
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Ordin nr. 1028 din 30/06/2010 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 617 din 01/09/2010 

privind aprobarea delimitării şi descrierii regiunilor de provenienţă pentru 
materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din 

categoriile "sursă identificată" şi "selecţionat", pentru speciile de interes 
forestier din România 

 
 

    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 190.201/DA din 10 martie 2010 şi 
Avizul Comisiei tehnico-economice de avizare pentru silvicultură nr. 388 din 21 
decembrie 2006,  
    în temeiul art. 30 lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, 
comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 161/2004, cu completările ulterioare, şi al 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 prezentul ordin.  
 
   Art. 1. - (1) Se aprobă regiunile de provenienţă pentru materialele de bază, din 
România, din care se obţin materiale forestiere de reproducere, potrivit anexei nr. 1.  
   (2) Se aprobă delimitarea regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din 
care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile "sursă identificată" şi 
"selecţionat", pentru speciile de interes forestier din România, conform anexelor nr. 
2-30.  
   Art. 2. - Se aprobă descrierea regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază 
din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile "sursă 
identificată" şi "selecţionat", conform anexelor nr. 31 şi 32.  
   Art. 3. - Anexele nr. 1-32*) fac parte integrantă din prezentul ordin.  
    ___________  
   *) Anexele nr. 1-32 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 bis, 
care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome 
"Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  
 
   Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 610/2005 pentru aprobarea delimitării şi descrierii 
regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale 
forestiere de reproducere din categoriile "sursă identificată" şi "selecţionat", pentru 
speciile de interes forestier din România, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 849 şi 849 bis din 20 septembrie 2005, se abrogă.  
   Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 

    Ministrul mediului şi pădurilor, 
Laszlo Borbely  

 
    Bucureşti, 30 iunie 2010.  
    Nr. 1.028.  



 
 


