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Regulament pentru funcţionarea ocoalelor silvice
experimentale

După instituţionalizarea cercetării silvice în
România, în anul 1940 s-au înfiinţat primele
ocoale silvice experimentale, numărul acestora
fiind diferit de la etapă la etapă, până în anul
2004. Nici o personalitate, for ştiinţific sau
administrativ nu a pus sub semnul îndoielii
utilitatea acestora. În anul 2004, prin unele
decizii arbitrare, luate la nivelul conducerii
R.N.P., I.C.A.S. a fost deposedat de patru din
cele şase ocoale silvice experimentale. Acest
fapt este mai puţin rezultatul unor neînţelegeri,
cât al unor presiuni politice şi al unor interese
locale. Pentru că se ştie prea puţin despre faptul că în anul 1950 a fost elaborată şi legalizată o adevărată strategie privind aceste unităţi
silvice cu caracter special, revista Bucovina
Forestieră republică “Regulamentul pentru
funcţionarea ocoalelelor silvice experimentale” cu scopul de a-l face cunocut unui cerc
cât mai larg de specialişti. Nu ne propunem să
ne imaginăm cum ar fi arătat silvicultura
românească la ora actuală dacă acest regulament ar fi fost aplicat. Totuşi, nu putem să nu
arătăm că, faţă de prevederile acestui document, poziţia conducerii R.N.P., exprimată în
anul 2004, reprezintă un evident regres.
Textul menţine ortografia originalului publicat
de Ministerul Silviculturii, Industriei Lemnului
şi Hârtiei în anul 1950 - Imprimeria Grafică I.P.
Pincio, Bucureşti.

Deciziunea Nr. 1.158 din 2 Decembrie
1950 a Ministerului Silviculturii, Industriei
Lemnului şi Hârtiei.

Având în vedere Decretul Nr. 218, pentru organizarea Ministerului Silviculturii,
Industria Lemnului şi Hârtiei şi ţinând seama de lucrările depuse de colectivul constituit în baza Deciziei noastre Nr. 3.250 din 4
Septembrie 1950, referitoare la înfiinţarea
ocoalelor silvice experimentale şi având în
vedere propunerile Colegiului
DECIDEM:
Art. 1. Din ocoalele silvice în care s-au
repartizat pădurile R.P.R., se constituesc
următoarele
54
“Ocoale
Silvice
Experimentale”
a. În regiunea de munte: Câmpulung
Moldovenesc, Sinaia, Stalin, Vidra, Obârşia
Lotrului, Tismana, Reşiţa, Remeţi, Baia
Mare, Rodna, Vişeu, Reghin, Tg. Secuesc,
Curtea de Argeş, Tarcău, Comăneşti,
Retezatul, Berzeasca, Orşova, SebişMoneasa, Miercurea Ciuc, Albac, Valea
Sebeşului şi Nehoiul.
b. În regiunea de deal: Coşula, Rupea,
Făget, Ploeşti, Turda, Cluj, Deva, Huşi,
Gura Boului, Cărbuneşti, Tg. Mureş,
Dobrovăţ, Niculiţel, Fântânele şi Mihăeşti.
c. În regiunea de câmpie: Ţigăneşti,
Feteşti, Bujorul, Tulcea, Făurei, Brăneşti,
Timişoara, Oradea, Măicăneşti, Roşiorii de
Vede, Calafat, Arad, Sadova, Carei şi
Murfatlar.
Art. 2. Sarcinile ce revin acestor ocoale
experimentale: completarea lor cu personal
de specialitate, stabilirea raporturilor lor cu
organele centrale şi exterioare ale
Ministerului şi responsabilităţile personalu103
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lui ce le vor încadra, sunt trecute în alăturatul “Regulament pentru organizarea şi
funcţio-narea ocoalelor silvice experimentale”, care face parte integrantă din prezenta
Decizie.
Art. 3. Fondurile necesare procurării
inventarului ce se va afecta acestor ocoale
se vor repartiza de Departamentul
Silviculturii din acest Minister, folosindu-se
în acest scop disponibilul pe anul curent
dela capitolul investiţii de utilaj al
Direcţiilor din Departamentul Silviculturii,
precum şi de Direcţia Contabilităţii care va
repartiza disponibilul din bugetul ordinar pe
anul în curs dela art. 9, achiziţii de unelte,
art. 10, reparări şi procurări de obiecte de
inventar.
Completarea fondurilor, până la acoperirea necesarului acestor ocoale, se va face
prin înscrierea sumelor respective în bugetul Ministerului pe anul viitor.
Art. 4. Mişcarea personalului afectat
acestor ocoale în scopul cercetărilor, experienţelor şi observaţiilor cu care sunt însărcinate se va face pe baza necesităţilor la
propunerea I.C.E.F. de acord cu Direcţiile
interesate din Departamentul Silviculturii şi
cu avizul Direcţiei Cadre şi Învăţământ.
Art. 5. Ordinea dotării cu inventarul de
specialitate a ocoalelor arătate la art. 1 din
prezenta Decizie, se va face la propunerea
I.C.E.F. de acord cu Direcţiile interesate din
Departamentul Silviculturii, pe măsura
procurării lui şi cu aprobarea Tov. Consilier
Ministerial, conducător al Departamentului
Silviculturii.
Art. 6. Departamentul Silviculturii
împreună cu I.C.E.F., Direcţia Contabilităţii
şi a Controlului Financiar, Direcţia Cadre şi
Învăţământ şi Direcţia Administrativă se
însărcinează cu aducerea la îndeplinire a
prezentei Decizii.
Dată în Bucureşti, la 2 Decembrie 1956
Ministru, (ss) PRISNEA.
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REGULAMENTUL PENTRU ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
OCOALELOR SILVICE DE OBSERVAŢII, EXPERIMENTARE ŞI PRACTICĂ DIDACTICĂ
CAPITOLUL I
Denumirea şi scopul lor
Art. 1. În vederea ridicării producţiei şi
productivităţii pădurilor printr-o tehnică silvică avansată, pentru culegerea de date în
legătură cu viaţa pădurilor, pentru experimentări şi pentru verificarea concluziilor
din studiile întreprinse de Institutul de
Cercetări Forestiere (I.C.E.F.), de oamenii
de ştiinţă sau de practicienii din producţie şi
pentru aplicaţiunile cu caracter didactic ale
profesorilor, studenţilor şi elevilor dela
Institutele şi Şcolile Silvice, o parte din
Ocoalele Silvice pendinte de Ministerul
Silviculturii, Industriei, Lemnului şi Hârtiei,
se destină acestor scopuri, primind denumirea de “Ocoale Silvice Experimentale”.
Art. 2. Ocoalele Silvice Experimentale
au funcţiune dublă.
A. De a executa planul curent de producţie cu toate sarcinile ce rezultă din el,
stabilit prin Departamentul Silviculturii, din
Ministerul Silviculturii, Industriei Lemnului
şi Hârtiei, activând în acest scop conform cu
“Regulamentul pentru organizarea şi
funcţionarea ocoalelor silvice” şi
B. De a executa un plan special de observaţii şi lucrări cu caracter experimental şi
didactic,
întocmit
de
Ministerul
Silviculturii, Industriei Lemnului şi Hârtiei
prin Departamentul Silviculturii, în colaborare cu Institutul de Cercetări şi
Experimentaţii Forestiere.
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În cadrul planului special, menţionat la
punctul B de mai sus, Ocoalele au de executat:
a. Observaţiuni şi culegerea de date
asupra fenomenelor în legătură cu producţia
forestieră.
b. Lucrări experimentale şi de cercetare
întreprinse de Minister prin I.C.E.F. sau
Institutele de Învăţământ Silvic, pentru
rezolvarea problemelor în legătură cu ameliorarea şi sporirea producţiei sau cu alte
interese legate de pădure şi de producţia ei.
c. Verificarea pe scară largă a rezultatelor, cercetărilor şi experimentărilor obţinute de I.C.E.F., sau propuse de oamenii din
producţie.
d. Introducerea în producţie a rezultatelor verificate la Ocoalele Experimentale
cu colaborarea I.C.E.F.
e. Experimentarea şi adaptarea celor mai
înaintate metode şi procedee tehnice şi organizatorice elaborate în alte ţări.
f. Lucrări care să ajute Institutul de
Cercetări Forestiere şi Învăţământul de specialitate în orice probleme legate de progresul ştiinţei silvice.
g. Lucrări teoretice şi practice pentru
desăvârşirea pregătirii profesionale a personalului tehnic de diferite grade.
Art. 3. După natura lucrărilor ce au de
executat se grupează în: ocoale silvice pentru observaţii, ocoale silvice pentru observaţii şi experimentare şi ocoale silvice pentru observaţii experimentale şi aplicaţii
didactice.
Fac parte din prima grupă:
1. Ocolul Comăneşti
2. Ocolul Nehoiu
3. Ocolul Curtea de Argeş
4. Ocolul Obârşia Lotrului
5. Ocolul Orşova
6. Ocolul Berzeasca
7. Ocolul Reşiţa
8. Ocolul Sebiş Moneasa

9. Ocolul Baia Mare
10. Ocolul Vişeu
11. Ocolul Rodna
12. Ocolul Reghin
13. Ocolul Miercurea Ciuc
14. Ocolul Albac
15. Ocolul Tg. Săcuesc
16. Ocolul Valea Sebeşului
17. Ocolul Retezat
18. Ocolul Dobrovăţ
19. Ocolul Huşi
20. Ocolul Niculiţel
21. Ocolul Ploeşti
22. Ocolul Gura Boului
23. Ocolul Cărbuneşti
24. Ocolul Făget
25. Ocolul Turda
26. Ocolul Tg. Mureş
27. Ocolul Rupea
28. Ocolul Măicăneşti
29. Ocolul Făurei
30. Ocolul Brăneşti
31. Ocolul Roşiorii de Vede
32. Ocolul Sadova
33. Ocolul Calafat
34. Ocolul Arad
35. Ocolul Oradea
36. Ocolul Carei
La a II-a grupă intră ocoalele:
37. Ocolul Tarcău
38. Ocolul Vidra
39. Ocolul Tismana
40. Ocolul Remeţ
41. Ocolul Fântânele
42. Ocolul Mihăeşti
43. Ocolul Deva-Simeria
44. Ocolul Cluj
45. Ocolul Bujor
46. Ocolul Tulcea
47. Ocolul Murfatlar
48. Ocolul Timişoara
Din a III-a grupă fac parte:
49. Ocolul Câmpulung Moldovenesc
50. Ocolul Coşula
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51. Ocolul Stalin
52. Ocolul Sinaia
53. Ocolul Ţigăneşti
54. Ocolul Feteşti
CAPITOLUL II
Atribuţiuni
Art. 4. Ocoalele silvice de observaţii au
ca sarcină culegerea de date şi de informaţiuni asupra condiţiilor staţionale şi de vegetaţie după instrucţiunile şi normele fixate de
Minister prin I.C.E.F.
Observaţiunile privesc:
- climatologia
- fenologia
- fitopatologia şi entomologia
- dendrometria
- cultura vânatului şi piscicultura.
De asemenea se vor mai face observaţiuni privind:
- dezvoltarea culturilor în pepiniere;
- dezvoltarea seminţişurilor naturale, a
însămânţărilor şi plantaţiilor;
- situaţia geografică;
- structura geologică;
- natura solului;
- răspândirea speciilor;
- răspândirea tipurilor naturale de păduri
gradate, precum şi alte fapte şi fenomene pe
care Ministerul, prin Institutul de Cercetări
Forestiere le găseşte necesare.
În vederea realizării acestor obiective,
ocoalele silvice de observaţii:
a. Colaborează cu I.C.E.F. la elaborarea
şi întocmirea planului anual de lucru, asupra
problemelor de mai sus.
b. Execută planul aprobat, efectuând
practic lucrările de observaţii şi măsurători,
înregistrând datele culese după instrucţiunile primite în acest scop dela I.C.E.F.
c. Înaintează datele şi observaţiile culese
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direct la I.C.E.F., la termenele fixate prin
dispoziţiile de serviciu primite în acest sens.
d. Înaintează la I.C.E.F. orice observaţii
şi constatări asupra fenomenelor naturale
sau rezultate din lucrări practice.
e. Ţine la zi, cu promptitudine şi exactitate ştiinţifică, evidenţa observaţiilor după
imprimate tip, întocmite de I.C.E.F. şi puse
la dispoziţia Ocoalelor, cu instrucţiunile
necesare.
f. Păstrează şi ţine la zi biblioteca, procurând direct prin Minister sau prin I.C.E.F.,
publicaţiile noui în legătură cu tehnica silvică.
g. Răspunde de folosirea corespunzătoare a aparaturii şi utilajului de observaţie
şi de întreţinerea lor.
h. Cere dela I.C.E.F. relaţii asupra problemelor în legătură cu observaţiile ce au de
executat şi documentarea necesară pentru a
fi la curent cu progresul ştiinţei.
i. Întocmeşte şi depune la I.C.E.F. dări
de seamă sau rapoarte periodice asupra executării planului de lucru, după normele fixate în acest scop.
Art.5. Ocoalele de observaţie şi experimentaţie au ca sarcini, pe lângă efectuarea
observaţiunilor trecute la art. 4, şi verificarea practică a metodelor şi procedeelor
elaborate de I.C.E.F., din care decurg următoarele obligaţiuni:
a. La cererea I.C.E.F. sau din proprie
iniţiativă fac propuneri asupra proiectului
de plan tematic al I.C.E.F.-ului.
b. Colaborează cu I.C.E.F. la elaborarea
şi întocmirea planului special de lucru
anual, pentru lucrările de experimentare.
c. Execută dispoziţiunile I.C.E.F. în
legătură cu culegerea de date şi efectuează
lucrări speciale, împreună cu cercetătorii
I.C.E.F. pentru îndeplinirea planului special.
d. Primeşte planul special în forma definitivă şi-l execută întocmai după îndrumarea I.C.E.F., experimentând şi verificând
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practic rezultatele cercetărilor şi studiilor
întreprinse de I.C.E.F.: Ocolul nu poate
schimba din proprie iniţiativă metodele de
lucru fixate prin planul special, dar poate
face propuneri în legătură cu acestea, dând
sugestii la care Institutul este dator să răspundă în cel mult 15 zile.
e. Ajută Ocoalele vecine în vederea
extinderii metodelor şi rezultatelor verificate anterior în cadrul Ocolului de observaţii şi experimentare, dând îndrumări personalului dela aceste ocoale.
f. Ţine evidenţa lucrărilor executate
întocmind fişe şi completând imprimatele
tip stabilite în acest scop, prin care se
urmăreşte evoluţia operaţiilor executate şi
rezultatele obţinute.
g. Înaintează la I.C.E.F. la termenele
fixate rezultatele lucrărilor şi orice alte date
cerute periodic prin completarea formularelor respective.
h. Face observaţii asupra dispoziţiunilor
primite dela I.C.E.F. privind executarea
lucrărilor la care I.C.E.F-ul are obligaţia a
răspunde în cel mult 15 zile.
i. Afară de observaţiunile dela punctul h
Ocolul poate prezenta la I.C.E.F. propuneri
pentru experimentarea în paralel cu planul
special şi de metode concepute de el. Asupra acestor propuneri I.C.E.F. trebuie să se
pronunţe în cel mult 15 zile.
j. Cere concursul I.C.E.F. pentru documentarea tehnică asupra lucrărilor ce are de
executat, precum şi asistenţa personalului
de specialitate din I.C.E.F. la aplicarea practică a lucrărilor.
k. Dă asistenţă la cererea Ocoalelor vecine în probleme tehnice.
l. În afară de experimentarea lucrărilor
după metoda de lucru, dispoziţiile şi
instrucţiunile I.C.E.F., Ocoalele silvice din
această categorie pot face experimentări
după iniţiativa, observaţiile şi concepţia
organelor locale, cu condiţia ca întinderea

unor asemenea lucrări să nu se execute pe
suprafeţe mai mari de un hectar de pădure şi
1 ar în pepiniere. În cazul când suprafeţele
indicate nu ar fi suficiente pentru o experimentare concludentă, se va cere prin
I.C.E.F. autorizaţia Ministerului pentru
suprafaţa necesară, când se va descrie şi
metoda de lucru propusă de Ocol.
Rezultatele practice ale acestor lucrări vor fi
urmărite pe teren de specialiştii I.C.E.F.,
stabilindu-se importanţa lor şi oportunitatea
de a fi continuate şi extinse.
m. Iau parte la colectivele Direcţiilor
regionale când se discută probleme de
tehnică silvică.
n. Dau concursul, la nevoie, pentru organizarea practicei sau aplicaţiunilor didactice.
o. Întocmeşte lunar o dare de seamă
asupra mersului lucrărilor executate în
cadrul planului special de experimentare, în
care se va menţiona obligatoriu dacă înregistrarea executării lucrărilor şi a rezultatelor obţinute s-a făcut la zi în fişele sau
registrele speciale de evidenţă.
Art. 6. Ocoalele silvice de observaţii,
experimentări şi aplicaţii didactice îndeplinesc toate sarcinile şi atribuţiunile prevăzute la art. 4 şi 5 şi în plus sunt destinate
să constituie:
- câmpul de aplicaţie practică pentru studenţii şi elevii din Învăţământul silvic.
- mijlocul de verificare şi ilustrare a
principiilor şi metodelor expuse de profesori la cursuri.
- teren de activitate practică şi de cercetare ştiinţifică pentru personalul didactic,
în vederea pregătirii lui profesionale.
În acest scop, ocoalele mai au de
îndeplinit următoarele sarcini peste cele
enumerate la art. 4 şi 5:
a. Colaborează cu Institutele de învăţământ şi Şcolile interesate la stabilirea
lucrărilor de interes didactic ce urmează a se
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executa şi le înscrie în planul special de
lucru.
b. Execută aceste lucrări cu concursul
personalului didactic al Şcolilor interesate şi
după indicaţiile ce se vor da de colectivul de
îndrumare tehnic, specificat la art. 7.
c. Dă concurs personalului didactic la
organizarea practicei studenţilor şi elevilor,
punând la dispoziţie unelte, cazări şi întreţinere.
d. Colaborează la executarea temelor
atribuite personalului didactic.
e. În afara planului special de lucru al
Ocoalelor experimentale, Institutele de
învăţământ pot executa în orice Ocol experimental lucrări, în vederea specializării personalului lor cu fonduri proprii şi cu aprobarea prealabilă a Ministerului.
CAPITOLUL III
Organizarea şi încadrarea
Art. 7. Ocoalele silvice din grupa I fac
parte din categoria în care au fost încadrate
în organizarea Ministerului Silviculturii,
Industriei Lemnului şi Hârtiei, având în plus
un tehnician pentru lucrările de observaţii şi
care se va numi “maestru de observaţii”.
Ocoalele silvice din grupele II şi III fac
parte de asemenea din categoria în care au
fost trecute în organizarea Ministerului şi
vor fi încadrate, în plus, în afară de maestrul
de observaţie, şi cu un inginer silvic care se
va numi inginer de cercetare.
Îndrumarea tehnică dela Ocoalele Stalin,
Câmpulung Moldovenesc şi Ţigăneşti se face printr-un colectiv format din şeful
Ocolului, inginerul şef, inginerul de cercetare, profesorii dela catedrele de specialitate ale Institutelor de învăţământ şi şeful
staţiunii I.C.E.F., care va îndeplini şi funcţiunea de secretar permanent al colectivului.
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Colectivul este prezidat de profesorul de silvicultură.
Inginerii de cercetare dela aceste Ocoale
vor fi recrutaţi dintre membri corpului
didactic dela Institutele de învăţământ
respective. În celelalte Ocoale experimentale, colectivul de îndrumare tehnică se
compune din şeful de Ocol, inginerul şef,
inginerul de cercetare şi, acolo unde este
cazul, colectivul se completează prin titulari
cadrelor de silvicultură dela Şcolile silvice
cele mai apropiate.
Art. 8. Ocoalele experimentale se vor
dota cu aparatura, utilajul şi maşinile necesare, pe baza propunerilor aprobate de Minister.
Ocoalele silvice din grupa III se înzestrează şi cu mijloacele necesare pentru cazarea studenţilor şi elevilor în timpul aplicaţiunilor didactice.
Inventarul cu care se dotează aceste
Ocoale face parte din inventarul general al
Ocolului, sub un capitol separat şi se foloseşte exclusiv pentru lucrările aferente
observaţiunilor, experimentărilor şi aplicaţiilor didactice.
Art. 9. Din punct de vedere ierarhic,
inginerul de cercetare şi maestrul de observaţii sunt pendinte de Ocol.
Art. 10. În executarea sarcinilor înscrise în acest regulament, Ocoalele experimentale pot folosi la culegerea observaţiilor şi la
executarea lucrărilor şi din personalul
Ocolului, care prin natura serviciului ce
prestează este în măsură să execute asemenea lucrări.
Şeful de Ocol, inginerul şef al Ocolului,
inginerului de cercetare şi maestrul de
observaţii vor fixa personalul ce va fi folosit
în scopul arătat. Sarcinile ce se vor trasa
acestui personal devin obligaţiuni de serviciu, cu toată responsabilitatea ce decurge
din asemenea obligaţii.
Art. 11. În vederea pregătirii lucrăto-
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rilor specializaţi la lucrări tehnice silvice,
Ocoalele experimentale sunt obligate să
instruiască şi să formeze cadre de muncitori
permanenţi, urmărind continuu specializarea lor.
Efectul acestor muncitori va fi stabilit în
raport cu volumul lucrărilor, iar Ocoalele
experimentale sunt obligate să le asigure
continuitatea în muncă în tot timpul anului.
CAPITOLUL IV
Raporturile dintre diferitele unităţi şi organe, angrenate în lucrările
de observaţii experimentale şi aplicaţii didactice.
Responsabilităţi
Art. 12. La Ocoalele silvice din grupa
I, sarcina întocmirii planului special pentru
observaţii o are I.C.E.F.-ul, împreună cu
colectivul de conducere al Ocolului.
Răspunderea executării observaţiilor şi a
exactităţii o poartă maestrul de observaţii.
Acesta contrasemnează corespondenţa cu
care se înaintează actele I.C.E.F., prima
semnătură fiind a inginerului şef sau a şefului de Ocol.
În lipsa acestora, corespondenţa se semnează numai de maestrul de observaţii.
Dacă la întocmirea planului de lucru
pentru maestrul de observaţii, se constată
că-i rămâne timp disponibil, în cadrul orelor
reglementare de serviciu, I.C.E.F. de acord
cu colectivul de conducere al Ocolului vor
fixa lucrările curente ale Ocolului la care
maestrul de observaţii poate fi utilizat fără
să se stingherească îndeplinirea punctuală şi
integrală a planului său de observaţii.
Art. 13. La Ocoale silvice din grupa II
sarcina întocmirii planului special de observaţii şi experimentare o are I.C.E.F., împreună cu inginerul de cercetare şi colectivul de

conducere al Ocolului.
Şeful de Ocol împreună cu inginerul şef
au în seamă şi în răspunderea lor pe lângă
executarea planului de producţie şi executarea planului special de experimentări şi
observaţii.
Inginerul de cercetare al Ocolului împreună cu maestrul de observaţii au răspunderea directă a efectuării ştiinţifice şi cu
punctualitate a lucrărilor prevăzute în planul special întocmit de I.C.E.F. împreună cu
colectivul de conducere al Ocolului.
Art. 14. Ocoalele silvice experimentale
din grupa III au aceleaşi sarcini ca şi cele
din grupa II.
Art. 15. În vederea stabilirii raporturilor şi răspunderilor organelor angrenate în
aceste lucrări se precizează următoarele:
Inginerul de cercetare şi maestrul de observaţii sunt îndrumaţi şi controlaţi de
I.C.E.F. în ceea ce priveşte executarea planului special.
CAPITOLUL V
Dispoziţiuni finale
Art. 16. Corespondenţa privitoare la
întocmirea şi executarea planului special de
experimentare şi observaţii se face direct cu
I.C.E.F., care informează ministerul asupra
executării acestui plan prin rapoartele sale
de activitate.
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