HOTARÂRE nr. 1105 din 25 septembrie 2003 privind reorganizarea Regiei
Nationale a Padurilor - Romsilva
(la data 16-mar-2009 Actul abrogat de Art. 6 din Hotarirea 229/2009 )

HOTARÂRE nr. 229 din 4 martie 2009 privind reorganizarea Regiei
Nationale a Padurilor - Romsilva si aprobarea regulamentului de
organizare si functionare
(la data 25-aug-2010 actul a fost in legatura cu Ordinul 1091/2010 )

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 11 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Art. 1

(1)Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, denumita în continuare Romsilva, se reorganizeaza potrivit
prevederilor prezentei hotarâri.
(2)Romsilva este persoana juridica, cu sediul central în municipiul Bucuresti, bd. gen. Gheorghe Magheru
nr. 31, sectorul 1, si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
(3)Romsilva este regie autonoma de interes national, aflata sub autoritatea statului, prin autoritatea
publica centrala care raspunde de silvicultura.
(4)Regulamentul de organizare si functionare a Romsilva, precum si atributiile si competentele consiliului
de administratie si ale directorului general sunt prevazute în anexa nr. 1.

Art. 2

(1)Romsilva are în structura sa unitati fara personalitate juridica, prevazute în anexa nr. 2, si unitati cu
personalitate juridica, prevazute în anexa nr. 3, ale caror adrese pot fi modificate prin hotarâre a
Consiliului de administratie al Romsilva.
(2)Structurile organizatorice si functionale ale unitatilor prevazute la alin. (1) se aproba de Consiliul de
administratie al Romsilva, conform prevederilor legale în vigoare.
(3)Unitatile cu personalitate juridica prevazute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 provin din subunitati ale
directiilor silvice.
(4)Încadrarea în noile structuri organizatorice a personalului existent la data intrarii în vigoare a prezentei
hotarâri se face pe baza verificarii cunostintelor profesionale, în conditiile prevazute de lege, în limita
posturilor disponibile.
(5)Reîncadrarea în noile structuri organizatorice si în numarul de posturi aprobat se face în termen de 90
de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

Art. 3

Patrimoniul propriu al Romsilva, înregistrat în evidentele contabile la data de 30 iunie 2008, totalizeaza
92.609.515 lei si este preluat în conditiile legii.

Art. 4

(1)Romsilva are ca scop principal gestionarea durabila si unitara a fondului forestier proprietate publica a
statului.
(2)Activitatea principala desfasurata de Romsilva este "Silvicultura si alte activitati forestiere", clasa CAEN
0210.
(3)Prin activitatile pe care le desfasoara, Romsilva urmareste:
a)aplicarea strategiei nationale în domeniul silviculturii, actionând pentru apararea, conservarea si
dezvoltarea durabila a fondului forestier proprietate publica a statului, respectiv a celui proprietate publica
a unitatilor administrativ-teritoriale sau proprietate privata pe care îl administreaza, precum si pentru
gestionarea fondurilor de vânatoare si de pescuit atribuite, pentru recoltarea, prelucrarea si valorificarea,
prin acte si fapte de comert, a produselor specifice fondului forestier, exercitând si atributii de serviciu
public cu specific silvic;
b)efectuarea de lucrari de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si proiectare de investitii în
domeniul silviculturii si în alte domenii ale stiintelor naturale, precum si întocmirea de documentatii topocadastrale;
c)administrarea prin intermediul subunitatilor cu personalitate juridica sau preluarea în custodie, în
conditiile legii, a ariilor naturale protejate în care fondul forestier proprietate publica a statului detine o
pondere majoritara, asigurând conservarea biodiversitatii acestora;
d)aplicarea strategiei si implementarea programelor de ameliorare genetica a cabalinelor de rasa,
cresterea, ameliorarea, calificarea si exploatarea efectivelor de cabaline din sectiile proprii, organizarea si
desfasurarea de competitii hipice;
e)cresterea animalelor de blana si efectuarea cercetarii stiintifice si dezvoltarii tehnologice în acest
domeniu.

Art. 5

Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 6
Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, Hotarârea Guvernului nr. 1.105/2003 privind
reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 678 din 26 septembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
-****PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Ilie Sârbu
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Marian Sârbu
Ministrul mediului,
Nicolae Nemirschi
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Pogea

ANEXA nr. 1:
REGULAMENTUL de organizare si functionare a Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva

ANEXA nr. 2: UNITATILE FARA PERSONALITATE JURIDICA din structura
Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva
Nr. crt.

Denumirea directiei

Sediul unitatii

1.

Directia Silvica Alba

Municipiul Alba Iulia, judetul Alba

2.

Directia Silvica Arad

Municipiul Arad, judetul Arad

3.

Directia Silvica Arges

Municipiul Pitesti, judetul Arges

4.

Directia Silvica Bacau

Municipiul Bacau, judetul Bacau

5.

Directia Silvica Bihor

Municipiul Oradea, judetul Bihor

6.

Directia Silvica Bistrita-Nasaud

Municipiul Bistrita, judetul Bistrita Nasaud

7.

Directia Silvica Botosani

Municipiul Botosani, judetul Botosani

8.

Directia Silvica Brasov

Municipiul Brasov, judetul Brasov

9.

Directia Silvica Braila

Municipiul Braila, judetul Braila

10.

Directia Silvica Buzau

Municipiul Buzau, judetul Buzau

11.

Directia Silvica Caras-Severin

Municipiul Resita, judetul Caras-Severin

12.

Directia Silvica Calarasi

Municipiul Calarasi, judetul Calarasi

13.

Directia Silvica Cluj

Municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj

14.

Directia Silvica Constanta

Municipiul Constanta, judetul Constanta

15.

Directia Silvica Covasna

Municipiul Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

16.

Directia Silvica Dâmbovita

Municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita

17.

Directia Silvica Dolj

Municipiul Craiova, judetul Dolj

18.

Directia Silvica Galati

Municipiul Galati, judetul Galati

19.

Directia Silvica Giurgiu

Municipiul Giurgiu, judetul Giurgiu

20.

Directia Silvica Gorj

Municipiul Târgu Jiu, judetul Gorj

21.

Directia Silvica Harghita

Municipiul Miercurea-Ciuc, judetul Harghita

22.

Directia Silvica Hunedoara

Municipiul Deva, judetul Hunedoara

23.

Directia Silvica Ialomita

Municipiul Slobozia, judetul Ialomita

24.

Directia Silvica Iasi

Municipiul Iasi, judetul Iasi

25.

Directia Silvica Ilfov

Municipiul Bucuresti

26.

Directia Silvica Maramures

Municipiul Baia Mare, judetul Maramures

27.

Directia Silvica Mehedinti

Municipiul Drobeta-Turnu Severin, judetul
Mehedinti

28.

Directia Silvica Mures

Municipiul Târgu Mures, judetul Mures

29.

Directia Silvica Neamt

Municipiul Piatra-Neamt, judetul Neamt

30.

Directia Silvica Olt

Municipiul Slatina, judetul Olt

31.

Directia Silvica Prahova

Municipiul Ploiesti, judetul Prahova

32.

Directia Silvica Satu Mare

Municipiul Satu Mare, judetul Satu Mare

33.

Directia Silvica Salaj

Municipiul Zalau, judetul Salaj

34.

Directia Silvica Sibiu

Municipiul Sibiu, judetul Sibiu

35.

Directia Silvica Suceava

Municipiul Suceava, judetul Suceava

36.

Directia Silvica Teleorman

Municipiul Alexandria, judetul Teleorman

37.

Directia Silvica Timis

Municipiul Timisoara, judetul Timis

38.

Directia Silvica Tulcea

Municipiul Tulcea, judetul Tulcea

39.

Directia Silvica Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea

40.

Directia Silvica Vaslui

Municipiul Vaslui, judetul Vaslui

41.

Directia Silvica Vrancea

Municipiul Focsani, judetul Vrancea

42.

Statiunea de cercetare-dezvoltare pentru cresterea animalelor de blana
Târgu Mures

Municipiul Târgu Mures, judetul Mures

ANEXA nr. 3: UNITATI CU PERSONALITATE JURIDICA din structura
Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva
Nr. crt.

Denumirea unitatii

Sediul unitatii

1.

Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice

Sos. Stefanesti nr. 128, orasul Voluntari,
judetul Ilfov, cod 077190

2.

Administratia Parcului Natural Apuseni

Satul Sudrigiu, comuna Rieni, judetul Bihor,
cod 417419

3.

Administratia Parcului Natural Balta Mica a Brailei

Str. Golesti nr. 29, municipiul Braila, judetul
Braila, cod 810024

4.

Administratia Parcului Natural Bucegi

Str. Principala nr. 71, comuna Moroieni, judetul
Dâmbovita, cod 137310

5.

Administratia Parcului National Buila - Vânturarita

Str. Pietii nr. 7, orasul Horezu, judetul Vâlcea,
cod 245800

6.

Administratia Parcului National Calimani

Str. 22 Decembrie nr. 5, orasul Vatra Dornei,
judetul Suceava, cod 725700

7.

Administratia Parcului National Cheile Bicazului - Hasmas

Str. Principala, nr. 44A, satul Izvorul Mures,
comuna Voslabeni, judetul Harghita, cod.
537356

8.

Administratia Parcului National Cheile Nerei - Beusnita

Str. M. Eminescu nr. 13, orasul Oravita, judetul
Caras-Severin, cod 325600

9.

Administratia Parcului Natural Comana

Str. Gellu Naum nr. 608, comuna Comana,
judetul Giurgiu, cod 087055

10.

Administratia Parcului National Cozia

Str. 24 Ianuarie nr. 2, orasul Calimanesti,
judetul Vâlcea, cod 245600

11.

Administratia Parcului National Defileul Jiului

Str. Locotenent-Colonel Dumitru Petrescu nr. 3,
Municipiul Târgu Jiu, judetul Gorj, cod 210182

12.

Administratia Parcului National Domogled - Valea Cernei

Str. Castanilor nr. 21, orasul Baile Herculane,
judetul Caras-Severin, cod 325200

13.

Administratia Parcului Natural Gradistea Muncelului - Cioclovina

Aleea Parcului nr. 21, municipiul Deva, judetul
Hunedoara, cod 330026

14.

Administratia Parcului Natural Lunca Muresului

Padurea Ceala FN, municipiul Arad, judetul
Arad, cod 2900

15.

Administratia Parcului Natural Muntii Maramuresului

Str. 22 Decembrie nr. 20, orasul Viseu de Sus,
judetul Maramures, cod 435700

16.

Administratia Parcului National Muntii Macinului

Str. 9 Mai nr. 4 bis, municipiul Tulcea, judetul
Tulcea, cod 820026

17.

Administratia Parcului National Muntii Rodnei

Str. Principala nr. 1.445, comuna Rodna,
judetul Bistrita-Nasaud, cod 427245

18.

Administratia Parcului National Piatra Craiului

Str. Toplita nr. 150, orasul Zarnesti, judetul
Brasov, cod 505800

19.

Administratia Parcului Natural Portile de Fier

Str. Banatului nr. 92, orasul Orsova, judetul
Mehedinti, cod 225200

20.

Administratia Parcului Natural Putna-Vrancea

Comuna Tulnici, judetul Vrancea, cod 627365

21.

Administratia Parcului National Retezat

Satul Nucsoara, comuna Salasu de Sus, judetul
Hunedoara, cod 337423

22.

Administratia Parcului National Semenic-Cheile Carasului

Str. Ateneului nr. 2, municipiul Resita, judetul
Caras-Severin, cod 320112

23.

Administratia Parcului Natural Vânatori-Neamt

Str. Zimbrului nr. 2, comuna Vânatori-Neamt,
judetul Neamt, cod 617500

24.

Muzeul Cinegetic al Carpatilor "Posada"

Str. Posada, nr. 11, orasul Comarnic, judetul
Prahova, cod 105700

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 162 din data de 16 martie 2009

REGULAMENT din 4 martie 2009 de organizare si functionare a Regiei
Nationale a Padurilor - Romsilva
(la data 16-mar-2009 actul a fost aprobat de Hotarirea 229/2009 )

CAPITOLUL I: Scopul si obiectul de activitate
Art. 1

(1)Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, denumita în continuare Romsilva, are ca scop principal
gestionarea durabila si unitara, în conformitate cu prevederile legale, a fondului forestier proprietate
publica a statului,
(2)Activitatea principala desfasurata de catre Romsilva este "Silvicultura si alte activitati forestiere", clasa
CAEN 0210.
(3)Romsilva desfasoara si alte activitati, astfel:
1.vânatoare, capturarea cu capcane a vânatului si activitati de servicii anexe vânatorii - 0170;
2.prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor
din paie si din alte materiale vegetale împletite - 16;
3.pescuitul si acvacultura - 03;
4.prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor - 1039;
5.activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea - 711;
6.activitati de management si de consultanta în management - 702;
7.cercetare-dezvoltare în stiinte naturale si inginerie - 721;
8.elaborarea de studii de impact asupra mediului, bilanturi de mediu, studii pedo-stationale,
conditionarea, conservarea si testarea calitatii semintelor forestiere, testarea în vederea omologarii de
substante utile pentru silvicultura (pesticide, erbicide, îngrasaminte, stimulatori etc.) si altele - 7010;
9.alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice - 74;
10.activitati de testari si analize tehnice - 712;
11.cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase 0111;
12.cultivarea plantelor pentru înmultire - 0130;
13.cultivarea legumelor, a specialitatilor horticole si a produselor de sera -0113;
14.cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru bauturi si mirodenii -0125 si 0127;
15.cresterea cailor - 0143;
16.cresterea altor animale - 0149;
17.activitati de servicii anexe agriculturii; gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera) - 8130;
18.activitati în ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor) - 0150;
19.activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare - 016;
20.activitati veterinare - 75;
21.tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor - 1511;
22.fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma - 1091;
23.taierea, fasonarea si finisarea pietrei - 237;
24.exploatarea, repararea si întretinerea navelor si barcilor - 3315;
25.constructii de cladiri - 41;
26.lucrari de geniu civil - 42;
27.lucrari speciale de constructii - 43;
28.extractia pietrei, nisipului si argilei - 081;
29.comert cu ridicata si cu amanuntul - 45;
30.transporturi rutiere de marfuri si servicii de mutare - 494;
31.alte transporturi terestre de calatori - 493;
32.depozitari -521;
33.activitati anexe pentru transporturi - 522;
34.hoteluri si alte facilitati de cazare - 55;
35.activitati ale agentiilor turistice si ale tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistenta turistica 79;
36.activitati de editare a cartilor, ziarelor, revistelor si alte activitati de editare - 581;
37.activitati de servicii informatice - 63;
38.tranzactii imobiliare - 68;
39.administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract - 6832;
40.publicitate si activitati de studiere a pietei - 73;
41.activitati de închiriere si leasing - 77;
42.activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri - 81;
43.alte forme de învatamânt - 855;
44.activitati de servicii-suport pentru învatamânt - 856;
45.activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale - 91;
46.activitati sportive, recreative si distractive - 93;

47.activitati ale gradinilor botanice si zoologice si ale rezervatiilor - 9104.
(4)Produsele specifice fondului forestier, precum si celelalte bunuri care se recolteaza, se prelucreaza si
se valorifica de Romsilva sunt:
a)lemnul pe picior si sub forma de sortimente, precum si produsele rezultate prin prelucrarea lemnului;
b)arbori si arbusti ornamentali, pomi de Craciun, puieti forestieri, racnita si împletituri din rachita, mangal
de bocsa si altele de aceasta natura;
c)animale de interes cinegetic din crescatorii si din cuprinsul fondurilor de vânatoare, carnea de vânat,
trofeele de vânat si coarnele cazute în mod natural, pestele din apele de munte, din pastravarii, balti si
iazuri din fondul forestier, fructele de padure, semintele forestiere, ciupercile comestibile, plantele
medicinale si aromatice, cultivate si din flora spontana, rasina si altele similare.
(5)Romsilva poate recolta, exploata, prelucra si valorifica si alte produse nespecifice fondului forestier.
(6)Romsilva poate exploata în regie proprie lemn din fondul forestier proprietate publica a statului.
(7)Romsilva poate administra sau poate presta servicii silvice, pe baza de contract sau comanda, dupa
caz, si pentru suprafete de fond forestier proprietate privata sau apartinând unitatilor administrativteritoriale, perdele forestiere si vegetatie forestiera de pe terenuri din afara fondului forestier national.
(8)Romsilva poate desfasura activitati de crestere a cabalinelor si a animalelor de blana, actiuni de
silvoturism si agrement, de echitatie si turism ecvestru, precum si actiuni pe hipodromuri.
(9)Romsilva poate obtine venituri si din vânzarile de cabaline si de animale de blana, ia intern si extern,
din vânzarile de produse agricole excedentare, precum si din alte activitati si servicii.

CAPITOLUL II: Atributii si competente
Art. 2

Romsilva are urmatoarele atributii si competente principale:
(A)În domeniul silviculturii, exploatarii si prelucrarii lemnului:
1.asigura integritatea fondului forestier proprietate publica a statului, precum si a celui apartinând altor
detinatori, pe care îl are în administrare sau pentru care presteaza servicii silvice, si gestioneaza durabil
padurile din cuprinsul acestuia;
2.asigura finantarea lucrarilor necesare gospodaririi fondului forestier proprietate publica a statului si
desfasurarii normale a activitatii;
3.organizeaza si realizeaza cadastrul pentru fondul forestier proprietate publica a statului;
4.ia masuri de lichidare a enclavelor din fondul forestier si de corectare a perimetrului padurilor;
5.propune si/sau avizeaza, dupa caz, schimburi de terenuri, scoaterea definitiva sau ocuparea temporara
a unor terenuri din fondul forestier;
6.îndeplineste atributiile prevazute de lege referitoare la exercitarea dreptului de preemptiune în cazul
tuturor vânzarilor, de bunavoie sau silite, de terenuri forestiere;
7.poate cumpara, în numele statului, terenuri proprietate privata sau poate prelua asemenea terenuri, în
cazul donarii lor de catre proprietari, în vederea împaduririi, cu fonduri banesti alocate de la bugetul de
stat si din fondul de conservare si regenerare a padurilor; terenurile achizitionate de catre Romsilva din
fonduri publice si din fondul de conservare si regenerare devin fond forestier proprietate publica a statului
si se intabuleaza ca atare;
8.preia în administrare terenuri degradate din domeniul privat si public al statului, incluse în perimetrele
de ameliorare si prevazute a fi împadurite; cheltuielile pentru lucrarile necesare se suporta din fondul de
ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, din alocatii de la bugetul de stat sau din alte surse;
9.organizeaza si efectueaza paza fondului forestier pe care îl administreaza împotriva taierilor ilegale de
arbori, furturilor, distrugerilor, degradarilor, pasunatului, braconajului si altor fapte pagubitoare, precum
si masurile de prevenire si de stingere a incendiilor de paduri în fondul forestier pe care îl administreaza,
asigurând în acest sens dotarea tehnica necesara;
10.organizeaza si executa, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, ale studiilor sumare
de amenajare sau ale altor studii de specialitate prevazute de lege, lucrarile de regenerare si de
reconstructie ecologica a padurilor pe care le administreaza, precum si cele de îngrijire a arboretelor
tinere si de întretinere a regenerarilor;
11.asigura realizarea compozitiilor de regenerare stabilite prin amenajamentele silvice si studiile de
specialitate în fondul forestier pe care îl administreaza;
12.gestioneaza resursele genetice forestiere din fondul forestier pe care îl administreaza;
13.asigura producerea si utilizarea de materiale forestiere de reproducere;
14.poate realiza împaduriri în afara fondului forestier, precum si perdele forestiere de protectie;
15.asigura protejarea terenurilor din fondul forestier pe care îl administreaza împotriva eroziunii si altor
forme de degradare, în baza proiectului de ameliorare, propunând si coordonând lucrari de corectare a
torentilor pe terenurile forestiere aflate în perimetrele de ameliorare, finantate de la bugetul de stat sau
din alte surse;
16.asigura starea fitosanitara corespunzatoare a padurilor pe care le administreaza, organizând actiunile
necesare pentru depistarea, prevenirea si combaterea bolilor si daunatorilor;
17.amplaseaza si pune în valoare masa lemnoasa care urmeaza sa se recolteze anual din padurile pe care
le administreaza, în conformitate cu amenajamentele silvice;

18.exercita controlul respectarii regulilor silvice de exploatare a lemnului în padurile pe care le
administreaza;
19.controleaza provenienta materialelor lemnoase, a celorlalte produse specifice fondului forestier si
legalitatea circulatiei acestora;
20.valorifica masa lemnoasa aprobata pentru recoltare din padurile pe care le administreaza;
21.executa, în regie proprie sau prin operatori economici atestati, lucrari de exploatare a masei lemnoase
din padurile pe care le administreaza;
22.prelucreaza lemn în instalatii proprii sau prin încheierea de contracte cu societati comerciale si
valorifica produsele rezultate;
23.achizitioneaza lemn pe picior si în sortimente;
24.asigura realizarea retelei de drumuri forestiere necesare accesibilizarii fondului forestier proprietate
publica a statului;
25.executa lucrari de construire, întretinere si reparatii ale drumurilor si cailor ferate forestiere pe care le
administreaza, în regie proprie sau prin operatori de specialitate;
26.poate detine nave fluviale în scopul administrarii padurilor situate în zona Dunarii si a unor râuri
interioare;
27.administreaza sau presteaza servicii de specialitate, pe baza de comanda sau contract, pentru terenuri
forestiere proprietate privata sau apartinând unitatilor administrativ-teritoriale, perdele forestiere sau
terenuri din afara fondului forestier;
28.sprijina, în conditiile legii, detinatorii de terenuri din afara fondului forestier în realizarea de plantatii si
de perdele forestiere;
29.gestioneaza fondurile de vânatoare care îi sunt atribuite;
30.gestioneaza fondul piscicol din apele de munte încredintate spre administrare, în conditiile legii;
31.organizeaza actiuni de vânatoare si de pescuit;
32.organizeaza actiuni de silvoturism, precum si de filmare si fotografiere a vânatului si a peisajului
natural;
33.organizeaza cresterea intensiva a vânatului în spatii special amenajate;
34.utilizeaza terenuri forestiere proprietate publica a statului, pe care le administreaza pentru înfiintarea
de crescatorii de vânat si complexuri de vânatoare, în conditiile legii;
35.poate îndeplini orice alte atributii prevazute de lege, referitoare la gospodarirea fondurilor de
vânatoare si a celor de pescuit din apele de munte;
36.valorifica în conditiile legii materialul lemnos confiscat, sumele obtinute având destinatia prevazuta de
lege;
37.participa cu produse la expozitii si târguri din tara si din strainatate, putând organiza, la rândul sau,
asemenea manifestari;
(B)În domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii în silvicultura:
a)organizeaza si desfasoara activitati de cercetare fundamentala, cercetare aplicativa si dezvoltare
tehnologica în domeniul stiintelor naturale, precum si cercetari si dezvoltari multidisciplinare; prin
dezvoltare tehnologica în silvicultura se întelege activitati de amenajarea padurilor, elaborarea studiilor si
a proiectelor de îmbunatatiri funciare în silvicultura si cadastru forestier;
b)desfasoara activitate sistematica, bazata pe cunostintele existente dobândite din cercetare si/sau
experienta practica, îndreptata spre realizarea de materiale, produse, tehnologii si dispozitive noi, sisteme
si servicii noi si modernizarea celor deja produse sau instalate, pentru silvicultura si alte domenii;
c)întreprinde investigatii originale în scopul dobândirii de cunostinte noi, dirijate catre scopuri practice sau
obiective specifice;
d)initiaza si organizeaza actiuni de cooperare tehnico-economica si stiintifica cu operatori economici si
institutii din tara si din strainatate;
e)asigura realizarea cercetarilor stiintifice de specialitate si a lucrarilor de amenajare a padurilor prin
unitati specializate autorizate, în padurile pe care le administreaza;
f)asigura realizarea proiectelor de îmbunatatiri funciare în domeniul silvic si a proiectelor de drumuri
forestiere, precum si realizarea asistentei tehnice de specialitate prin unitatile de profil atestate;
g)gestioneaza, valorifica si implementeaza rezultatele cercetarii stiintifice si ale dezvoltarii tehnologice în
padurile administrate;
h)elaboreaza, aproba, dupa caz, atribuie sau contracteaza si evalueaza programele de cercetare
stiintifica, de asistenta tehnica si de proiectare si dezvoltare tehnologica finantate din bugetul propriu;
i)urmareste cresterea capacitatii, calitatii si competitivitatii activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare
tehnologica în silvicultura, prin perfectionarea permanenta a personalului de cercetare-dezvoltare, prin
dotarea cu echipamente de testare si de lucru moderne, promovarea participarii specialistilor români în
cadrul programelor, proiectelor si grupurilor de lucru internationale;
j)urmareste promovarea cercetarii si dezvoltarii tehnologiei silvice în domenii prioritare, de importanta
nationala si internationala;
k)elaboreaza studii de impact asupra mediului, bilanturi de mediu, studii pedo-stationale;
l)constituie, testeaza si certifica sursele de materiale forestiere de reproducere;
m)conditioneaza, conserva si testeaza calitatea semintelor forestiere;

n)organizeaza activitatea de cercetare-dezvoltare, de testare si validare a rezultatelor cercetarii în
reteaua de suprafete experimentale de lunga durata, în vederea extinderii si aplicarii lor în practica silvica;
(C)În domeniul ariilor naturale protejate:
a)administreaza, prin subunitatile sale cu personalitate juridica constituite în acest scop, sau asigura
custodie pentru arii naturale protejate din reteaua nationala de arii naturale protejate;
b)supravegheaza realizarea de catre unitatile sale a activitatii de administrare/custodie a ariilor naturale
protejate;
c)asigura dotarea cu mijloace tehnice si administrative a structurilor de administrare special constituite,
cu personalitate juridica, sau a custozilor ariilor naturale protejate;
d)poate crea, folosi si gestiona o baza de date necesara activitatii de administrare a ariilor naturale
protejate;
e)urmareste respectarea prevederilor contractelor de administrare/custodie;
f)supravegheaza modul de aplicare a acordurilor de colaborare sau a contractelor ce vizeaza ariile
naturale protejate, încheiate de structurile de administrare special constituite ori de custozi;
g)analizeaza si propune avizarea documentatiei necesare în vederea instituirii sau încetarii regimului de
arie naturala protejata din fondul forestier;
h)coordoneaza si asigura respectarea prevederilor bugetului necesar functionarii structurilor de
administrare special constituite, cu personalitate juridica, aflate în subordine, si a lucrarilor necesare
gospodaririi ariilor naturale protejate pe care le administreaza;
i)colaboreaza cu Academia Româna, Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti",
cu autoritatile publice centrale si locale, cu reprezentantii unor institutii, organizatii si organisme interne si
internationale cu responsabilitati în domeniul conservarii si ocrotirii naturii;
j)participa la manifestari stiintifice în domeniul ariilor naturale protejate, propune si promoveaza
documentatii stiintifice în vederea desemnarii ca MAB-UNESCO, sit al Patrimoniului mondial si sit RAMSAR
a unor habitate naturale din fondul forestier national, unice sau extrem de rare în lume;
k)participa la grupurile de lucru pentru elaborarea actelor normative în domeniul atribuirii în
administrare/custodie a ariilor naturale protejate;
l)asigura implementarea proiectelor si programelor privind ariile naturale protejate luate în custodie;
m)supravegheaza modul de implementare a programelor si proiectelor realizate de catre administratiile
ariilor naturale protejate din subordine;
n)supravegheaza respectarea planurilor de management al ariilor naturale protejate, elaborate de
administratorii din subordine, si coordoneaza elaborarea planurilor de management al ariilor naturale
protejate, aflate în custodie;
o)coordoneaza constituirea bazei de date pentru ariile naturale protejate, aflate în custodie sau a caror
administrare o asigura numai prin structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridica,
din subordine, si asigura corelarea acesteia cu bazele de date ale autoritatii responsabile;
p)propune promovarea de proiecte de conservare a naturii cu finantare interna sau internationala si
initiaza actiuni de cooperare cu arii naturale protejate din alte tari;
q)participa la implementarea politicilor guvernamentale în domeniul ariilor naturale protejate;
r)coopereaza cu unitatile interesate din tara si din strainatate la schimbul de informatii în domeniul
conservarii si ocrotirii naturii, în general, si a padurii, în special;
s)participa la simpozioane, întâlniri tematice de lucru, conferinte, manifestari traditionale din silvicultura si
activitati similare din tara si din strainatate privind ocrotirea naturii, constientizare publica si relatii cu
comunitatile locale;
t)analizeaza si propune avizarea programelor anuale si de perspectiva privind cercetarea stiintifica în
domeniul ariilor naturale protejate si conservarii naturii si a referatelor stiintifice din acest domeniu;
u)verifica si propune avizarea sau respingerea, dupa caz, a solicitarilor de ocupare definitiva sau
temporara, respectiv de schimbare a categoriei de folosinta forestiera a unor terenuri din ariile naturale
protejate;
v)analizeaza si propune, spre avizare, Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii din cadrul
Academiei Române derogari de la prevederile amenajamentelor silvice din zona ariilor naturale protejate;
(D)În domeniul cresterii, exploatarii si ameliorarii cabalinelor:
a)organizeaza si coordoneaza activitati de reproductie, crestere si sanitare veterinare în vederea realizarii
efectivelor pe rase, conform programului stabilit, în sectiile proprii;
b)stabileste profilul sectiilor sale, pe termen scurt, mediu si lung, mentinând rasele de importanta ca
depozite de gene;
c)organizeaza si desfasoara activitati de cercetare stiintifica direct sau în colaborare cu celelalte unitati din
domeniul cercetarii zootehnice;
d)coordoneaza miscarile de reproducatori si ale altor categorii de cabaline între sectii;
e)tine registrele genealogice pentru efectivele de cai de rasa din sectiile proprii si sistematizeaza
informatiile privind identificarea, înmatricularea, autorizarea la reproductie, activitatea de reproductie si
miscarile reproducatorilor între herghelii;

f)organizeaza baza materiala pentru realizarea programelor economice, de cercetare si sport pentru
sectiile sale privind materialul de reproductie, medicamentele, vaccinurile, precum si a propunerilor de
investitii;
g)participa la activitatea organismelor internationale din domeniu si realizeaza operatiunile de cooperare
economica internationala în domeniul sau de activitate;
h)organizeaza dresajul, antrenamentul si testeaza cabalinele prin curse cu public, pe hipodromurile proprii
si pe alte hipodromuri din tara si din strainatate, organizeaza activitati sportive si efectueaza investitii
pentru sportul hipic;
i)cultiva, în cele mai bune conditii, terenurile arabile, îmbunatateste pajistile, exploateaza pasunile
împadurite si terenurile cu vegetatie forestiera, în vederea obtinerii cantitatilor de furaje necesare sectiilor
sale si a altor produse destinate vânzarii;
j)stabileste, în urma lucrarilor de clasare, destinatia cabalinelor pe categorii, inclusiv transferul la alte
unitati si subunitati ale sale si comercializarea pentru intern si extern;
k)organizeaza promovarea exemplarelor de cabaline valoroase din hergheliile Romsilva, pe plan national
si international, prin organizarea de competitii sportive, târguri si expozitii si prin participarea ia acestea;
l)are dreptul sa închirieze cabaline, manejuri, hipodromuri, grajduri si alte bunuri;
(E)În domeniul cresterii animalelor de blana:
a)întocmeste, supune aprobarii si aplica programele de conservare si utilizare a populatiilor de animale de
blana pe care le detine, în conformitate cu principiile stiintifice;
b)solicita finantarea de la bugetul de stat a programelor de conservare si utilizare a populatiilor de
animale de blana în stare critica, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile si urmareste respectarea
destinatiei sumelor alocate;
c)propune necesarul de efective matca care sa fie prevazut în programul de ameliorare;
d)creste si întretine tineretul de animale de blana si efectueaza bonitarea în vederea sacrificarii sau
trecerii la matca;
e)poate deveni membra a asociatiilor profesionale care au ca obiectiv conservarea si utilizarea resurselor
genetice animale;
f)efectueaza cercetari în genetica, nutritia si tehnologia de crestere pentru animale de blana;
g)efectueaza cercetari în domeniul prelucrarii si valorificarii blanurilor;
h)valorifica animale vii si blanuri rezultate din productia proprie;
i)participa la expozitii si târguri de profil.

Art. 3

Alte atributii si competente ale Romsilva sunt:
a)poate presta servicii, inclusiv de transport, si poate executa lucrari pentru terti, potrivit obiectului sau
de activitate;
b)realizeaza operatiuni de comert interior si exterior, în vederea valorificarii eficiente a produselor
specifice fondului forestier si a altor produse;
c)desfasoara activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea,
precum si activitati de testari si analize tehnice, în tara si în strainatate;
d)stabileste relatii specifice domeniului sau de activitate cu alte persoane juridice si fizice, române sau
straine;
e)organizeaza si desfasoara actiuni de silvoturism si turism ecvestru;
f)asigura servicii hoteliere, de cazare si masa, pentru cetatenii români si straini, în spatiile cu asemenea
destinatie de care dispune, în actiunile de silvoturism si turism ecvestru;
g)închiriaza, în conditiile legii, bunuri din patrimoniul propriu;
h)stabileste tarife pentru lucrari, produse si servicii din domeniul sau de activitate;
i)realizeaza, pentru Romsilva, politica de credite si a altor surse de finantare, de programare si executare
a activitatii economico-financiare, întocmeste bugetul de venituri si cheltuieli, urmareste executia acestuia
si asigura repartizarea profitului conform destinatiei aprobate;
j)desfasoara activitati de promovare a imaginii Romsilva, de ziaristica si publicitate, editeaza, tipareste si
difuzeaza lucrari stiintifice, tehnice si de informare specifice domeniului sau de activitate;
k)reprezinta în justitie, în nume propriu, dreptul de administrare în domeniile care constituie obiectul sau
de activitate.

CAPITOLUL III: Patrimoniul
Art. 4

Romsilva are în administrare fondul forestier proprietate publica a statului,
amenajamentele silvice si în cercetarea statistica "SILV 1", actualizat pe baza
terenuri legal efectuate, terenurile aferente activitatii de crestere si ameliorare a
de blana, evidentiate în cercetarea statistica "AGR1", precum si fondul funciar
cabalinele proprietate publica a statului.

înregistrat ca atare în
intrarilor si cedarilor de
cabalinelor si animalelor
atribuit conform legii si

Art. 5

(1)Romsilva poseda, foloseste si dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu, în
vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita, în conditiile prevazute de lege.

(2)Bunurile proprietate publica a statului, administrate de Romsilva, se evidentiaza în mod distinct în
patrimoniul acesteia si au regimul prevazut de lege.

CAPITOLUL IV: Structura organizatorica si functionala
Art. 6

(1)Romsilva are o structura centrala de conducere, coordonare, îndrumare si control, organizata pe
directii, servicii, oficii, birouri si alte compartimente organizatorice si functionale; denumirea, numarul,
organizarea si atributiile acestora se stabilesc prin hotarâre a consiliului de administratie.
(2)Unitatile si subunitatile din structura Romsilva se organizeaza pe grade de marime si complexitate, în
conformitate cu metodologia aprobata de consiliul de administratie al acesteia.
(3)Unitatile din structura Romsilva prevazute în anexa nr. 2 la hotarâre sunt conduse de catre un comitet
director si un director.
(4)Unitatile din structura Romsilva prevazute în anexa nr. 2 la hotarâre au si un director economic,
precum si, dupa caz, un director tehnic si un director comercial.
(5)Unitatile Romsilva prevazute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la hotarâre functioneaza ca filiale cu
personalitate juridica si sunt conduse de un director numit de directorul general al Romsilva.
(6)Unitatile cu profil de cercetare-dezvoltare si proiectare din structura Romsilva pot avea si un director
stiintific, respectiv un director tehnic responsabil cu activitatea de dezvoltare tehnologica si proiectare de
investitii.
(7)Componenta, atributiile si competentele comitetului director al unitatilor din structura Romsilva se
aproba de Consiliul de administratie al Romsilva.
(8)Coordonarea tehnico-stiintifica a unitatilor cu profil de cercetare-dezvoltare si a ariilor naturale
protejate este exercitata de un consiliu stiintific numit potrivit prevederilor legale specifice.
(9)Directorii unitatilor din structura Romsilva reprezinta interesele si îndeplinesc atributiile acesteia pe
raza teritoriala în care sunt organizate aceste unitati.
(10)În structura organizatorica a unitatilor din cadrul Romsilva pot functiona urmatoarele subunitati:
a)ocoale silvice, sectii si alte subunitati pentru exploatarea padurilor si prelucrarea primara a lemnului,
precum si pentru întretinerea si repararea drumurilor si cailor ferate forestiere;
b)sectii, statiuni, laboratoare de cercetare stiintifica, ateliere de dezvoltare tehnologica, ocoale silvice
experimentale, baze experimentale;
c)pepiniere silvice;
d)crescatorii de vânat;
e)pastravarii;
f)sectii de productie pentru împletituri din nuiele de rachita si centre pentru recoltarea, prelucrarea si
valorificarea lemnului, a fructelor de padure, a ciupercilor comestibile din flora spontana, a plantelor
medicinale si a carnii de vânat;
g)magazine proprii de prezentare si desfacere a produselor specifice obiectului sau de activitate;
h)herghelii si depozite de armasari, ferme de animale de blana, cluburi sportive, fabrici, ateliere,
sucursale, cluburi hipice, baze hipice, centre de prezentare a cabalinelor, hipodromuri si alte subunitati
fara personalitate juridica, necesare realizarii obiectului sau de activitate, care functioneaza ca puncte de
lucru.
(11)Înfiintarea si încetarea activitatii subunitatilor se fac la propunerea comitetelor directoare ale
unitatilor din structura Romsilva, prin hotarâre a consiliului de administratie al acesteia.
(12)Gradarea unitatilor si subunitatilor din structura Romsilva, precum si dimensionarea numarului de
personal se aproba de consiliul de administratie al acesteia.

CAPITOLUL V: Structura de conducere
Art. 7

Structura de conducere a Romsilva este constituita din:
a)consiliul de administratie;
b)directorul general.

Art. 8

(1)Consiliul de administratie al Romsilva este numit, în conditiile prevazute de lege, prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si are un numar de 9 membri.
(2)Presedintele consiliului de administratie este directorul general.

Art. 9

Consiliul de administratie al Romsilva îsi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile prezentului
regulament si cu cele ale propriului regulament de organizare si functionare si hotaraste în toate
problemele privind activitatea Romsilva, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date în competenta
altor organe.

Art. 10

Consiliul de administratie al Romsilva are urmatoarele atributii principale:
a)aproba regulamentul de organizare si functionare al acestuia;
b)aproba structura organizatorica si functionala de la nivelul central al Romsilva, precum si a unitatilor si
subunitatilor din cadrul acesteia;

c)aproba modalitatile juridice de organizare, functionare, coordonare si îndrumare ale unitatilor si
subunitatilor din structura Romsilva;
d)aproba metodologia privind gradarea unitatilor si subunitatilor din structura Romsilva, conditiile minime
pentru înfiintarea, organizarea si functionarea structurilor acestora si dimensionarea numarului de
personal;
e)aproba gradarea unitatilor si subunitatilor din Romsilva, structura si numarul de personal al acestora;
f)aproba regulamentele de organizare si functionare pentru unitatile din structura Romsilva;
g)aproba înfiintarea sau, dupa caz, desfiintarea subunitatilor si a punctelor de lucru din structura
Romsilva;
h)analizeaza si aproba programele de activitate economica, de cercetare stiintifica si dezvoltare
tehnologica pe termen scurt, mediu si lung, pentru care finantarea este asigurata din sursele proprii ale
Romsilva;
i)stabileste competentele în domeniile tehnic, economico-financiar, juridic si de personal pentru unitatile
din structura sa;
j)hotaraste asocierea Romsilva cu persoane fizice si juridice, din tara sau din strainatate, pentru
realizarea unor activitati de interes comun, corespunzatoare obiectului sau de activitate;
k)hotaraste înfiintarea de asociatii sau fundatii;
l)avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli si aproba situatiile financiare;
m)aproba nivelul creditelor necesare, fundamenteaza si solicita alocatii si subventii pentru investitii si alte
activitati specifice;
n)hotaraste cu privire la investitiile care urmeaza sa fie realizate potrivit obiectului sau de activitate si
care se finanteaza din surse proprii si din credite bancare, potrivit legii;
o)stabileste si aproba patrimoniul propriu si/sau dat în folosinta unitatilor din structura Romsilva;
p)aproba scoaterea la privatizare a activelor Romsilva, în conditiile legii;
q)stabileste clauzele, încheie si revoca contractul de mandat cu directorul general;
r)mandateaza reprezentantii conducerii Romsilva la negocierea contractului colectiv de munca.

Art. 11

Consiliul de administratie al Romsilva se întruneste în sedinta ordinara lunar, la convocarea presedintelui
acestuia, si ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul
membrilor consiliului de administratie.

Art. 12

(1)Consiliul de administratie poate atrage în activitatea sa de analiza a unor probleme complexe
specialisti din diferite domenii de activitate.
(2)Activitatea membrilor consiliului de administratie, precum si a specialistilor atrasi pentru solutionarea
unor probleme complexe este compensata material, în conditiile legii.

Art. 13

Consiliul de administratie prezinta autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, în primul
trimestru, un raport asupra activitatii Romsilva desfasurate în anul precedent, precum si programul de
activitate al acesteia pe anul în curs.

Art. 14

Directorul general al Romsilva este numit prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care
raspunde de silvicultura si este remunerat în conditiile prevazute de lege. În situatia în care directorul
general nu îsi poate îndeplini temporar atributiile, acesta va fi înlocuit de directorul general adjunct.

Art. 15

Atributiile principale ale directorului general sunt:
a)asigura organizarea, conducerea si gestionarea activitatii curente a Romsilva;
b)raspunde de ducerea la îndeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta manageriala stabilite
pentru Romsilva;
c)aproba, în conditiile legii, selectarea si angajeaza direct personalul din structura centrala, directorii
unitatilor Romsilva, precum si directorii economici si ceilalti directori de ia nivelul unitatilor fara
personalitate juridica ale Romsilva;
d)stabileste masuri pentru angajarea raspunderii disciplinare, patrimoniale, civile, penale sau
contraventionale a personalului din structurile Romsilva, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii
necorespunzatoare a obligatiilor de serviciu;
e)reprezinta si angajeaza Romsilva prin semnatura, în relatiile cu terte persoane fizice sau juridice din
tara ori din strainatate, în limita competentelor aprobate de consiliul de administratie si în conditiile legii.

Art. 16

Directorul general este ordonator de credite, în conditiile prevazute de lege.

Art. 17

În exercitarea atributiilor sale, directorul general emite decizii.

CAPITOLUL VI: Bugetul de venituri si cheltuieli. Activitati financiare
Art. 18

Romsilva asigura acoperirea cu venituri, din activitatea proprie, a tuturor cheltuielilor, inclusiv a
dobânzilor si amortizarii investitiilor, precum si obtinerea de profit.

Art. 19

(1)Romsilva întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, precum si situatii financiare, în conditiile
legii.
(2)Bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare se supun spre aprobare consiliului de
administratie, potrivit legii.

Art. 20

Romsilva constituie fonduri necesare realizarii obiectului sau de activitate.

Art. 21

(1)Romsilva beneficiaza de alocatii de la bugetul de stat, de finantari din fonduri speciale extrabugetare,
de finantari externe si poate contracta credite bancare, în conditiile prevazute de lege.
(2)Cheltuielile pentru întretinerea cabalinelor care fac parte din categoria Herghelia Nationala, patrimoniu
genetic national, precum si cheltuielile pentru promovarea în categoria Herghelia Nationala a cabalinelor
necesare pentru împrospatarea acesteia se finanteaza de la bugetul de stat, prin bugetul autoritatii
publice centrale care raspunde de silvicultura.
(3)În îndeplinirea atributiilor de interes public de conservare a naturii, pentru efectuarea activitatilor
prioritare de conservare a naturii, stabilite în baza strategiilor si planurilor nationale de actiune pentru arii
naturale protejate, administratiile/custozii ariilor naturale protejate din structura Romsilva pot beneficia de
finantare din bugetul autoritatii publice centrale care raspunde de arii naturale protejate.

Art. 22

(1)Operatiunile de încasari si plati ale Romsilva se efectueaza în conturi deschise la banci, în limitele
stabilite de Banca Nationala a României.
(2)Pentru necesitati curente Romsilva poate efectua operatiuni de încasari si plati în lei si în valuta, în
conditiile legii, prin casieriile proprii.
(3)Operatiunile de încasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin unitatile bancare.

Art. 23

Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.

Art. 24

Controlul intern al activitatii economico-financiare se realizeaza de catre organele de specialitate ale
Romsilva, iar auditul extern de catre auditori autorizati.

CAPITOLUL VII: Dispozitii finale
Art. 25

(1)Romsilva se poate asocia cu persoane juridice si cu persoane fizice, române sau straine, pentru
realizarea unor activitati de interes comun, corespunzatoare obiectului sau de activitate.
(2)Romsilva poate constitui asociatii sau fundatii, persoane juridice fara scop patrimonial, în conditiile
legii.

Art. 26

Relatiile cu alte terte persoane, juridice si fizice, se vor desfasura pe baze contractuale, în conditiile legii.

Art. 27

Angajarea si salarizarea personalului Romsilva se vor face în conditiile prevazute în contractul colectiv de
munca, încheiat conform legii, si ale Statutului personalului silvic.

Art. 28

Activele fixe corporale si necorporale, care s-au procurat/realizat pâna la data intrarii în vigoare a
prezentei hotarâri, din fonduri publice, finantari si/sau cofinantari în cadrul diferitelor proiecte
nationale/internationale destinate administrarii ariilor naturale protejate aflate în administrarea/ custodia
Romsilva, vor fi inventariate în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotarâri,
introduse în domeniul public al statului si date în administrarea unitatilor cu personalitate juridica
prevazute la pct. 2-23 din anexa nr. 3 la hotarâre.

Art. 29

Prezentul regulament se completeaza cu dispozitiile si cu reglementarile legale în domeniu.
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