Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

INFORMARE
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE FORESTIERĂ
Urmare a adresei Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului nr.
1/1177/DC/28.05.2014 privind derularea procedurii de emitere a autorizaţiilor de
mediu pentru activitatea de exploatare forestieră, în scopul aplicării în mod unitar la
nivel naţional a prevederilor Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.
1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu cu
modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm următoarele:
- Documentaţia necesară obţinerii autorizaţiei de exploatare forestieră trebuie
să cuprindă următoarele:
a) Cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediu;
b) Fişa de prezentare şi declaraţie, conform anexei nr. 2 la Procedură;
c) Dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de
informare prevăzute în anexa nr. 3 la Procedură;
d) Planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului.
- La documentaţie vor fi depuse şi următoarele documente:
 Certificatul de atestare/reatestare emis de Comisia de Atestare a Operatorilor
Economici în Activitatea de Exploatare Forestieră;
 Dovada achitării tarifului;
 Certificat de înregistrare eliberat de ORC/Certificat constatator;
 Contract de vânzare-cumpărare masă lemnoasă pentru masa lemnoasă care se
va exploata de pe terenuri proprietate privată;
 Autorizaţiile de exploatare forestieră;
 Act de punere în valoare (în cazul lucrărilor care se vor derula în arii naturale
protejate);
 Situaţia contractării masei lemnoase la data solicitării autorizaţiei de mediu;
 Contractele încheiate cu societăţile autorizate care pot prelua deşeuri
(menajere, uleiuri uzate, anvelope, acumulatori, elemente filtrante);
 Fişele de securitate pentru substanţele periculoase utilizate (benzină, motorină
şi uleiuri);
 Avizele custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate atunci când
activitatea se desfăşoară în perimetrul unei arii naturale protejate sau adresă de
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la Ocolul Silvic privind amplasarea exploatării forestiere în arie protejată sau
nu.
Activitatea de exploatare forestieră se autorizează în funcţie de solicitarea
titularului, respectiv pe amplasamentele unde acesta îşi desfăşoară activitatea.
Autorizaţia de mediu cuprinde toate amplasamentele de exploatare în care se
desfăşoară activitatea la data emiterii autorizaţiei de mediu, iar pentru următoarele
licitaţii se va revizui autorizaţia de mediu.
În situaţia în care în timpul procedurii de reglementare titularul activităţii mai
câştigă şi alte licitaţii pentru masă lemnoasă acestea se vor lua în considerare la
emiterea actului de reglementare, fiind notificate în timpul procedurii de
reglementare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului va decide dacă are
nevoie de informaţii suplimentare/vizită în teren/avizul custodelui sau
administratorului ariei naturale protejate, după caz.
Revizuirea autorizaţiei de mediu se realizează ori de câte ori există o schimbare
de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei, inclusiv noile licitaţii obţinute
pentru exploatarea masei lemnoase, având în vedere că acestea pot fi amplasate
în cadrul unei arii naturale protejate pentru care este necesar avizul
custodelui/administratorului şi pentru a se verifica dacă aceste noi lucrări se
încadrează în cantitatea de exploatare anuală prevăzută în certificatul de
atestare/reatestare a societăţilor comerciale sau ocoalelor silvice.
Titularul informează în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului
despre acest lucru, iar aceasta emite o autorizaţie de mediu revizuită, incluzând acele
date care s-au modificat sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi
autorizaţii de mediu, conform prevederilor art. 14, alin (1) din OMMDD nr.
1798/2007.
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