
 1 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

 

 

 

ORDIN 

Nr. ............. /........................   
 

pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizează 

lucrări de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a 

arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea 

şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic 

 

  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 164284 din 12.08.2015 al Direcţiei Politici şi, 

Strategii în Silvicultură,  

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 49/2009  privind 

libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, 

 În temeiul art. 30 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 46/2008 Codul Silvic, cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 74 lit. d) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, art. 8 din Legea privind împădurirea terenurilor degradate 

nr. 100/2010 şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, 
 

 ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul  

 

ORDIN: 

 

 Art.1. - Se aprobă Regulamentul privind atestarea persoanelor juridice care realizează 

lucrări de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, 

precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări 

de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 

prezentul ordin. 

 Art.2. -  Dosarele depuse în vederea atestării pentru lucrări de îmbunătăţiri funciare în 

domeniul silvic, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, se analizează pe baza metodologiei 

în vigoare.  

Art. 3. - (1)  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi 

pădurilor nr. 718/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice 

şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare din domeniul 

silvic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 21 mai 2010, se abrogă. 

  (2) Certificatele de atestare emise în condiţiile legii în baza Ordinului ministrului mediului 

şi pădurilor nr. 718/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor 

fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare din 

domeniul silvic rămân valabile. 

 Art. 5. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

MINISTRU 

 

Graţiela Leocadia GAVRILESCU 
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