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REFERAT DE APROBARE 

Art. 30 alin. (5) şi alin. (6) din Legea nr. 46-2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările 

ulterioare, reglementează că  

"(5) Lucrarile de regenerare, intretinere a semintisurilor si plantatiilor, precum si de ingrijire a 

arboretelor se realizeaza de ocoale silvice sau de catre persoane juridice atestate in conditiile legii.  

            (6) Regulamentul si criteriile de atestare a persoanelor juridice prevazute la alin. (5) se aproba prin 

ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, cu consultarea asociatiilor 

si organizatiilor profesionale si a structurilor asociative ale autoritatilor locale."  

În baza obligaţiei prevăzută la art. 30 alin.(5) şi (6) din Legea nr. 46-2008 - Codul silvic, cu 

modificările şi completările ulterioare, în data de 03.08.2015 s-au analizat punctele de vedere formulate de 

Asociaţia Administratorilor de Păduri din România-AAP, Asociaţia Progresul silvic şi Asociaţia Patronală 

a Forestierilor din România-ASFOR şi Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, în prezenţa reprezentanţilor 

acestora şi a fost elaborat prezentul proiect de ordin.  

 Prin prezentul proiect se reglementează următoarele: 

 Domeniile de atestare sunt următoarele: 

 a) proiectare - elaborarea studiilor de teren şi a documentaţiilor tehnico-economice; 

 b) execuţie - efectuarea lucrărilor.  

Grupele de lucrări pentru care Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor acordă atestarea, sunt 

următoarele: 

 a) regenerarea pădurilor; 

 b) întreţinerea seminţişurilor şi plantaţiilor forestiere; 

 c) îngrijirea arboretelor prin degajări, depresaj şi curăţiri, rărituri, elagaj artificial, emondaj şi 

deschiderea culoarelor de acces, în condiţiile prevăzute de art. 2, lit. c); 

 d) amenajări de desecare şi drenaj, care au drept scop prevenirea şi înlăturarea excesului de 

umiditate de la suprafaţa terenului şi din sol, în vederea asigurării condiţiilor favorabile de utilizare a 

terenurilor cu destinaţie forestieră sau destinate culturii speciilor forestiere. Aceste amenajări cuprind 

lucrări de colectare, de transport şi de evacuare în emisar a apei în exces; 

 e) lucrări de combatere a eroziunii solului şi de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări. 

Aceste amenajări cuprind lucrări pentru protecţia solului, regularizarea scurgerii apei pe versanţi şi 

stingerea formaţiunilor torenţiale; 

 f) amenajări pedoameliorative pe terenurile sărăturate, acide şi pe nisipuri, pe terenurile poluate, 

inclusiv cu reziduuri petroliere, pe haldele de la exploatările miniere, pe alte terenuri neproductive, 

cuprinzând şi lucrările de nivelare-modelare, de scarificare, de afânare adâncă, rigole şi şanţuri de scurgere 



a apei, arăturile în benzi cu coame, udările de spălare a sărurilor, aplicarea de amendamente şi 

îngrăşăminte, în scopul valorificării pentru silvicultură sau pentru cultura speciilor forestiere; 

 g) împădurirea terenurilor agricole, perdele forestiere de protecţie şi plantaţii pentru combaterea 

eroziunii solului şi stabilizarea nisipurilor mişcătoare; 

 h) alte lucrări realizate prin soluţii tehnice şi tehnologii noi, rezultate din activitatea de cercetare 

silvică în domeniul îmbunătăţirilor funciare. 

În vederea atestării, persoanele juridice trebuie să îndeplinească în mod cumulativ, următoarele 

condiţii: 

 a) să fie constituite şi să funcţioneze în condiţiile legii; 

 b) să aibă înscris în statut obiectul de activitate corespunzător cu domeniile şi grupele de lucrări în 

care solicită atestarea, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 2, după cum 

urmează: 

 - 7112  Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea – pentru domeniul de atestare 

proiectare şi pentru grupele de lucrări prevăzute la art. 6, lit. d) – h); 

 - 0210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere – pentru domeniul de atestare executie şi grupele de 

lucrări prevăzute la art. 6 lit. a), b), c) şi g); 

 - 4312 Lucrări de pregatire a terenului - pentru domeniul de atestare executie şi grupele de lucrări 

prevăzute la art. 6 lit. a), d) şi f); 

 - 4291 Construcţii hidrotehnice - pentru domeniul de atestare executie şi grupa de lucrări prevăzută 

la art. 6 lit. e); 

 c) să aibă cel puţin 2 angajaţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, ambii 

atestaţi ca persoane fizice conform prezentului regulament, pentru domeniul şi grupele de lucrări pentru 

care persoana juridică solicită atestarea;  

 d) pentru domeniul de atestare execuţie, una din cele două persoane încadrate cu contract 

individual de muncă, trebuie să deţină certificatul de atestare  pe care l-a obţinut ca absolvent de studii 

superioare.  

 e) să deţină mijloacele tehnice minime necesare pentru realizarea lucrărilor pentru care solicită 

atestarea, după cum urmează: 

 1. pentru domeniul de atestare proiectare: un calculator cu imprimantă şi un teodolit/o staţie 

totală/GPS; 

 2. pentru domeniul de atestare executie, în funcţie de specificul lucrării: unelte, motoburghiu, 

ferăstrău mecanic, tractor, plug, buldozer, excavator, compactor, încărcător, macara şi altele asemenea. 

         Vă rugăm să fiţi de acord cu elaborarea proiectului de ordin 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.  
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