
  

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ  

 

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI 

privind recunoaşterea Asociaţiei Administratorilor de Păduri ca fiind de utilitate publică 

 

 

Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare, o asociaţie sau fundaţie poate fi 

recunoscută de către Guvernul României ca fiind de utilitate publică dacă 

desfăşoară activităţi în domenii de interes public general sau al unor 

colectivităţi, după caz, funcţionează de cel puţin 3 ani, prezintă un raport de 

activitate din care să rezulte desfăşurarea unor activităţi anterioare 

semnificative, iar valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani 

anteriori este cel puţin egală cu valoarea patrimoniului iniţial. 

În baza dispoziţiilor legale, Asociaţia Administratorilor de Păduri, persoană 

juridică de drept privat, fără scop lucrativ, înscrisă în Registrul special al 

asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Sălişte jud. Sibiu, sub nr. 

15/13.12.2004, cu sediul în Sălişte, str. Sub Vii, nr.17, jud. Sibiu, a solicitat 

Secretariatului General al Guvernului recunoaşterea ca fiind de utilitate 

publică, cererea de recunoaştere fiind însoţită de documente prevăzute de lege. 

Având în vedere obiectul de activitate al Asociaţiei, Secretariatul General al 

Guvernului a transmis documentaţia spre soluţionare Ministerului Mediului, 

Apelor şi Pădurilor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în 

a cărui sferă de competenţă îşi desfăşoară activitatea această Asociaţie. 

Potrivit prevederilor statutare Asociaţia Administratorilor de Păduri desfăşoară 

activităţi de interes public general în sfera: 

1. promovării, în conformitate cu prevederile legale, a intereselor 

administratorilor de păduri; 

2. participării la manifestările legate de domeniul silvic pe plan intern şi 

internaţional şi organizării de astfel de evenimente; 

3. gestionării ariilor protejate; 

4. conservării naturii prin acţiuni şi proiecte care aduc beneficii reale mediului 

înconjurător; 

5. informării şi educării în scopul conservării biodiversităţii şi promovării 

unei atitudini responsabile faţă de natură; 

6. realizării dialogului cu autoritatea publică centrală care răspunde de 

silvicultură şi cu alte instituţii ale statului cu atribuţii în domeniul forestier 

în scopul creării unui cadru juridic şi instituţionasl modern pentru 

administrarea pădurilor; 

7. certificării calităţii profesionale a structurilor de administrare sau de 

asigurare a serviciilor silvice. 

    Asociaţia Administratorilor de Păduri cuprinde un număr de 96 ocoale 

silvice private din cele 137 înscrise în Registrul naţional al ocoalelor silvice şi 

are o activitate neîntreruptă de peste 10 ani.  

În prezent, Asociaţia Administratorilor de Păduri are reprezentanţi în diferite 



  

comisii şi consilii la nivel naţional: 

- Consiliul Naţional de Vânătoare; 

- Comisia Tehnică de Avizare în Silvicultură; 

- Comisiile judeţene de aplicare a legilor fondului funciar ; 

- Comitetul naţional de iniţiativă pentru înfiinţarea camerelor pentru 

agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală ; 

Asociaţia Administratorilor de Păduri are încheiate acorduri de colaborare şi 

parteneriate cu : Asociaţia Proprietarilor şi Administratorilor de Păduri din 

Estul Transilvaniei, Universitatea Transilvania din Braşov, Asociaţia 

Forestierilor Valea Someşului, WWF. 

Asociaţia Administratorilor de Păduri dispune de un patrimoniu şi logistica 

necesară desfăşurării activităţii aşa cum rezultă din situaţiile financiare anuale 

şi din bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani. 

 Cererea Asociaţiei Administratorilor de Păduri pentru recunoaşterea ca fiind 

de utilitate publică este însoţită de următoarele documente: 

1. Raport privind activitatea desfăşurată de Asociaţia Administratorilor de 

Păduri în perioada 2004-2014 ; 

2. Proces verbal din 23.07.2004, autentificat notarial prin încheierea de 

autentificare nr. 637/27.07.2004; 

3. Certificat de înregistrare fiscală; 

4. Act constitutiv – Statutul Asociaţiei Administratorilor de Păduri, 

aprobat cu modificări prin încheierea civilă a Judecătoriei Sălişte nr. 

188/2014, împreună cu documentele care au stat la baza emiterii 

încheierii; 

5. Copie de pe dovada dobândirii personalităţii juridice – Certificat de 

înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 15/13.12.2004; 

6. Dovada privind bonitatea asociaţiei - Scrisoare de bonitate emisă de 

Raiffeisen Bank Agenţia Sălişte; 

7. Copie de pe dovada privind situaţia juridică a sediului asociaţiei – 

contract de închiriere sediu şi decizia de înregistrare a sediului social şi 

a domiciliului fiscal; 

8. Lista cuprinzând denumirea şi sediul persoanelor juridice cu care 

asociaţia colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectului 

său de activitate, pentru care aceasta solicită recunoaşterea statutului de 

utilitate publică; 

9. Situaţii financiare anuale pentru anii: 2011, 2012, 2013, 2014; 

10. Bugetele de venituri şi cheltuieli pentru anii: 2011, 2012, 2013, 2014; 

11. Lista persoanelor angajate, împreună cu copia contractului individual de 

muncă şi a fişei postului; 

12. Copii după convenţii de colaborare şi parteneriate cu diferite entităţi ; 

13. Scrisori de recomandare din partea unor autorităţi competente. 

 

2. Schimbări preconizate Prin activitatea derulată, Asociaţia Administratorilor de Păduri colaborează cu 

autorităţile publice şi locale pentru asigurarea administrării/prestării de servicii 

silvice în toate pădurile retrocedate prin aplicarea legilor fondului funciar, 

având următoarele obiective: 

a) identificarea resurselor financiare necesare organizarea unor campanii 

destinate dezvoltării conştiinţei forestiere a proprietarilor de păduri, pentru 

asigurarea cheltuielilor necesare prestării unui pachet minim de servicii silvice 

destinate proprietarilor cu suprafeţe mici de păduri precum şi pentru pădurile 

private situate în arii naturale protejate; 

b) stimularea asocierii proprietarilor de păduri în scopul gestionării durabile a 

pădurilor pe care le au în proprietate; 

c) susţinerea înfiinţării Consiliului Naţional al Silviculturii; 



  

d) promovarea asociaţiei şi crearea unei imagini obiective asupra sectorului 

forestier; 

Luând în considerare faptul că Asociaţia Administratorilor de Păduri a 

demonstrat că este o organizaţie neguvernamentală activă, cu impact social şi 

economic major, care se distinge prin gama de interese comunitare pe care le 

promovează şi prin atitudinea adoptată, înţelegând să se implice în modelarea 

societăţii moderne democratice, poate fi declarată ca fiind de utilitate publică. 

Astfel, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului privind 

recunoaşterea Asociaţiei Administratorilor de Păduri ca fiind de utilitate 

publică. 

 

3. Alte informaţii 

 

Nu au fost identificate 

 

1. Impactul 

macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

11. Impactul asupra 

mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor 

de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Impactul asupra 

mediului  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

5. Alte informaţii 

 

Nu este cazul 

Secţiunea a 4-a: Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 

anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 

4 ani 

Media 

pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       

       (i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit       

b ) bugete locale:       

(i) impozit pe profit       

b) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) contribuţii de asigurări       

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       
(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii          

b) bugete locale :       



  

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii          

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii          

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

      

  

a) buget de stat       

b) bugete locale       

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a 5-a: Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ;  

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

materie 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii Europene de 

Justiţie a Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

6. Alte informaţi 

 

Nu au fost identificate 

Secţiunea a 6-a: Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ a fost dezbătut  în Comisia de Dialog 

Social a Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor.  

2. Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este 

legată de obiectul proiectului de act 

normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  



  

locale, în situaţia în care proiectul de 

act normativ are ca obiect activităţi ale 

acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte 

normative 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 

 750/2005 privind constituirea 

consiliilor interministeriale permanente 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

5. Informaţii privind avizarea către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

 

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul 

Legislativ. 

 

Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de 

act normativ  

 

1. Informarea societăţii civile cu  

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

 

În elaborarea proiectului a fost îndeplinită  procedura stabilită 

prin  Legea  nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia  publică, republicată prin afişarea pe site-ul 

Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor în data de 03.04.2015 

 

2. Informarea societăţii civile cu privire 

la eventualul impact asupra mediului în 

urma implementării proiectului de act 

normativ, precum şi efectele asupra 

sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice 

 

Proiectul de act normativ şi Nota de fundamentare sunt supuse 

procesului de dezbatere publică, prevăzut la punctul precedent. 

 

 

3. Alte informaţii 

 

Nu au fost identificate 

 

Secţiunea a 8-a: Măsuri de implementare  

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către  

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor 

noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

2. Alte informaţii 

 

Nu au fost identificate 

 

 

 



  

                 Pentru considerentele de mai sus, am elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind 

recunoaşterea Asociaţiei Administratorilor de Păduri ca fiind de utilitate publică, care în forma 

prezentată a fost avizat de către ministerele interesate şi de Consiliul Legislativ şi pe care îl supunem 

spre adoptare.  

 

 

 

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

 

 

Graţiela Leocadia GAVRILESCU 

 

Avizăm favorabil: 

 

 

 

 

                                                    

   MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE                                  MINISTRUL JUSTIŢIEI 

 

  Eugen Orlando TEODOROVICI                                               Robert Marius CAZANCIUC  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


