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BIBLIOGRAFIE  
pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, 

din data de 21.10.2021  

 

 

 
1. Constituția României, republicată; 
2. Titlul I și II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare;  
3. Legea nr. 202/2002 – privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. O.G. nr. 137/2000 – privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu 

modificările și completările ulterioare; 
5. H.G nr. 743 /2015 (*actualizată*) – privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere; 

6. O.M nr. 456/2016 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Gărzilor 

forestiere; 

7. Legea nr. 46/2008 – (republicată) - Codul silvic; 

8. Legea nr. 171/2010 – privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice; 

9. O.G. nr. 2/2001 – privind regimul juridic al contravențiilor; 

10. Legea nr. 270/2017 – Legea prevenirii; 

11. H.G. nr. 33/2018 – Privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 

270/2017 și a modelului planului de remediere; 

12. H.G. nr. 497/2020 – pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi 

comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor 

lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi 

circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri 

de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc 

pe piaţă lemn şi produse din lemn; 

13. H.G. nr. 1076/2009 – Regulament de pază a fondului forestier; 

14. Ordinul nr. 1540/2011 – Aprobarea Instrucțiunilor privind termenele de exploatare, perioadele 

și modalitățile de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;  

15. Ordinul nr. 1346/2011 – Regulamentul privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor 

special de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori; 

16. Ordinul nr. 769/2006 – Pentru aprobarea Metodologiei privind limitarea răspunderii 

patrimoniale a personalului de paza a pădurilor; 

17. Ordinul nr. 1652/2000 – Privind normele tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de 

regenerare a pădurilor și de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate 

(NT1); 

18. Ordinul nr. 1649/2000 – Privind normele tehnice pentru conducerea arboretelor (NT2); 

19. Ordinul nr. 1650/2000 – Privind normele tehnice de alegere și aplicare a tratamentelor (NT3); 

20. Ordinul nr. 1651/2000 – Privind normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat 

comercializării (NT4); 

21. Ordinul nr. 1672/2000 – Privind normele tehnice pentru amenajarea pădurilor (NT5); 

22. Ordinul nr. 1653/2000 – privind normele tehnice privind efectuarea controlului anual al 

regenerărilor (NT7);  
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23. Ordinul nr. 694/2016 – pentru aprobarea metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea 

temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești; 

24. Ordin nr. 766/2018 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor 

silvice, modificarea prevederilor acestora şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din 

fondul forestier şi a Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibilităţii/posibilităţii anuale în 

vederea recoltării produselor accidentale I; 

25. Ordin nr. 767/2018 – privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare şi casare a actelor 

de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din 

vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional şi a Procedurii 

privind punerea în valoare şi recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care 

legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic şi din vegetaţia forestieră din afara 

fondului forestier naţional. 

 
 

  La studierea actelor normative, candidații vor avea în vedere toate republicările, 

modificările și completările  ulterioare. 

 

 
 
 
 
 

           Comisie concurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


