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Prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, reglementează modul de elaborare a amenajamentelor silvice sub coordonarea și 

controlul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. 

Prevederile art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor reglementează activitatea de emiterea de ordine şi 

instrucţiuni în condiţiile legii. 

Prevederile Anexei nr. 1 din Metodologia de atestare a experților care certifică, din punct de vedere 

tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor aprobată prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor 

1039/2010, reglementează stabilirea componenței nominale a Comisiei de atestare a experţilor care 

certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor (CTAP). 

Având în vedere dificultățile privind întrunirea Comisiei de atestare a experţilor care certifică, din 

punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor (CTAP) datorită faptului că domnul 

prof. univ. dr. ing. Leahu Iosif și dr. ing. în silvicultură Carcea Filimon au decedat, iar domnii Octavian 

Popescu și Moise Ștefan s-au pensionat, este necesar modificarea Anexei nr. 1 din Metodologia de atestare 

a experților care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor aprobată 

prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor 1039/2010. 

Menționăm că membri nominalizați întrunesc condițiile prevăzute de art. 10 din Metodologia de 

atestare a experților care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor 

aprobată prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor 1039/2010. 

Faţă de cele arătate, vă rugăm să fiţi de acord cu elaborarea proiectului de ordin privind modificarea 

ordinului pentru aprobarea Metodologiei de atestare a experților care certifică, din punct de vedere tehnic, 

calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor și a Metodologiei de atestare ca șefi de proiect pentru lucrări 

de amenajare a pădurilor. 
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