
Implementarea si dezvoltarea  de sisteme si standarde comune 
pentru optimizarea proceselor decizionale in domeniul apelor și 

padurilor, aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi in 
Ministerul Apelor si Padurilor pentru sistematizarea si 

simplificarea legislației din domeniul apelor si realizarea unor 
proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative 

pentru mediul de afaceri in domeniul silviculturii



1.TITLUL PROIECTULUI : „Implementarea si dezvoltarea de sisteme si standarde comune pentru
optimizarea proceselor decizionale in domeniul apelor și padurilor,
aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi in Ministerul Apelor si
Padurilor pentru sistematizarea si simplificarea legislației din
domeniul apelor si realizarea unor proceduri simplificate pentru
reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri in
domeniul silviculturii”

2. Cod SIPOCA : 395

3. Cod SMIS2014+ : 116294

4. BENEFICIAR : Ministerul Apelor și Pădurilor

5. PARTENERI : Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură „Marin 
Drăcea”

Acadeamia de Studii Economice

6. DURATA PROIECTULUI : 26 Iulie, 2018 – 26 Septembrie, 2020  (26 luni)



SPECIFICATII
Lider de parteneriat 
Ministerul Apelor si 

Padurilor

Partener 1 
Academia de 

Studii 
Economice

Partener 2
INCDS Marin 

Dracea

TOTAL

Valaloarea totala a
proiect. din care:

6.165.458,02 3.142.260,17 3.000.712,56 12.308.430,7
5

Val. eligibila a proiect 6.165.458,02 3.142.260,17 3.000712,56 12.308.430,7
5

Valoarea eligibila
nerambursabila

5.177.989,80 3.079.414,99 2.940.689,31 11.198.103,1
0

Valoarea eligibila
nerambursabila din
FSE

5.177.989,80 2.638.991,46 2.520.114,33 10.337.095,5
9

Valoarea eligibila din
bugetul national

0,00 440.423,53 420.583,98 861.007,51

Cofinantarea eligibila
a beneficiarului

987.468,22 62.845,18 60.014,25 1.110.327,65

Valoarea neeligibila a
proiectului, inclusiv
TVA aferenta acestuia

0,00 0,00 0,00 0,00

SPECIFICATII
Lider de parteneriat 
Ministerul Apelor si 

Padurilor

Partener 1 Academia 
de Studii Economice

Partener 2
INCDS Marin Dracea

TOTAL

Valaloarea totala a proiectului
din care:

6.165.458,02 3.142.260,17 3.000.712,56 12.308.430,75

Valoarea eligibila a proiectului 6.165.458,02 3.142.260,17 3.000712,56 12.308.430,75

Valoarea eligibila 
nerambursabila

5.177.989,80 3.079.414,99 2.940.689,31 11.198.103,10

Valoarea eligibila 
nerambursabila din FSE

5.177.989,80 2.638.991,46 2.520.114,33 10.337.095,59

Valoarea eligibila din bugetul 
national

0,00 440.423,53 420.583,98 861.007,51

Cofinantarea eligibila a 
beneficiarului

987.468,22 62.845,18 60.014,25 1.110.327,65

Valoarea neeligibila a 
proiectului, inclusiv TVA aferenta 
acestuia

0,00 0,00 0,00 0,00

7. VALOAREA PROIECTULUI 



8. Responsabilități ale INCDS „Marin Drăcea”

▪ Activitatea A18 : Realizarea unor proceduri simplificate destinate agenților economici
pentru reducerea birocrației în domeniul silviculturii

- Subactivitatea A 18.1. Elaborarea studiilor de fundamentare a normelor şi
regulamentelor existente în vederea elaborării procedurilor simplificate destinate
agenților economici pentru reducerea birocrației în domeniul silviculturii;

- Subactivitatea A 18.2. Elaborarea procedurilor simplificate, în forme preliminare,
destinate agenților economici pentru reducerea birocrației în domeniul silviculturii;

➢ Obiective: Elaborarea de:
- studii specifice pentru actualizarea sistemului existent de norme tehnice în
silvicultură;
- regulamentele de pază a fondului forestier la nivel naţional, de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate și privind trasabilitatea lemnului;

➢ Rezultate: 11 proceduri simplificate destinate agenților economici pentru reducerea
birocrației în domeniul silviculturii



▪ Proceduri simplificate destinate agenților economici pentru reducerea birocrației 

în domeniul silviculturii, prevăzute să fie elaborate în cadrul proiectului
- Procedura privind paza fondului forestier național

- Procedura privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a 

terenurilor degradate

- Procedura privind îngrijirea și conducerea arboretelor 

- Procedura privind alegerea și aplicarea tratamentelor

- Procedura privind evaluarea  masei lemnoase destinată comercializării

- Procedura privind amenajarea pădurilor

- Procedura privind apărarea pădurilor împotriva incendiilor

- Procedura privind regenerarea pădurilor și control anual al regenerărilor

- Procedura privind protecția pădurilor

- Procedura privind trasabilitatea lemnului și a materialelor lemnoase

- Procedura privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică



9. Planul de realizare a activității  A18

Activitatea A18: Realizarea unor proceduri simplificate destinate agenților economici pentru reducerea 
birocrației în domeniul silviculturii

Subactivitatea A 18.1. Elaborarea studiilor de fundamentare procedurilor  simplificate şi a unor
regulamente existente destinate agenților economici pentru reducerea 
birocrației în domeniul silviculturii  

Etape/Activități  de realizare: 

- selecția experților și constituirea colectivelor de lucru;

- întalniri de lucru;

- consultări  și dezbateri periodice.



➢ Primele 10 luni

- Constituirea colectivelor de experți ( specialiști ai INCDS „Marin Drăcea” și din
alte instituții de profil de cercetare, învățământ și din practica silvică) – 49+19 experți.

- Identificarea prevederilor din normele tehnice şi regulamentele existente care nu
mai corespund dpdv științific, tehnic, al realităților de natură organizatorică a agenților
economici din silvicultură precum și al reglementărilor naționale și europene în
domeniu.

- Organizarea a trei consultări periodice cu reprezentanți ai:

- autorităţii publice centrale pentru silvicultură și mediu;
- administratorilor si proprietarilor de păduri;

- Asociației Forestierilor din România (ASFOR);

- altor unități economice care prestează activități în
silvicultură.



- Organizarea a trei întâlniri de lucru (pentru identificarea cunoștințelor științifice și 
tehnice acumulate ) cu specialiști  din:

- Academia Română;

- Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”;

- institute și centre de cercetare, universităţi.

- Selectarea, dezbaterea și armonizarea tuturor aspectelor noi științifice, tehnice,
de ordin practic, de reglementare și organizatorice la nivelul fiecărui colectiv de lucru.



➢ Lunile 11 – 20
- Elaborarea studiilor de fundamentare a procedurilor și regulamentelor propuse

- Organizarea a două dezbateri periodice cu toți factorii interesați (luna a 19-a)

- Definitivarea studiilor (luna a 20-a)

Subactivitatea A 18.2. Elaborarea procedurilor simplificate și a unor regulamente
destinate agenților economici pentru reducerea birocrației în domeniul silviculturii

➢ Lunile 21-23
- Integrarea, de către colectivele de experţi nominalizate pentru fiecare studiu de fundamentare

respectiv, pentru fiecare procedură în parte, a rezultatelor obținute în cadrul studiilor.

- Întâlnirea periodică a colectivelor de experți și armonizarea conținutului procedurilor de
elaborat ținând cont de conexiunile inter- și tansdisciplinare care trebuie să existe între acestea,
din punct de vedere științific, tehnic și al legislației silvice în vigoare.



➢ Lunile 24-25

- Organizarea de către INCDS „Marin Drăcea” și autoritatea publică centrală pentru
silvicultură a două dezbateri publice, științifice și tehnice asupra formelor preliminare ale
procedurilor și ale unor regulamente destinate agenților economici pentru reducerea
birocrației în domeniul silviculturii

Participanți: reprezentanţi din domeniul mediului, ai administratorilor de păduri, din
universităţi, ai instituţiilor de cercetare de profil, ai unor organizații și unități economice din
domeniul forestier.

➢ Luna 26

- Definitivarea  şi elaborarea  în forma finală a procedurilor  simplificate



VA MULTUMIM!


