
 

 
 

                                                                                                                                                
   

 

 

MINUTĂ 

 

Întâlnirea colectivelor de elaborare a procedurilor administrative simplificate și a 

unor regulamente pentru silvicultură - Brașov, 21 Noiembrie 2018 

PROIECT SIPOCA - 395 

 

În data de 21 Noiembrie 2018, la Brașov, a avut loc prima întalnire de lucru a colectivelor 

de elaborare a procedurilor administrative simplificate și a unor regulamente pentru silvicultură 

din cadrul Proiectului SIPOCA 395. 

Responsabilul de proiect, dr. ing. Ovidiu BADEA, a deschis evenimentul prin prezentarea 

Agendei evenimentului și a Proiectului SIPOCA 395. Asistentul responsabilului de proiect, 

doamna dr. ing. Ecaterina APOSTOL a prezentat modalitatea de selecție a experților interni și 

externi, precum și componența colectivelor de experți pentru elaborarea procedurilor 

administrative simplificate și  a unor regulamente pentru silvicultură. În continuare, responsabilul 

de proiect, dr. ing. Ovidiu BADEA a prezentat activitățile specifice Colectivelor de experți, iar 

responsabilul financiar, ec. Cristina RUS a prezentat aspectele de management financiar și tehnic 

ale proiectului. 

În cadrul întâlnirii au participant cei 5 membri ai echipei de management al proiectului, 

precum și un număr de 50 de experți, membri ai colectivelor de lucru din cadrul echipei de 

implementare și alți participanți.  

 În partea a doua a evenimentului, colectivele de experți s-au întâlnit în sesiuni paralele de 

lucru, la nivelul procedurilor/regulamentelor pe care le au în responsabilitate privind elaborarea 

conținutului tematic al setului de întrebări/chestionarului ce urmează să fie adresat comunității 

științifice și agenților economici din silvicultură.   



 

 
 

                                                                                                                                                
   

Cu această ocazie s-au stabilit aspecte legate de identificarea prevederilor din normele şi 

regulamentele existente care nu mai corespund  realizărilor ştiinţifice şi tehnice actuale, realităților 

de natură organizatorică a agenților economici din silvicultură, a reglementărilor naționale și 

europene în domeniu, precum și de identificare a cunoștințelor științifice și tehnice acumulate  în 

ultimii 20 de ani în activitatea de cercetare–dezvoltare în silvicultură, a reglementărilor în vigoare 

și a particularităților de ordin organizatoric a structurilor existente în rândul agenților economici 

din silvicultură, care ar putea fi luate în considerare la elaborarea procedurilor și a regulamentelor. 

Scopul acestor activități a constat în elaborarea conținutului tematic al unui set de 

întrebări/al unui chestionar, specific fiecărei proceduri sau regulament, care va fi validat ulterior și 

transmis comunității științifice și agenților economici din silvicultură, în vederea obținerii de 

răspunsuri care să fie luate în considerare la elaborarea studiilor de fundamentare a procedurilor 

simplificate și a unor regulamente pentru silvicultură. 

Totodată, s-a stabilit faptul că următoarea întâlnire de lucru va avea loc în data de 11 

decembrie 2018, la București. 

 

 

 

Întocmit, 

Responsabil proiect, 

Ovidiu BADEA 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                                                                                                                
   

 

 

 



 

 
 

                                                                                                                                                
   

 


