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ANUNŢ 

 

 

În atenţia persoanelor fizice şi juridice care solicită atestarea 

pentru realizarea lucrărilor de regenerare a arboretelor şi întreţinere a seminţişurilor şi 

plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi proiectarea şi/sau executarea lucrărilor 

de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic 

  

 

 Documentaţia necesară pentru obţinerea certificatului de atestare potrivit 

REGULAMENTULUI privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare 

şi 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, aprobat prin OM nr. 1763/2015, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, 

nr. 890 din 27 noiembrie 2015, se depune la:  

 - Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură - Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor - sediul din Bd. General Gheorghe Magheru, nr. 31, Sector 1, Bucureşti, cod 010325;  

  sau la 

 - Sediul „Societății Progresul Silvic" - Bd. General Gheorghe Magheru, nr. 31, Sector 1, 

Bucureşti, cod 010325. 

 Tariful pentru obţinerea certificatului de atestare este următorul: 

 a) 400 lei* pentru persoane fizice ; 

 b) 800 lei* pentru persoane juridice. 

 Tariful se depune înainte de susţinerea examenului, astfel: 

 -  în numerar, la casieria „Societății Progresul Silvic"; 

 - prin virament în contul bancar al Societății Progresul Silvic, deschis separat pentru această 

activitate: RO11 RNCB 0090 0005 0890 0023 – BCR 

 

 DOSARUL PENTRU ATESTARE 

 trebuie să conţină următoarele documente  

 

1. Pentru persoane fizice: 

 

a) cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; 

b) curriculum vitae; 

c) lista de lucrări elaborate sau la care persoana fizică a fost coautoare în domeniul proiectării, 

respectiv lista de lucrări executate privind activităţile prevăzute la art. 2, după caz, din care să rezulte 

experienţa corespunzătoare domeniului şi grupelor de lucrări pentru care persoana fizică solicită 

atestarea; 

d) diploma de studii, în copie; 

e) documente în copie certificată de către angajator/deţinător sau alte documente din care să 

rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) şi/sau alin. (3) lit. b); 

f) certificatul de cazier judiciar, din care să rezulte că persoana nu a fost condamnată în ultimii 3 

ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care să fi adus atingere eticii 

profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; 

g) documentul care dovedeşte achitarea tarifului stabilit pentru atestare, potrivit prevederilor art. 

19 alin. (1) şi (2). 

 

________________________________________________________ 

* Societatea Progresul Silvic nu este plătitoare de TVA 
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2. Pentru persoane juridice:  

    

    a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 2; 

    b) memoriu de activitate care să conţină: date cu privire la capitalul social şi la valoarea 

patrimoniului, lista principalelor lucrări realizate în domeniu, experienţa în proiectarea/execuţia 

lucrărilor, personalul tehnic şi economic angajat şi experienţa acestuia; 

    c) declaraţie pe propria răspundere a administratorului, din care să rezulte că persoana juridică nu 

se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

    d) lista utilajelor şi echipamentelor aflate în stare de funcţionare deţinute, necesare pentru 

desfăşurarea activităţilor în domeniul şi grupele pentru care se solicită atestarea, însoţită de copii de 

pe documentele prin care se face dovada deţinerii pe toată durata de valabilitate a certificatului de 

atestare; 

    e) copii de pe documentele care dovedesc înfiinţarea persoanei juridice, potrivit legii: 

    1. actul constitutiv şi/sau statutul; 

    2. încheierea judecătorului-delegat de la oficiul registrului comerţului/hotărârea judecătorească de 

înfiinţare/rezoluţia directorului oficiului registrului comerţului competent teritorial; 

    3. certificatul de înregistrare la oficiul registrul comerţului/Registrul naţional al persoanelor 

juridice fără scop patrimonial; 

    f) copii de pe contractele individuale de muncă pe durată nedeterminată ale angajaţilor atestaţi, 

ţinând seama de prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2); 

    g) extras din aplicaţia REVISAL, din care să rezulte înregistrarea la inspectoratul teritorial de 

muncă a contractului individual de muncă pentru angajatul/angajaţii atestaţi; 

    h) copii de pe certificatele de atestare ale persoanelor fizice care au calitatea de 

angajat/administrator/asociat la persoana juridică, conform prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c); 

    i) documentul care dovedeşte achitarea tarifului stabilit pentru atestare, potrivit prevederilor art. 

19 alin. (1) şi (2). 

    Documentele depuse în copie vor fi certificate, pentru conformitate, prin semnătură şi ştampilă, de 

către reprezentantul legal al persoanei juridice. 
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ANEXA NR. 1                                                                                                                            

- Model - 

 

CERERE 

pentru atestarea persoanelor fizice 
 

     

 Domnule preşedinte, 

 

 

    Subsemnatul, ............................................................................., având cetăţenia ............................., 

                              (numele şi prenumele solicitantului) 

cu domiciliul în ....................................................................................................................................... 

(adresa completă şi numărul de telefon, eventual numărul de fax, în vederea facilitării comunicării), 

CNP nr. ......................., posesor al diplomei ......................, în specializarea ......................................., 

eliberată de ........................... din localitatea ..........................., promoţia ............., ţara ......................., 

solicit atestarea, în calitate de persoană fizică, în domeniul ...................................., conform art. 5 şi 

grupele de lucrări ................................................., conform art. 6 din 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, aprobat prin Ordinul 

ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.763/2015 (regulament). 

    În susţinerea cererii anexez documentele necesare în vederea atestării, conform prevederilor 

regulamentului. 

    Menţionez că îmi desfăşor activitatea la ....................................., cu sediul în localitatea 

......................., judeţul/sectorul ......................., str. ................... nr. ......, telefon .........................., fax 

............................, unde am calitatea de .................................................. . 

 

    Declar că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce îmi revin potrivit regulamentului. 

 

    Data ........................................... 

................................................... 

(semnătura) 

 

 

    Domnului preşedinte al Comisiei de atestare a persoanelor juridice care realizează lucrări de 

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

atestare a persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de 

îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic 
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ANEXA NR. 2 

- Model - 

 

 

 

 

CERERE 

pentru atestarea persoanelor juridice 
 

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

 

 

 

    Domnule preşedinte, 

 

 ........................................................................., având sediul în ........................................................ 

(denumirea persoanei juridice)       (adresa completă), 

 

  .............................................................................................., înregistrată la Oficiul Registrul 

Comerţului .......................... cu nr. ..............., codul fiscal nr. ................., telefon 

................................., fax .............................., reprezentată prin ...................................., în calitate de 

............................, solicită atestarea în calitate de persoană juridică în domeniul ................................ 

şi grupele de lucrări ......................................., conform prevederilor art. 5, respectiv art. 6 din 

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, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.763/2015 (regulament). 

    În susţinerea cererii se anexează documentele necesare în vederea atestării, conform prevederilor 

din regulament. 

    Declarăm că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce ne revin potrivit regulamentului. 

 

    Data .............................................. 

 

................................................... 

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila) 

 

 

    Domnului preşedinte al Comisiei de atestare a persoanelor juridice care realizează lucrări de 

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

atestare a persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de 

îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic 


