punerea acestuia în conformitate.

(8) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. i) se sancționează

cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, precum și cu

interzicerea introducerii pe piață a dispozitivului medical pentru

diagnostic in vitro neconform, retragerea de pe piață până la

eliminarea neconformităților într-un termen stabilit de către

ANMDMR împreună cu operatorul economic. Repetarea

contravenției de cel puțin 4 ori pe parcursului unui an

calendaristic de la aplicarea primei sancțiuni se sancționează

cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei, precum și cu

suspendarea sau retragerea avizului de funcționare al

operatorului economic.

(9) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. j) se sancționează

cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, precum și cu

interzicerea punerii la dispoziție pe piață și rechemarea

dispozitivului medical pentru diagnostic in vitro neconform până

la eliminarea neconformităților într-un termen stabilit de către

ANMDMR împreună cu operatorul economic. Repetarea

contravenției de cel puțin 4 ori pe parcursului unui an

calendaristic de la aplicarea primei sancțiuni se sancționează

cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei, precum și cu

suspendarea sau retragerea avizului de funcționare al

operatorului economic.

(10) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. k) și l) se

sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(11) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. m) se sancționează

cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, precum și cu

retragerea de pe piață/rechemarea și interzicerea introducerii

pe piață a dispozitivului medical pentru diagnostic in vitro

neconform până la eliminarea neconformităților într-un termen

stabilit de către ANMDMR împreună cu operatorul economic.

(12) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. p) referitoare la

dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro destinate doar

pentru prezentare sau demonstrare la târguri comerciale,

expoziții, demonstrații sau evenimente similare se sancționează

cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, precum și cu retragerea

de la expunere a dispozitivului medical pentru diagnostic in vitro

până la punerea în conformitate, care se aplică operatorului

economic care a expus dispozitivul neconform.

(13) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. q) se sancționează

cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, precum și cu interzicerea

utilizării dispozitivului pentru diagnostic in vitro neconform până

la punerea acestuia în conformitate.

(14) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. r) se sancționează

cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

(15) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. s) și v) se

sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, precum

și cu retragerea de pe piață și/sau interzicerea introducerii pe

piață a dispozitivului medical pentru diagnostic in vitro

neconform până la eliminarea neconformităților într-un termen

stabilit de către ANMDMR împreună cu operatorul economic. 

(16) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. ș), t) și ț) se

sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. 

(17) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. u) se sancționează

cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

(18) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. w) se sancționează

cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, precum și cu

retragerea de pe piață/rechemarea și interzicerea introducerii

pe piață a dispozitivului medical pentru diagnostic in vitro

neconform până la eliminarea neconformităților într-un termen

stabilit de către ANMDMR împreună cu producătorul.

(19) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. x) se sancționează

cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei și cu întreruperea studiului

de evaluare a performanței până la eliminarea neconformităților

într-un termen stabilit de către ANMDMR împreună cu

sponsorul.

(20) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. y) se sancționează

cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei și cu întreruperea evaluării

performanței până la eliminarea neconformităților într-un termen

stabilit de către ANMDMR împreună cu investigatorul.
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(21) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. z), aa) și ab) se

sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, precum și

cu interzicerea punerii la dispoziție pe piață a dispozitivului

medical pentru diagnostic in vitro până la eliminarea

neconformităților într-un termen stabilit de către ANMDMR

împreună cu producătorul.

(22) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. ac) și ad) se

sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, precum și

cu retragerea de pe piață/rechemarea și interzicerea introducerii

pe piață sau utilizării dispozitivului medical pentru diagnostic in

vitro neconform. Producătorul transmite de îndată către

ANMDMR dovada întreprinderii măsurilor dispuse de ANMDMR

în termenul stabilit.

(23) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. ae) se

sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, precum și

cu retragerea de pe piață/rechemarea și interzicerea utilizării

dispozitivului medical pentru diagnostic in vitro neconform până

la eliminarea neconformităților în termenul stabilit de către

ANMDMR împreună cu operatorul economic implicat.

(24) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. af) se sancționează

cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, precum și cu retragerea

de pe piață/rechemarea și interzicerea utilizării dispozitivului

medical pentru diagnostic in vitro neconform până la eliminarea

neconformităților în termenul stabilit de către ANMDMR

împreună cu producătorul.

(25) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. ag) se

sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, precum și

cu retragerea de pe piață/rechemarea și interzicerea introducerii

pe piață/utilizării dispozitivului medical pentru diagnostic in vitro

neconform. Operatorul economic transmite de îndată către

ANMDMR dovada întreprinderii măsurilor dispuse și dovada

eliminării dispozitivului medical pentru diagnostic in vitro

neconform. 

(26) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. ah) și ai) se

sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(27) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. aj) și ak) se

sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, precum

și cu interzicerea introducerii pe piață, retragerea și/sau

rechemarea și interzicerea utilizării echipamentului neconform.

Operatorul economic transmite de îndată către ANMDMR

dovada întreprinderii măsurilor dispuse de ANMDMR în

termenul stabilit. 

(28) Contravențiile prevăzute la art. 17 lit. al) se sancționează

cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Art. 19. — (1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 17

și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 18 se fac de către

personalul împuternicit din cadrul ANMDMR.

(2) Personalul împuternicit prevăzut la alin. (1) poate preleva

probele de produs pe care le consideră necesare în vederea

efectuării de verificări fizice și de laborator.

(3) Personalul împuternicit prevăzut la alin. (1) asigură

păstrarea confidențialității informațiilor conținute în documente și

despre care au luat cunoștință în timpul acțiunilor de control, cu

excepția situațiilor care constituie un risc pentru sănătatea

publică, cu respectarea prevederilor Regulamentului general

privind protecția datelor, ale Legii nr. 190/2018, cu modificările

ulterioare, precum și a celorlalte reglementări specifice din

domeniul protecției datelor.

(4) Contravențiilor prevăzute la art. 17 le sunt aplicabile

dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul

juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 20. — Dispozițiile art. 17—19 intră în vigoare la 10 zile

de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul

Oficial al României, Partea I.

Art. 21. — În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare

a prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea ANMDMR,

ministrul sănătății aprobă ordinele prevăzute la art. 3 alin. (4), art. 4

alin. (2) și (3), art. 7 alin. (4), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (2) și (3),

art. 10, art. 12 alin. (1) și (2), art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (3), art. 15

alin. (7), care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 22. — La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de

urgență, Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea

condițiilor de introducere pe piață și de utilizare a dispozitivelor

medicale pentru diagnostic in vitro, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 555 din 1 august 2003, cu modificările

și completările ulterioare, se abrogă, cu excepția:

a) art. 34—38, art. 39 alin. (2) lit. c), alin. (3) și (4), care se

abrogă la 6 luni de la data publicării anunțului Comisiei

Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la

funcționarea deplină a Eudamed, în conformitate cu prevederile

art. 113 alin. (3) lit. f) din Regulament;

b) art. 29 și art. 39 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și b), care se abrogă

la 24 de luni de la data publicării anunțului prevăzut la lit. a).
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PRIM-MINISTRU 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Ministrul sănătății,

Alexandru Rafila

p. Ministrul economiei,

Flavius Constantin Nedelcea,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Luca-Alexandru Niculescu,

secretar de stat

București, 12 octombrie 2022.

Nr. 137.



A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

O R D I N

pentru aprobarea Normelor tehnice privind regenerarea pădurilor și efectuarea 

controlului anual al regenerărilor și a Ghidului de bune practici privind regenerarea pădurilor 

și efectuarea controlului anual al regenerărilor

Având în vedere Referatul de aprobare nr. DGPSS 114.748 din 26.07.2022 al Direcției generale păduri și strategii în

silvicultură,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, al art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările

și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 995/13.X.2022

8

Art. 1. — Se aprobă Normele tehnice privind regenerarea

pădurilor și efectuarea controlului anual al regenerărilor,

prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. — Se aprobă Ghidul de bune practici privind

regenerarea pădurilor și efectuarea controlului anual al

regenerărilor, prevăzut în anexa nr. 2*).

Art. 3. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul

ordin.

Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin,

Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului

nr. 1.653/2000**) privind aprobarea Normelor tehnice pentru

efectuarea controlului anual al regenerărilor, își încetează

aplicabilitatea.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,

Tánczos Barna

București, 28 septembrie 2022.

Nr. 2.537.

*) Anexa nr. 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 995 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din

șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.

**) Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.653/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 1

N O R M E  T E H N I C E

privind regenerarea pădurilor și efectuarea controlului anual al regenerărilor

Art. 1. — (1) Controlul anual al regenerărilor este o lucrare

tehnică complexă prin care se determină starea regenerărilor și

se stabilesc măsurile necesare pentru a asigura dezvoltarea

normală a acestora, până la realizarea stării de masiv.

(2) Scopul controlului anual al regenerărilor este de a

determina reușita regenerărilor și modul în care acestea s-au

dezvoltat, precum și de a stabili lucrările care trebuie executate

în continuare, în vederea realizării compoziției de regenerare și

a compoziției țel prevăzute prin documentațiile tehnice.

(3) Obiectul controlului anual al regenerărilor îl constituie

toate suprafețele regenerate pe cale naturală, mixtă sau

artificială, care nu au realizat starea de masiv. Starea de masiv

reprezintă momentul — anul — din care o regenerare se poate

dezvolta independent, exemplarele componente realizând o

desime la care acestea interacționează în creștere și dezvoltare,

fără a mai necesita lucrări ulterioare de completare sau

întreținere.

(4) Perioada de urmărire a regenerărilor prin controlul anual

este cuprinsă între momentul — anul — declanșării acestora și

momentul — anul — realizării stării de masiv. Procedura pentru

efectuarea controlului anual al regenerărilor se poate aplica atât

în pădurile proprietate publică, cât și în pădurile proprietate

privată.

Art. 2. — (1) Controlul regenerărilor se execută în fiecare an,

în perioada 1 septembrie—31 decembrie, și are următoarele

etape:

a) 1 septembrie—15 octombrie, faza de teren și centralizarea

datelor la nivelul de bază al structurii organizatorice — ocol

silvic, bază experimentală, persoane juridice, persoane fizice;

b) 15 octombrie—15 noiembrie, verificarea, centralizarea și

analiza lucrărilor la nivelul superior al structurii organizatorice —

direcție silvică și structurii silvice de rang superior, dacă aceasta

este înființată;

c) 15 noiembrie—31 decembrie, depunerea și susținerea

documentației la administratorii fondului forestier proprietate

publică, respectiv la structurile teritoriale de specialitate ale

autorității publice centrale care răspunde de silvicultură pentru

celelalte tipuri de proprietăți forestiere.

(2) Numărul de echipe necesar se determină în funcție de

suprafața totală pe care se va efectua controlul anual al

regenerărilor, astfel încât definitivarea lucrărilor de teren să nu



depășească data de 15 octombrie și să fie asigurată precizia

necesară în preluarea și prelucrarea datelor.

(3) Echipele de teren constituite efectuează următoarele

lucrări:

a) amplasează în teren suprafețele de control, pe suprafețele

cu regenerarea naturală, artificială sau mixtă;

b) verifică și revizuiesc suprafețele de control amplasate la

recepția tehnică a lucrărilor de împăduriri, în șantierele care s-au

regenerat integral pe cale artificială sau mixtă;

c) inventariază puieții din suprafețele de control și

completează fișele de teren;

d) controlează dacă lucrările executate pe parcursul anului

sunt cele înscrise în documentațiile tehnice, în bonurile de lucru-

recepție și în fișele de evidență a lucrărilor de regenerare;

e) propun lucrările necesare în continuare pentru

regenerarea suprafeței respective pentru realizarea compoziției

stabilite și atingerea stării de masiv în termenul planificat.

Art. 3. — Controlul anual al regenerărilor se execută, în

funcție de natura și stadiul de dezvoltare al acestora, în două

etape:

a) etapa I care are ca obiectiv numai suprafețele pe care se

asigură regenerarea naturală a pădurilor gospodărite în regimul

codrului, în perioada scursă de la declanșarea regenerării până

la trecerea unui sezon de vegetație de la executarea tăierii

definitive, în care semințișul se află sub adăpostul arboretului

matern;

b) etapa a II-a care se execută în suprafețele care se

regenerează în totalitate pe cale naturală, exceptând suprafețele

pe care se aplică tratamentul tăierilor grădinărite, mixtă sau

artificială, și începe după trecerea unui sezon de vegetație:

(i) de la executarea tăierii definitive, în cazul regenerării

naturale integrale;

(ii) de la executarea completării regenerării naturale,

pentru regenerarea mixtă;

(iii) de la executarea împăduririlor, pentru regenerarea

artificială.

Art. 4. — (1) În etapa I se urmărește modul în care evoluează

semințișul natural, se stabilesc măsuri pentru aplicarea corectă

a tăierilor de regenerare, natura lucrărilor de ajutorare necesare

în vederea dirijării regenerărilor naturale în direcția dorită,

precum și momentul înlăturării complete a arboretului matern.

(2) Culegerea datelor de teren se face pe baza suprafețelor

de control amplasate conform prevederilor din anexa nr. 1.

(3) Prin semințiș se înțelege exemplarele sau grupele de

semințiș care corespund scopului urmărit pentru regenerarea

arboretului, aparținând speciilor din compoziția de regenerare,

viguroase, sănătoase, fără răni sau cicatrici, bine conformate,

indiferent de vârsta sau înălțimea pe care o au, capabile să se

integreze în viitorul arboret.

(4) Semințiș neutilizabil se consideră cel format din

exemplarele vătămate, rău conformate, închircite, cu coroane

tabulare sau sub formă de umbrelă, sau cu alte defecte și

caracteristici care nu corespund scopului urmărit, precum și

semințișul alcătuit din specii care nu corespund compoziției de

regenerare.

Art. 5. — (1) În etapa a II-a a controlului anual al regenerărilor

obiectivul principal constă în inventarierea puieților viabili

rezultați prin regenerare naturală din speciile care fac parte din

compoziția de regenerare, viguroși, sănătoși, fără răni sau

cicatrici, bine conformați, inclusiv exemplarele care se pot reface

prin lucrări silviculturale, capabili să formeze viitorul arboret,

precum și cei din regenerare artificială.

(2) Forma, amplasarea și materializarea pe teren a

suprafețelor de control sunt prezentate în anexa nr. 1. Obiectivul

secundar al acestei etape constă în stabilirea lucrărilor care

trebuie executate în vederea realizării stării de masiv la

termenele fixate pentru fiecare suprafață regenerată.

(3) Reușita regenerărilor se stabilește separat pentru

regenerarea naturală și pentru cea artificială.

(4) Pentru înscrierea corectă a reușitei regenerărilor se

menționează următoarele:

a) în cazul regenerărilor naturale care nu întrunesc pe

întreaga suprafață numărul minim de puieți la hectar din speciile

prevăzute în compozițiile țel, din sămânță, drajoni sau lăstari,

stabilit pentru categoria „bună”, potrivit anexei nr. 2A, se iau în

considerare și se raportează la reușita bună numai suprafețele

care se încadrează în această categorie. Diferența va fi

raportată la categoria regenerări artificiale, potrivit anexei nr. 2B;

b) determinarea reușitei regenerării naturale rezultate din

tăierile în crâng se face în funcție de numărul de lăstari/drajoni

la hectar, iar la tăierile în scaun, în funcție de numărul minim de

scaune viabile la hectar, potrivit anexei nr. 2A;

c) reușita regenerărilor artificiale se determină prin raportare

atât la numărul total de puieți plantați, cât și la numărul total de

puieți plantați din speciile principale de bază și de amestec,

potrivit anexei nr. 2B.

(5) În funcție de numărul de puieți viabili la hectar, reușita

regenerărilor artificiale se stabilește pentru terenurile normale,

terenurile degradate și terenuri cu condiții extreme, luând în

considerare următoarele elemente:

a) favorabilitatea condițiilor climatice din două grupe de etaje

și zone bioclimatice — regiunea montană — premontană și de

dealuri; regiunea de silvostepă de deal și de câmpie —, din

zonele ocupate de dunele continentale și fluviomarine și din

zonele de luncă, determinate de condițiile staționale

corespunzătoare grupelor ecologice incluse și procentele de

reușită stabilite în mod diferențiat pentru aceste condiții, în cazul

terenurilor normale din cea mai mare parte a fondului forestier

și pentru terenurile destinate perdelelor forestiere de protecție;

b) favorabilitatea condițiilor de mediu determinate de tipul

degradării și procentele de reușită stabilite în mod diferențiat

pentru tipurile de degradare existente, în cazul terenurilor

degradate din fondul forestier;

c) caracterul limitativ al unor condiții de mediu, existente în

cazul terenurilor cu condiții extreme din fondul forestier, și

procentele de reușită stabilite în mod diferențiat pentru stațiunile

extreme identificate în cazul celor trei categorii în care se

încadrează și terenurile normale.

(6) Reușita este condiționată de volumul pierderilor ce se

înregistrează cu ocazia inventarierii puieților la controlul anual al

regenerărilor. Se consideră pierderi puieții dispăruți pentru care

există urme evidente că au fost plantați, puieții uscați din diverse

cauze, precum și puieții vătămați, zdreliți, răniți, roși parțial sau

total de vânat, tufăriți, atacați de ciuperci sau alți dăunători care

nu mai pot fi readuși în stare normală de vegetație prin măsuri

silviculturale și care trebuie să fie înlocuiți, nemaiputând

contribui la realizarea compoziției de regenerare.

(7) Pierderile pot fi uniform răspândite sau grupate. Prin

pierdere grupată se înțelege lipsa în același loc a cel puțin

4 puieți pentru toate schemele sau desimile de plantare, cu

excepțiile următoare:

a) răchitării, la care lipsa butașilor viabili trebuie să fie pe o

lungime de cel puțin 1 m;
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b) plantații executate la scheme mari — nuc, plop, salcie —,

la care pierderea nu trebuie să fie mai mare de un puiet;

c) în regenerări naturale, în care suprafața goală, fără

semințiș viabil, depășește minimum 4 puieți conform unei

scheme de regenerare artificială aplicată la specia respectivă.

(8) În situația în care pierderile de puieți sunt mari, reușita

culturilor fiind sub 20%, se consideră că pierderea este totală. În

acest caz se prevede refacerea integrală a lucrării respective.

(9) După cauze, pierderile se grupează astfel: pierderi

tehnologice și pierderi accidentale. Pierderile tehnologice

reprezintă pierderile care se înregistrează în perioada de până

la realizarea stării de masiv, fiind generate de interacțiunea

dintre puieți și mediu (șocul de transplantare), prin care se

elimină exemplarele care sunt mai puțin adaptate. Pierderile

accidentale sunt acele pierderi care se înregistrează peste cele

tehnologice, acestea fiind cauzate de factori obiectivi sau

subiectivi.

(10) Primăvara, în termen de 30 de zile de la încetarea

lucrărilor de plantare, se întocmește procesul-verbal pentru

stabilirea procentului de prindere în plantațiile realizate și/sau

refăcute în toamna anului anterior sau primăvara anului curent,

proces-verbal care va contribui la încadrarea cât mai corectă a

pierderilor de puieți în cele două categorii: tehnologice sau

accidentale. În baza situației din teren se prevăd lucrările

necesare care să asigure realizarea stării de masiv până cel

târziu la termenul stabilit: completarea și refacerea pierderilor,

revizuiri, mobilizări de sol, descopleșiri, recepări, rărirea puieților,

curățări.

(11) Completările se prevăd ca obligatorii în cazul pierderilor

grupate, indiferent de reușita regenerării și de anul când apar

aceste pierderi, până la realizarea stării de masiv. La realizarea

completărilor se vor utiliza numai puieți corespunzători, bine

dezvoltați, care să poată ajunge la starea de masiv în cel mai

scurt timp, odată cu puieții plantați inițial. Completările se prevăd

obligatoriu în primii doi ani de la plantare, numai în cazul când

reușita este sub cea prevăzută în anexa nr. 2B. Aceste

completări vor trebui să asigure în momentul închiderii stării de

masiv o reușită bună, avându-se în vedere următoarele: 

a) speciile care se introduc în culturile respective prin

completări vor trebui să asigure proporțiile stabilite prin

compozițiile de regenerare;

b) lucrările de întreținere care se propun vor reprezenta o

estimare a necesităților reale, în funcție de încadrarea

bioclimatică a culturii și de experiența locală privind natura și

frecvența acestor lucrări.

(12) În regenerările artificiale cu reușită nesatisfăcătoare,

stabilită prin raportare atât la numărul total de puieți plantați, cât

și la numărul total de puieți plantați din speciile principale de

bază și amestec, se vor face completări cu numărul necesar de

puieți pentru realizarea unei reușite bune. 

(13) Starea de masiv pentru regenerările naturale se

consideră realizată în următoarele situații:

a) la foioase: când coroanele puieților se ating în proporție de

minimum 80%;

b) la rășinoase: când înălțimea puieților este de 1,0—1,20 m

în stațiuni normale și de 0,6—0,7 m în stațiuni extreme.

(14) Starea de masiv pentru regenerările artificiale se

consideră realizată în următoarele situații:

a) la foioase: când coroanele puieților se ating, pe rând sau

în grupe, în proporție de cel puțin 80%, iar pentru plopi e.a. și

nuc, când diametrul la 1,30 m este de minimum 8 cm;

b) la rășinoase: când înălțimea puieților este de 1,2—1,4 m

în stațiuni normale și de 0,6—0,8 m în stațiuni extreme și

terenuri degradate.

(15) Starea de masiv se declară în momentul în care aceasta

se realizează pe întreaga suprafață a regenerării analizate. În

cazul unor goluri neregenerate mai mari de 2.500 mp, acestea

pot fi separate de restul suprafeței regenerate, cu starea de

masiv realizată, dacă pierderile se datorează unor condiții

staționale diferite de restul suprafeței regenerate și vor fi din

categoria de folosință corespunzătoare.

Art. 6. — (1) Datele de teren culese și prelucrate pentru

fiecare suprafață supusă controlului anual al regenerărilor se

înregistrează în centralizatorul lucrărilor de control anual al

regenerărilor. În cazul fondului forestier de stat administrat de

administratorii prevăzuți de lege, precum și în cazul celui

administrat/pentru care sunt asigurate servicii silvice de către

ocoale silvice de regim, se numește o comisie de verificare a

lucrărilor de control anual al regenerărilor care analizează și

verifică:

a) cel puțin 20% din numărul suprafețelor de control, sub

aspectul amplasării și delimitării lor corecte;

b) prin sondaj, realitatea datelor culese din suprafețele de

control;

c) necesitatea lucrărilor executate în anul când se efectuează

controlul anual, calitatea execuției și perioada realizării lor;

d) eficacitatea lucrărilor executate, sub aspect tehnic și

economic;

e) temeinicia cauzelor prin care se justifică pierderile

înregistrate în suprafețele supuse controlului și corectitudinea

estimării acestor pagube;

f) dacă pierderile înregistrate la controlul anterior au fost

refăcute, precum și dacă eventualele ieșiri din fondul forestier

sunt legale.

(2) La terminarea lucrărilor de inventariere comisia de

verificare a controlului anual va prezenta următoarele:

a) aprecieri asupra desfășurării controlului anual

(respectarea îndrumărilor tehnice privind constituirea echipelor

de control, numărul și mărimea suprafețelor de control și

procentul acestora din suprafața regenerată, modul de verificare

pe teren a lucrărilor de control anual etc.);

b) realizarea și eficacitatea completărilor, refacerilor și

lucrărilor de întreținere propuse la controlul anterior;

c) calitatea regenerărilor executate, respectiv calitatea

materialului de plantat folosit, calitatea lucrărilor executate,

respectarea prevederilor documentațiilor tehnice privind

realizarea compoziției de regenerare, modul de dezvoltare și

starea fitosanitară;

d) aprecieri asupra pierderilor înregistrate peste limitele

tehnologice, cauzele, justificările și modalitățile de recuperare a

pagubelor;

e) concluzii și recomandări propuse, necesitatea aplicării

acestora;

f) regenerările care au realizat starea de masiv;

g) regenerările care nu au realizat starea de masiv la

termenul stabilit, însoțite de justificări și măsuri pentru

remedierea cauzelor;

h) justificarea scoaterii din evidența controlului anual al

regenerărilor a suprafețelor regenerate;

i) procesul-verbal întocmit.
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ANEXA Nr. 1
la norme

C R I T E R I I

de stabilire și amplasare a suprafețelor de control la lucrările de regenerări (naturale, mixte și artificiale)
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Art. 1. — (1) Stabilirea situației regenerărilor, a calității și

cantității lucrărilor executate, precum și a celor ce trebuie

efectuate în continuare se face anual pe baza unor analize

tehnice. Pentru culegerea datelor de teren se utilizează

suprafețe de control care se amplasează și delimitează după

cum urmează:

— în suprafețele cu regenerare naturală sub adăpost (numai

pentru arborete intrate în clasa de regenerare, exploatabile) se

folosesc suprafețe de control de formă dreptunghiulară de 5 mp —

5 m x 1 m —  sau circulară — R = 1,26 m, numărul acestora

fiind de:

(i) 10 pe hectar, în cazul suprafețelor aflate în control sub

3 ha;

(ii) 5 pe hectar, în cazul suprafețelor aflate în control între

3 și 10 ha;

(iii) 2 pe hectar, în cazul suprafețelor aflate în control peste

10 ha.

(2) Materializarea suprafețelor de control pe teren, prin țăruși

cu numere de ordine, este obligatorie numai pentru perioada

executării și verificării lucrărilor de control anual din anul

respectiv.

(3) În cazul în care pe anumite suprafețe se înregistrează

starea de masiv cu specii principale corespunzătoare

compoziției de regenerare stabilite de amenajament, atunci

aceste suprafețe se exclud din procesul controlului anual. Ele

se trec în fișe ca regenerate. În cazul în care nu sunt îndeplinite

aceste două condiții, starea de masiv și participarea speciilor

principale din compoziția de regenerare, suprafețele vor fi

menținute în procesul de control al regenerării, etapa I.

Art. 2. — (1) În regenerările din etapa a II-a realizate pe toată

suprafața parchetului, în urma tăierilor definitive, indiferent pe

ce cale sunt obținute, inițial, mixtă sau artificială, se vor utiliza

suprafețe de control care, însumate, să reprezinte:

a) 8% din suprafața culturii aflată în control, pentru suprafețe

sub 5 ha;

b) 4% din suprafața culturii aflată în control, pentru suprafețe

cuprinse între 5 și 10 ha;

c) 2% din suprafața culturii aflată în control, pentru suprafețe

peste 10 ha.

(2) Forma acestor suprafețe de control va fi regulată, cerc,

pătrat sau dreptunghi. Dimensiunile unei asemenea suprafețe

vor diferi în funcție de panta terenului și de mărimea suprafeței

regenerate aflate în control. Într-o suprafață regenerată se vor

amplasa numai suprafețe de control de același tip, ca formă și

mărime.

(3) În funcție de suprafața regenerării se vor utiliza

următoarele mărimi ale suprafețelor de control:

a) suprafețele sub 0,25 ha se vor inventaria integral;

b) 100 m

2

pentru suprafețe ale regenerării mai mici de 5 ha;

c) 100 sau 200 m

2

pentru suprafețe ale regenerării mai mari

de 5 ha.

(4) Suprafețele de control se mențin permanent în

amplasamentul inițial, până la realizarea stării de masiv, fiind

necesar ca acestea să fie materializate pe teren prin borne și țăruși.

(5) La plantațiile cu aceeași specie, executate la scheme

mari — plopi e.a., salcie, nuc, precum și la răchită, suprafețele

de control se pot constitui din rânduri întregi sau părți de rând,

distribuite uniform, materializarea făcându-se prin borne la

capătul rândurilor.

(6) Suprafețele de control se amplasează în teren la data

încheierii acțiunii de împădurire, utilizându-se și la recepția

tehnică a lucrărilor, pentru regenerările realizate pe cale

artificială și mixte, sau la data executării controlului anual, în

cazul suprafețelor regenerate natural.

ANEXA Nr. 2A
la norme

C R I T E R I I

pentru stabilirea reușitei regenerărilor

PENTRU REGENERĂRI NATURALE

A.1. PENTRU TĂIERILE ÎN SCAUN LA ZĂVOAIE

Nr.

crt.

Specificări

Reușita regenerărilor naturale după numărul minim de puieți (mii buc.)

din speciile principale de bază și de amestec existent la hectar

1 an 2—4 ani

La realizarea stării de

masiv

Bună Bună

0 1 2 3 4

1. Tăieri în arborete de rășinoase, de fag si de amestec 10—15 10—15 10

2.

Tăieri în arborete de cvercinee, de alte specii foioase și de

amestec

10—15 10—15 8

3. Tăieri de conservare 10—15 10—15 10

4. Tăieri în regim de crâng — salcâm*) 12—14 10—11 10

5. Tăieri în renișuri 10—20 10—15 10

*) La fiecare cioată se vor inventaria numai 2 lăstari, indiferent de numărul acestora.

**) Se vor lua în considerare numai scaunele care au minimum 5 lăstari.

Tăieri în scaun la zăvoaie**)

Reușita regenerării naturale (nr. minim scaune viabile/ha)

Bună

peste 450



ANEXA Nr. 2B
la norme

B. PENTRU REGENERĂRILE ARTIFICIALE

B.1. PENTRU ÎMPĂDURIRILE ÎN TERENURI NORMALE DIN FOND FORESTIER

B.1.1. REGIUNEA MONTANĂ ȘI PREMONTANĂ ȘI REGIUNEA DE DEALURI

Etajul molidișurilor (FM3 II-I), amestecurilor de fag cu rășinoase (FM2), 

făgetelor montane (FM1) și al făgetelor premontane (FD4), etajul complexurilor de făgete și gorunete (FD3), 

al cvercetelor pure și în amestec (FD1 și FD2), grupele ecologice GE6—GE12, GE8A, GE14A, GE15—GE23, GE25—GE30,

GE33A, GE34B, GE35—GE42, GE45—GE49, GE55—GE58, GE60—GE61, GE63, GE65—GE66
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Reușita regenerării 

pe total    

(%)

Reușita regenerării 

pentru speciile principale 

de bază și amestec    

(%)

Cuantumul 

pierderilor tehnologice admise

(din nr. de puieți inițial plantați)    

(%)

Reușita regenerării 

peste care 

nu se fac completări    

(%)

Reușita regenerării 

(calificativ)

1 2 3 4 5

Pentru împăduririle din anul I

≥ 75 ≥ 75

25 95

bună

< 75 < 75 nesatisfăcătoare

Pentru împăduririle din anul II

≥ 85 ≥ 85

15 95

bună

< 85 < 85 nesatisfăcătoare

1 2 3 4 5

Pentru împăduririle din anul I

≥ 80 ≥ 80

20 100

bună

< 80 < 80 nesatisfăcătoare

Pentru împăduririle din anul II

≥ 85 ≥ 85

15 100

bună

< 85 < 85 nesatisfăcătoare

1 2 3 4 5

Pentru împăduririle din anul I

≥ 70 ≥ 70

30 90

bună

< 70 < 70 nesatisfăcătoare

Pentru împăduririle din anul II

≥ 80 ≥ 80

20 90

bună

< 80 < 80 nesatisfăcătoare

1 2 3 4 5

Pentru împăduririle din anul I

≥ 70 ≥ 70

30 85

bună

< 70 < 70 nesatisfăcătoare

Pentru împăduririle din anul II

≥ 75 ≥ 75

25 85

bună

< 75 < 75 nesatisfăcătoare

B.1.2. REGIUNEA DE DEAL — SILVOSTEPĂ (SsD), REGIUNEA DE CÂMPIE

ZONA FORESTIERĂ DE CÂMPIE (FC) și SILVOSTEPA DE CÂMPIE (SsC)

Grupele ecologice GE68, GE70—GE76, GE75A, GE76A, GE78—GE86, GE82A, GE88—GE91

B.1.3. DUNE CONTINENTALE ȘI FLUVIOMARINE,

Grupele ecologice GE92—GE96

B.1.4. LUNCA ȘI DELTA DUNĂRII ȘI LUNCILE INTERIOARE MARI

Grupele ecologice GE97—GE100, GE100A, GE107A, GE102—GE114
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1 2 3 4 5

Pentru împăduririle din anul I

≥ 70 ≥ 70

30 95

bună

< 70 < 70 nesatisfăcătoare

Pentru împăduririle din anul II

≥ 80 ≥ 80

20 90

bună

< 80 < 80 nesatisfăcătoare

1 2 3 4 5

Pentru împăduririle din anul I

≥ 70 ≥ 70

30 90

bună

< 70 < 70 nesatisfăcătoare

Pentru împăduririle din anul II

≥ 80 ≥ 80

20 85

bună

< 80 < 80 nesatisfăcătoare

Reușita regenerării 

pe total    

(%)

Reușita regenerării 

pentru speciile principale 

de bază și amestec    

(%)

Cuantumul 

pierderilor tehnologice admise

(din nr. de puieți inițial plantați)    

(%)

Reușita regenerării 

peste care 

nu se fac completări    

(%)

Reușita regenerării 

(calificativ)

1 2 3 4 5

Pentru împăduririle din anul I

≥ 70 ≥ 70

30 95

bună

< 70 < 70 nesatisfăcătoare

Pentru împăduririle din anul II

≥ 80 ≥ 80

20 90

bună

< 80 < 80 nesatisfăcătoare

Pentru împăduririle din anul III

≥ 80 ≥ 80

20 85

bună

< 80 < 80 nesatisfăcătoare

B.1.5. SUPRAFEȚELE BUTĂȘITE CU RĂCHITĂ (numai pentru anul I)

Cuantumul pierderilor tehnologice admise Reușita regenerărilor peste care nu se fac completări

15 95

B.2. PENTRU ÎMPĂDURIRI ÎN TERENURI DEGRADATE

(Din fond forestier sau preluate din sectorul agricol)

B.2.1. TERENURI ERODATE DE APĂ ȘI RAVENATE

Grupele staționale GS1—GS38

B.2.2. DEPOZITE NATURALE DE MATERIALE DEPLASATE (DEPOZITE ALUVIALE, GROHOTIȘURI)

Grupele staționale GS39—GS47

B.2.3. TERENURI FUGITIVE AFECTATE DE ALUNECĂRI SAU CURGERI DE NOROI

Grupele staționale GS48—GS63



B.2.4. TERENURI CU EROZIUNE EOLIANĂ

Grupele staționale GS64—GS81
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1 2 3 4 5

Pentru împăduririle din anul I

≥ 70 ≥ 70

30 95

bună

< 70 < 70 nesatisfăcătoare

Pentru împăduririle din anul II

≥ 70 ≥ 70

30 90

bună

< 70 < 70 nesatisfăcătoare

Pentru împăduririle din anul III

≥ 75 ≥ 75

25 85

bună

< 75 < 75 nesatisfăcătoare

B.2.5. TERENURI SĂRĂTURATE

Grupele staționale GS82—GS87

1 2 3 4 5

Pentru împăduririle din anul I

≥ 70 ≥ 70

30 95

bună

< 70 < 70 nesatisfăcătoare

Pentru împăduririle din anul II

≥ 70 ≥ 70

30 90

bună

< 70 < 70 nesatisfăcătoare

Pentru împăduririle din anul III

≥ 75 ≥ 75

25 85

bună

< 75 < 75 nesatisfăcătoare

B.2.6. TERENURI CU EXCES DE APĂ

Grupele staționale GS88—GS113

1 2 3 4 5

Pentru împăduririle din anul I

≥ 70 ≥ 70

30 90

bună

< 70 < 70 nesatisfăcătoare

Pentru împăduririle din anul II

≥ 70 ≥ 70

30 85

bună

< 70 < 70 nesatisfăcătoare

Pentru împăduririle din anul III (stepă și silvostepă) 

≥ 70 ≥ 70

30 85

bună

< 70 < 70 nesatisfăcătoare

B.2.7. TERENURI DEGRADATE ANTROPIC (HALDATE, DECOPERTATE, TALUZATE ȘI CU SOLURI DERANJATE SAU DESFUNDATE)

Grupele staționale GS114—GS143

1 2 3 4 5

Pentru împăduririle din anul I

≥ 70 ≥ 70

30 95

bună

< 70 < 70 nesatisfăcătoare

Pentru împăduririle din anul II

≥ 70 ≥ 70

30 90

bună

< 70 < 70 nesatisfăcătoare

N O T Ă:

Pentru terenurile degradate cuantumul pierderilor tehnologice admise și reușita regenerării peste care nu se fac completări

au fost stabilite pe baza rezultatelor obținute de către colectivele specializate în acest domeniu. 



B.3. PENTRU ÎMPĂDURIRILE ÎN STAȚIUNI EXTREME

Prin stațiuni extreme se înțeleg cele în care unul sau mai mulți factori staționali (mai ales de natură edafică)

sunt limitativi (săruri, lipsă sau exces de umiditate, nisipuri necoezive, soluri cu conținut mare de pietrișuri, soluri cu eroziune

de suprafață și în adâncime pe cel puțin 50% din suprafață, terenuri în alunecare, puternic fragmentate, stâncării,

prundișuri grosiere, scheletice sau superficiale, care au un volum fiziologic redus, pante mari, insolații etc.).

Încadrarea terenurilor în categoria „stațiuni extreme” este confirmată de direcția silvică și se evidențiază în

documentația tehnico-economică întocmită pentru executarea lucrărilor de împăduriri.

B.3.1. REGIUNEA MONTANĂ 

Etajul subalpin (FSa+FM3 III), grupele ecologice GE1—GE5
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Reușita puieților 

pe total    

(%)

Reușita puieților 

din speciile principale 

de bază și amestec    

(%)

Cuantumul 

pierderilor tehnologice admise

(din nr. de puieți inițial plantați)    

(%)

Reușita regenerării 

peste care 

nu se fac completări    

(%)

Reușita împăduririlor

1 2 3 4 5

Pentru împăduririle din anul I

≥ 70 ≥ 70

30 85

bună

< 70 < 70 nesatisfăcătoare

Pentru împăduririle din anul II

≥ 75 ≥ 75

25 85

bună

< 75 < 75 nesatisfăcătoare

B.3.2. REGIUNEA MONTANĂ ȘI PREMONTANĂ ȘI REGIUNEA DE DEALURI

Etajul molidișurilor (FM3 II-I), amestecurilor de fag cu rășinoase (FM2), făgetelor montane (FM1) și al făgetelor premontane (FD4),

etajul complexurilor de făgete și gorunete (FD3), al cvercetelor pure și în amestec (FD1 și FD2), 

grupele ecologice GE13—GE14, GE14B, GE24, GE30A, GE31—GE34, GE34A, GE43—GE44, GE50—GE54, GE59, GE62, GE64

1 2 3 4 5

Pentru împăduririle din anul I

≥ 75 ≥ 75

25 85

bună

< 75 < 75 nesatisfăcătoare

Pentru împăduririle din anul II

≥ 80 ≥ 80

20 85

bună

< 80 < 80 nesatisfăcătoare

B.3.3. REGIUNEA DE DEAL — SILVOSTEPĂ (SsD), REGIUNEA DE CÂMPIE

ZONA FORESTIERĂ DE CÂMPIE (FC) și SILVOSTEPA DE CÂMPIE (SsC)

Grupele ecologice GE67, GE69, GE76B, GE77, GE87

1 2 3 4 5

Pentru împăduririle din anul I

≥ 70 ≥ 70

30 85

bună

< 70 < 70 nesatisfăcătoare

Pentru împăduririle din anul II

≥ 70 ≥ 70

30 85

bună

< 70 < 70 nesatisfăcătoare

B.3.4. LUNCA ȘI DELTA DUNĂRII ȘI LUNCILE INTERIOARE MARI

Grupele ecologice GE101, GE107B, GE114A

1 2 3 4 5

Pentru împăduririle din anul I

≥ 70 ≥ 70

30 100

bună

< 70 < 70 nesatisfăcătoare

Pentru împăduririle din anul II

≥ 70 ≥ 70

30 100

bună

< 70 < 70 nesatisfăcătoare



B.3.5. SUPRAFEȚELE BUTĂȘITE CU RĂCHITĂ (numai pentru anul I)
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Cuantumul pierderilor tehnologice admise Reușita regenerărilor peste care nu se fac completări

15 95

N O T Ă:

Pentru anii următori (începând cu anul al III-lea după plantare, respectiv anul al IV-lea după plantare în cazul terenurilor

degradate) pierderile tehnologice se pot majora cu câte 2% pentru fiecare an, cu condiția ca până la închiderea stării de masiv

majorările cumulate să nu depășească 10%, să nu fie grupate și să nu fie necesare lucrări de completări. 
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