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Lista cu principalele acte normative ale INSTITUTULUI NAȚIONAL DE 
CERCETARE DEZVOLTARE în SILVICULTURĂ „Marin Drăcea” 

 
I. CERTIFICARI: 
 

1. Certificat nr. 03/25.10.2019 pentru activități de Cercetare-Dezvoltare, Inovare și 
experimentare în domeniul silviculturii și domenii conexe: Sistemul de Management al 
Inovării conform condițiilor din standardul SR 13572:2016; ISO 56002:2019 
2. Certificat de înregistrare pentru recunoașterea Sistemului de Management de Mediu în 
conformitate cu cerințele ISO 14001:2015; 
3. Certificat de înregistrare pentru recunoașterea Sistemului de Management al Calității în 
conformitate cu cerințele ISO 9001:2015; 

 
II. LEGISLATIE INFIINTARE INCDS „Marin Drăcea” 
 
• Hotărârea Guvernului nr. 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", ca institut naţional de cercetare-
dezvoltare   

• Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în 
Silvicultură "Marin Drăcea" din 06.05.2015 

III. LEGISLATIA MUNCII: 
 
 Legea 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 Legea nr. 367/2022 privind dialogul social  , cu modificările și completările ulterioare 
 Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților  , cu 

modificările și completările ulterioare 
 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, cu modificările și completările 

ulterioare 

IV. LEGISLATIE SALARIZARE SI ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE: 
 
 Hotărârea Guvernului Nr. 327/ 2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile 

salariale directe la contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare, cu modificările și 
completările ulterioare 

 Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. 

 Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj si stimularea ocupării forței de munca, 
cu modificările și completările ulterioare. 

 OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 Legea nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor si persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

  Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările 
ulterioare.. 
 

V. LEGISLATIE SSM: 
 Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare 
 Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările 
ulterioare 
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VI. PSI: 
 
 Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare 

 
VII. LEGISLATIE REFERITOARE LA EFECTUAREA DEPLASARILOR: 

 
 Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor 

publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul 
Serviciului, cu modificările și completările ulterioare 

 Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului trimis în 
străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările 
ulterioare 

 
VIII. LEGISLATIE CERCETARE: 

 
 Hotărârea nr. 1188/2022 privind aprobarea Planului naţional de cercetare, dezvoltare și inovare 

2022-2027, cu modificările și completările ulterioare 
 Legea Nr. 319/ 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și 

completările ulterioare 
 Legea Nr. 206/ 2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și 

inovare, cu modificările și completările ulterioare 
 Ordonanța Guvernului Nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu 

modificările și completările ulterioare 
 Hotărârea Guvernului Nr. 637/ 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, 
 Hotărârea Guvernului Nr. 1.266 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-
dezvoltare 

 Ordin Nr. 3845/2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidentă a rezultatelor 
activităților de cercetare-dezvoltare și a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activității de 
cercetare dezvoltare 

 Ordinul nr. 1056/4435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de 
cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal   

 HG 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli 
pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat 

 Hotărârea nr. 477/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea 
acreditării institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare 

 Hotărârea nr. 576/2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcției de 
director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările 
ulterioare 

 
IX. LEGISLATIE SILVICĂ: 

 
 Ordonanța de urgență nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, cu modificările și completările 

ulterioare   
 Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare 
 Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național, cu modificările și completările 

ulterioare 
 Hotărârea Guvernului nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publica cu modificările și completările ulterioare;  
 Legea nr. 407 / 2006 – Legea vânătorii și a fondului cinegetic, cu modificările și completările 

ulterioare 



3 
 

 Ordinul nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor 
silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din 
fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în 
vederea recoltării produselor accidentale I, cu modificările ulterioare;  

 HG nr. 1076/2009 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier, cu modificările și 
completările ulterioare 

 HG 497/2020 pentru aprobarea Normelor referitoare proveniența, circulația și comercializarea 
materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de 
prelucrat lemn rotund, precum și celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase 
destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor 
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 
2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduce pe piață lemn și produse din 
lemn, cu modificările și completările ulterioare 

 Ordinul MMAP nr. 118/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea 
aplicațiilor SUMAL 2.0, obligațiilor utilizatorilor SUMAL 2.0, structura și modalitatea de 
transmitere a informațiilor standardizate și costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoțire 
pentru situațiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la proveniența, circulația și 
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și 
al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și celor privind proveniența și circulația materialelor 
lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor 
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 
2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduce pe piață lemn și produse din 
lemn, aprobate prin HG nr. 497/2020, cu modificările și completările ulterioare 

 Ordinul nr. 2533/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii 
de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate și a Ghidului de bune practici 
privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor 
degradate (Norma 1);  

 Ordinul nr. 2534/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind îngrijirea și conducerea 
arboretelor și a Ghidului de bune practici privind îngrijirea și conducerea arboretelor (Norma 2);  

 Ordinul nr. 2535/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind alegerea și aplicarea tratamentelor 
și a Ghidului de bune practici privind alegerea și aplicarea tratamentelor (Norma 3);  

 Norme tehnice privind evaluarea masei lemnoase destinate comercializării, 2000 (Norma 4) 
 Ordinul nr. 2536/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului 

de bune practici privind amenajarea pădurilor (Norma 5); 
 Norme și îndrumări tehnice privind protecția pădurilor (Norma 6); 
 Ordinul nr. 2537/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind regenerarea pădurilor și efectuarea 

controlului anual al regenerărilor și a Ghidului de bune practici privind regenerarea pădurilor și 
efectuarea controlului anual al regenerărilor (Norma 7); 

 Norme de prevenire și stingere a incendiilor în fondul forestier (Norma 8); 
 

X. LEGISLATIE ACHIZITII PUBLICE: 
 
 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare   

 
XI. LEGISLATIE ARHIVARE: 

 
 Legea nr.16/1996 privind Arhivele Naționale, cu modificările și completările ulterioare 

 
XII. LEGISLATIE AUDIT INTERN SI CFP: 
 Ordonanța nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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XIII. LEGISLATIE FINANCIAR CONTABILITATE: 
 
 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  , cu modificările și completările ulterioare . 
 Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 Ordin nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările și completările 
ulterioare 

 
XIV. LEGISLATIE MEDIU: 
 
 Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei 

cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare 
 Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările 

ulterioare 
  


	II. LEGISLATIE INFIINTARE INCDS „Marin Drăcea”
	III. LEGISLATIA MUNCII:
	V. LEGISLATIE SSM:
	VI. PSI:
	VII. LEGISLATIE REFERITOARE LA EFECTUAREA DEPLASARILOR:
	VIII. LEGISLATIE CERCETARE:
	IX. LEGISLATIE SILVICĂ:
	 Hotărârea Guvernului nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica cu modificările și completările ulterioare;
	 Legea nr. 407 / 2006 – Legea vânătorii și a fondului cinegetic, cu modificările și completările ulterioare
	 Ordinul nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășir...
	 HG nr. 1076/2009 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier, cu modificările și completările ulterioare
	 HG 497/2020 pentru aprobarea Normelor referitoare proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și celor privind prov...
	 Ordinul MMAP nr. 118/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0, obligațiilor utilizatorilor SUMAL 2.0, structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate și costurile serviciilor...
	 Ordinul nr. 2533/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate și a Ghidului de bune practici privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare...
	 Ordinul nr. 2534/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind îngrijirea și conducerea arboretelor și a Ghidului de bune practici privind îngrijirea și conducerea arboretelor (Norma 2);
	 Ordinul nr. 2535/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind alegerea și aplicarea tratamentelor și a Ghidului de bune practici privind alegerea și aplicarea tratamentelor (Norma 3);
	 Norme tehnice privind evaluarea masei lemnoase destinate comercializării, 2000 (Norma 4)
	 Ordinul nr. 2536/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amenajarea pădurilor și a Ghidului de bune practici privind amenajarea pădurilor (Norma 5);
	 Norme și îndrumări tehnice privind protecția pădurilor (Norma 6);
	 Ordinul nr. 2537/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind regenerarea pădurilor și efectuarea controlului anual al regenerărilor și a Ghidului de bune practici privind regenerarea pădurilor și efectuarea controlului anual al regenerărilor (Nor...
	 Norme de prevenire și stingere a incendiilor în fondul forestier (Norma 8);
	X. LEGISLATIE ACHIZITII PUBLICE:
	XI. LEGISLATIE ARHIVARE:
	XII. LEGISLATIE AUDIT INTERN SI CFP:
	XIII. LEGISLATIE FINANCIAR CONTABILITATE:
	XIV. LEGISLATIE MEDIU:

