
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Ordin nr. 2053 din 23/11/2010 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 828 din 10/12/2010 

pentru aprobarea modelului, conţinutului şi procedurii de înscriere în Registrul 
naţional al asociaţiilor de proprietari de păduri 

 
 

    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 191.274 din 12 octombrie 2010 al 
Direcţiei păduri şi dezvoltare forestieră,  
    în temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea 
Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi 
Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
    ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:  
 
   Art. 1. - Se aprobă modelul Registrului naţional al asociaţiilor de proprietari de 
păduri, prevăzut în anexa nr. 1.  
   Art. 2. - Se aprobă Procedura de înscriere în Registrul naţional al asociaţiilor de 
proprietari de păduri, prevăzută în anexa nr. 2.  
   Art. 3. - Se aprobă modelul de certificat de înscriere a asociaţiei de proprietari de 
păduri în Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de păduri, prevăzut la anexa 
nr. 3.  
   Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  
   Art. 5. - Certificatele emise în baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale nr. 763/2008 pentru aprobarea conţinutului, modelului şi procedurii de înscriere 
în Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de păduri, cu modificările ulterioare, 
îşi păstrează valabilitatea.  
   Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii 
şi dezvoltării rurale nr. 763/2008 pentru aprobarea conţinutului, modelului şi 
procedurii de înscriere în Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de păduri, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 31 decembrie 2008, cu 
modificările ulterioare, se abrogă.  
   Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 

    Ministrul mediului şi pădurilor, 
Laszlo Borbely  

 
    Bucureşti, 23 noiembrie 2010.  
    Nr. 2.053.  
 

   ANEXA Nr. 1  
 

    - Model - 
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR 
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    Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de păduri  
     

┌───────────┬──────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────────┬───────────┬─────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ 
│           │          │          │            │          │              │           │             │          │Nr. şi data│          │          │          │ 
│           │          │          │            │          │              │           │             │          │  actului  │          │          │          │ 
│           │          │          │            │          │              │           │             │          │ prin care │          │          │          │ 
│           │          │          │            │          │              │           │             │          │    s-a    │          │          │          │ 
│Nr. şi data│          │          │   Durata   │   Nr.    │     Nr.      │  Scopul   │             │   Nr.    │ constatat │          │   Data   │   Data   │ 
│înscrierii │Denumirea │  Sediul  │     de     │încheierii│certificatului│    şi     │   Numele    │    de    │ sau, după │          │ radierii │ radierii │ 
│asociaţiei │asociaţiei│asociaţiei│funcţionare │prin care │ de înscriere │obiectivele│preşedintelui│  membri  │ caz, s-a  │Observaţii│asociaţiei│asociaţiei│ 
│    în     │          │          │a asociaţiei│s-a dispus│    în RAF    │asociaţiei │ în funcţie  │    ai    │  hotărât  │          │ din RAF  │din RNAPP │ 
│  RNAPP*)  │          │          │            │înscrierea│              │           │             │asociaţiei│dizolvarea,│          │          │          │ 
│           │          │          │            │asociaţiei│              │           │             │          │    cu     │          │          │          │ 
│           │          │          │            │în RAF**) │              │           │             │          │ indicarea │          │          │          │ 
│           │          │          │            │          │              │           │             │          │ organului │          │          │          │ 
│           │          │          │            │          │              │           │             │          │ care l-a  │          │          │          │ 
│           │          │          │            │          │              │           │             │          │   emis    │          │          │          │ 
├───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
│     1     │    2     │    3     │     4      │    5     │      6       │     7     │      8      │    9     │    10     │    11    │    12    │    13    │ 
├───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
├───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
├───────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 
└───────────┴──────────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────────┴───────────┴─────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ 
  



   *) RNAPP = Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de păduri.  
   **) RAF = Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.  
 

   ANEXA Nr. 2  
 

    PROCEDURĂ 
de înscriere în Registrul naţional al asociaţiilor de 

proprietari de păduri  
 

   ANEXA Nr. 3*)  
 

     

 
 
 
 



 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Procedură din 23/11/2010 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 828 din 10/12/2010 

de înscriere în Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de păduri 

 
 

   Art. 1. - (1) Înscrierea asociaţiilor de proprietari de păduri în Registrul naţional al 
asociaţiilor de proprietari de păduri se face pe baza următoarelor documente:  
   a) cererea de înscriere semnată de preşedinte, în care să se precizeze numărul de 
membri;  
   b) actul constitutiv;  
   c) statutul;  
   d) încheierea judecătorească prin care s-a dispus înscrierea în Registrul asociaţiilor 
şi fundaţiilor;  
   e) certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.  
   (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) se depun în copie certificată, pentru 
conformitate cu originalul.  
   Art. 2. - (1) Documentele prevăzute la art. 1 alin. (1) se analizează în termen de 30 
de zile de la data depunerii, de către personalul direcţiei de specialitate din cadrul 
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  
   (2) După analiza documentelor prevăzute la art. 1 alin. (1), personalul direcţiei de 
specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, după 
caz, efectuează înscrierea asociaţiei de proprietari de păduri în Registrul naţional al 
asociaţiilor de proprietari de păduri şi eliberează certificatul de înscriere al asociaţiei 
de proprietari de păduri sau refuză înscrierea acesteia în Registrul naţional al 
asociaţiilor de proprietari de păduri, cu precizarea motivului acesteia, şi returnează 
documentele depuse.  
   (3) Certificatul de înscriere a asociaţiei de proprietari de păduri în Registrul naţional 
al asociaţiilor de proprietari de păduri se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în 
anexa nr. 3 la ordin.  
   Art. 3. - (1) În cazul pierderii sau distrugerii certificatului de înscriere în Registrul 
naţional al asociaţiilor de proprietari de păduri, preşedintele asociaţiei de proprietari 
de păduri poate solicita eliberarea unui duplicat.  
   (2) Eliberarea duplicatului se face pe baza următoarelor documente:  
   a) cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari de păduri de eliberare a unui 
duplicat;  
   b) dovada publicării anunţului pierderii sau distrugerii în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a.  
   Art. 4. - (1) Preşedintele asociaţiei de proprietari de păduri/formei asociative are 
obligaţia de a transmite autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură un 
extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la zi, în următoarele cazuri:  
   a) modificarea actului constitutiv al asociaţiei;  
   b) modificarea statutului asociaţiei;  
   c) schimbarea sediului asociaţiei;  
   d) dizolvarea asociaţiei;  
   e) radierea asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.  



   (2) Pe lângă extrasul prevăzut la alin. (1), preşedintele asociaţiei de proprietari de 
păduri are obligaţia de a transmite autorităţii publice centrale care răspunde de 
silvicultură şi copii de pe actele care au stat la baza înscrierii menţiunilor prevăzute la 
lit. a)-d) în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.  
   Art. 5. - După primirea documentelor prevăzute la art. 4, personalul direcţiei de 
specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură va 
opera în Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de păduri modificările care 
rezultă din aceste documente.  
   Art. 6. - Data radierii asociaţiei din Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de 
păduri este data primirii de către autoritatea publică centrală care răspunde de 
silvicultură a extrasului din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în care se menţionează 
radierea asociaţiei şi a copiei de pe actul care a stat la baza înscrierii acestei 
menţiuni în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.  
 


