Legislație
+

☑odul silvic
C
Definiții și clasificări
+

A
☑dministrarea fondului forestier
+

A
☑dministrarea fondului forestier na?ional
HG 229/2009 - Reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare
HG 483/2006 - Atribuții ocoale silvice și obligații proprietari pădure
HG 1476/2002 - Certificarea managementului forestier
OM 172/2015 - Aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul
şi a modului de plată a redevenţei obţinute din concesionarea
terenurilor forestiere proprietate publică a statului
Administrarea fondului forestier proprietate UAT

+

A
☑dministrarea fondului forestier proprietate privat?
Legea 18/1991 - Legea fondului funciar
Legea 247/2005 - Legea reformei proprietății
HG 864/2016 - Ajutor de minimis pentru proprietăți < 30ha

+

G
☑estionarea durabil? a p?durilor
+

A
☑menajarea p?durilor
OM 766/2018 - Norme tehnice de amenajare a pădurilor

+

C
☑onservarea biodiversit??ii
OM 3397/2012 Criterii și indicatori de identificare a pădurilor

virgine și cvasi-virgine
OM 2525/2016 Constituirea Catalogului Pădurilor virgine și cvasivirgine
Legea 49/2011 - Regimul ariilor naturale protejate
+

R
☑econstruc?ia ecologic?, regenerarea ?i îngrijirea p?durilor
Legea 107/2011 - Comercializarea materialelor forestiere de
reproducere
HG 611/2005 - Regulamentul privind controlul producătorilor,
comercianţilor şi utilizatorilor materialelor forestiere de
reproducere
Legea 100/2010 - Împădurirea terenurilor degradate
HG 1257/2011 - Regulamentul privind stabilirea grupelor de
terenuri care intră în perimetrele de ameliorare
Legea 289/2002 - Perdele forestiere de protecție
HG 994/2004 - Înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie a
căilor de comunicaţie împotriva înzăpezirii
Asigurarea integrităţii fondului forestier naţional

+

P
☑revenirea ?i stingerea incendiilor
OM 551/2006 - Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de
urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure

+

P
☑aza ?i protec?ia p?durilor
HG 1076/2009 - Regulamentul de pază a pădurilor
Legea 84/2007 - Evaluarea pagubelor produse vegetației

forestiere
Legea 28/2009 - Comercializarea produselor de protecție a
plantelor
+

P
☑rodusele specifice fondului forestier na?ional
+

P
☑roduse lemnoase
OM 767/2018 - Punerea în valoare a masei lemnoase
OM 1346/2011 - Regulament dispozitive de marcat

+

P
☑roduse nelemnoase
Legea 407/2006 - Legea vânătorii și protecției fondului
cinegetic
OM 353/2008 - Regulament de autorizare, organizare și
practicare a vânătorii
OM 219/2008 - Contractul de gestionare a faunei
cinegetice

+

E
☑xploatarea masei lemnoase
OM 1330/2015 - Atestarea operatorilor economici pentru
exploatare forestieră
OM 1540/2011 - Instrucţiuni privind termenele, modalităţile şi
perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului
lemnos
HG 715/2017 - Regulamentul de valorificare a masei lemnoase

+

P
☑rovenien?a ?i circula?ia materialelor lemnoase
UE 995/2010 - Obligațiile operatorilor care introduc pe piață lemn

și produse din lemn
HG 668/2011 - Punere în aplicare UE 995/2010
UE 363/2012 - Monitorizarea DDS (due diligence system)
OM 819/2015 - Exercitarea controlului DDS
OM 845/2015 - Obligații și sancțiuni ce revin operatorilor care
introduc pentru prima dată pe piață produse din lemn
HG 1004/2016 - Norme privind proveniența, circulația și
comercializarea masei lemnoase
OM 836/2014 - Documente cu regim special pentru proveniența,
circulația și comercializarea masei lemnoase
OM 837/2014 - Metodologie de funcționare SUMAL
OM 1534/2016 - Emiterea certificatelor de origine pentru biomasă
Cercetarea ştiinţifică din silvicultură
Dezvoltarea conştiinţei forestiere
+

A
☑ccesibilizarea p?durilor
Legea 56/2010 - Accesibilizarea fondului forestier național

+

D
☑ezvoltarea durabil? a fondului forestier na?ional
+

D
☑ezvoltarea fondului forestier na?ional
HG 118/2010 - Achiziționarea de către stat a terenurilor ce pot fi
incluse în fondul forestier proprietate publică a statului

+

F
☑orme asociative ale proprietarilor de p?duri
HG 861/2009 Acordarea de sume pentru asocierea proprietarilor

Modalităţi de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor
+

C
☑ontrolul aplic?rii ?i respect?rii regimului silvic
OUG 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
HG 743/2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere
OM 456/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Gărzilor forestiere
OM 1545/2011 - Norme metodologice privind constituirea şi utilizarea
fondului de stimulare a agenţilor constatatori

+

R
☑?spunderi ?i sanc?iuni
Legea 171/2010 - Stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Dispoziţii tranzitorii şi finale

+

☑tatutul personalului silvic
S
Dispoziții generale
Categorii statutare ale personalului silvic
+

Î☑
ncadrarea personalului silvic pe grade profesionale
OM 115/2002 - Regulamentul privind atribuţiile, constituirea şi
funcţionarea comisiilor de încadrare şi promovare a personalului silvic pe
grade profesionale şi gradatii

+

D
☑repturi ?i îndatoriri
OM 1305/2005 - Modelul de uniformă de serviciu a personalului silvic
Protecția personalului silvic

+

M
☑?suri disciplinare. Sanc?iuni
OM 274/2002 - Regulamentul de organizare şi functionare a consiliilor de

disciplină prevăzute în Statutul personalului silvic
Dispoziții tranzitorii și finale
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