
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

       

                                                                      ORDIN 

 

                                                  Nr. ………….din ……….. 2013 

 

privind  modificarea şi înlocuirea anexei nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

comisiei de selecţie şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea desemnării membrilor 

consiliului de administraţie la Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, aprobat prin Ordinul 

ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 202/2013  

 

Având în vedere Referatul nr.  114.383/ 14.02.2013 al Direcţiei Managementul Resurselor 

Umane pentru îndreptarea erorii materiale din Anexa nr.2 a Ordinului ministrului mediului și 

schimbărilor climatice nr.202 /2013; 

 În baza prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind 

stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea 

unor acte normative, 

În temeiul  art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 109/2011  privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, precum şi al  art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 

544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului  Mediului şi Pădurilor, cu modificările 

ulterioare, 

 

    ministrul mediului şi schimbărilor climatice  emite următorul 

 

ORDIN: 

 

Art. I . – Cu data prezentului ordin, anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

comisiei de selecţie şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea desemnării membrilor 

consiliului de administraţie la Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, aprobat prin Ordinul 

ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 202/2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care 

face parte integrantă din prezentul  ordin. 

Art. II. - Prezentul ordin se publică pe site-ul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice 

precum şi pe site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. 

 

 

 

MINISTRU 

 

Rovana PLUMB 

 

 

 



 

 

 

 

Anexa la OMMSC nr........./2013 

(Anexa nr.2 Regulament) 

A N U N Ţ 

          de participare în vederea selectării membrilor consiliului de administraţie  

prevăzuţi la lit. b) alin. (2) al art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice 

din ............/........../.............. 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011, se 

organizează procedura de selectare a membrilor consiliului de administraţie al Regiei Naţionale a 

Pădurilor – Romsilva, prevăzuți la lit. b) alin. (2) al art. 5 . 

I. Organizare  

 Înscrierea la concurs se va face până la data de ......................, ora 17, la registratura 

Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice din sos. Libertăţii nr. 12, sector  5. 

 

II. Condiţii de înscriere: 

În vederea participării la procedura de selecţie, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 

a) Să aibă experienţă de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al Regiei Naţionale a 

Pădurilor – Romsilva şi/sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii 

autonome; 

b) Să nu se afle în situaţie de incompatibilitate în raport cu Regia Naţională a Pădurilor – 

Romsilva; 

c) Sa nu fi fost condamnat penal pentru fapte de serviciu sau în legatură cu serviciul; 

d) Să nu fi făcut poliţie politică; 

e) Să nu se încadreze în situaţiile prevăzute  la art. 6 din OUG nr. 109/2011; 

f) Să fi obţinut minim gradul profesional de inginer inspector silvic gradaţia I (se aplică doar 

personalului silvic); 

               h)   Să fie apt din punct de vedere medical, făcând dovada prin adeverinţă medicală; 

 

III. Actele necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere: 

 

a) cerere de înscriere; 

b) copia actului de identitate; 

c) copiile legalizate ale diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări; 

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în 

specialitatea studiilor; 

e) curriculum vitae, în care se precizează obligatoriu denumirea consiliilor de administraţie din 

care  mai face parte solicitantul; 

f) declaraţia pe propria răspundere că nu se află în situaţie de incompatibilitate în raport cu Regia 

Naţională a Pădurilor – Romsilva. 



g) declaraţie pe propria răspundere ca nu a făcut poliţie politică; 

h) declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute  la art. 6 din OUG 

nr. 109/2011; 

i) cazier judiciar, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte de serviciu sau în 

legătură cu serviciul; 

j) adeverinţă medicală prin care să se facă dovada că persoana este aptă din punct de vedere 

medical pentru îndeplinirea funcţiei pentru  care candidează; 

k) scrisoarea de intenţie, de maxim 5 pagini, scrise cu font Arial 14, spaţiere 1,5 rânduri,  care va 

cuprinde cel puţin următoarele: 

1. acţiuni şi măsuri strategice pentru creşterea profitului RNP - Romsilva; 

2. acţiuni şi măsuri strategice  privind organizarea şi funcţionarea RNP - Romsilva; 

3. soluţii financiare pentru: creşterea accesibilizării fondului forestier administrat de RNP - 

Romsilva, majorarea suprafeţelor ocupate cu păduri, optimizarea costurilor, atragerea de 

fonduri, creşterea profitului. 

l) copie legalizată a actului administrativ prin care a obţinut minim gradul profesional de inginer 

inspector silvic gradaţia I (se aplică doar personalului silvic). 

 

IV. Bibliografia 

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice; 

2. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare 

anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

278/2008; 

5.  Legea nr. 46/2008 Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare; 

6.  Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional, cu modificările si 

completările ulterioare; 

7. Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate; 

8. Legea nr. 289/2003 privind realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Legea nr. 407/2006 privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

10.  Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor-

Romsilva şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare; 

11.  Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, 

circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a 

materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

12. Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1898/2010 pentru aprobarea Regulamentului  de 

vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a 

statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, cu modificările şi completările 

ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 804 din data de 02,12,2010. 

 

Relaţii suplimentare se vor obţine la telefonul ………………. 

 



 

 

 

 

 

 

V.  Criteriile de evaluare  

 

Se resping dosarele care nu conţin unul sau mai multe dintre actele necesare în vederea 

întocmirii acestuia şi/sau din documentele depuse reiese că nu sunt îndeplinite una sau mai multe din 

condiţiile de înscriere. 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE COMISIEI, 

 

................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariat comisie, 

 ........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A N U N Ţ 

          de participare în vederea selectării membrilor consiliului de administraţie  

prevăzuţi la lit. c) alin. (2) al art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a intreprinderilor publice 

din ............/........../.............. 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011, se 

organizează procedura de selectare a membrilor consiliului de administraţie al Regiei Naţionale a 

Pădurilor – Romsilva, prevăzuți la lit. c) alin. (2) al art. 5 . 

I. Organizare  

 Înscrierea la concurs se va face până la data de ......................, ora 17, la registratura 

Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice din sos. Libertăţii nr. 12, sector  5. 

 

II. Condiţii de înscriere: 

În vederea participării la procedura de selecţie, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 

a) Să fie licenţiat într-unul din următoarele domenii: silvicultură, juridic şi economic şi să aibă  

experienţă managerială (să fi ocupat un post de conducere) de cel puţin 5 ani în structurile 

silvice care administrează păduri, în cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de 

silvicultură ori în cadrul structurilor teritoriale ale acesteia sau a societăţilor comerciale 

profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din 

sectorul privat.  

b) Să nu se afle în situaţie de incompatibilitate în raport cu Regia Naţională a Pădurilor – 

Romsilva; 

c) Să nu fi fost condamnat penal pentru fapte de serviciu sau în legatură cu serviciul; 

d) Să nu fi făcut poliţie politică; 

e) Să nu se încadreze în situaţiile prevăzute  la art. 6 din OUG nr. 109/2011; 

f) Să fi obţinut minim gradul profesional de inginer inspector silvic gradaţia I (se aplică doar 

personalului silvic); 

g) Să fie apt din punct de vedere medical, făcând dovada prin adeverinţă medicală; 

 

III. Actele necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere: 

 

a) cerere de înscriere; 

b) copia actului de identitate; 

c) copiile legalizate ale diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări; 

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în 

specialitatea studiilor; 

e) curriculum vitae, în care se precizează obligatoriu denumirea consiliilor de administraţie din 

care  mai face parte solicitantul; 



f) declaraţia pe propria răspundere că nu se află în situaţie de incompatibilitate în raport cu Regia 

Naţională a Pădurilor – Romsilva. 

g) declaraţie pe propria răspundere ca nu a făcut poliţie politică; 

h) declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute  la art. 6 din OUG 

nr. 109/2011; 

i) cazier judiciar, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte de serviciu sau în 

legătură cu serviciul; 

j) adeverinţă medicală prin care să se facă dovada că persoana este aptă din punct de vedere 

medical pentru îndeplinirea funcţiei pentru  care candidează; 

k) scrisoarea de intenţie, de maxim 5 pagini, scrise cu font Arial 14, spaţiere 1,5 rânduri,  care va 

cuprinde cel puţin următoarele: 

1. acţiuni şi măsuri strategice pentru creşterea profitului RNP - Romsilva; 

2.  acţiuni şi măsuri strategice  privind organizarea şi funcţionarea RNP - Romsilva; 

3. soluţii financiare pentru: creşterea accesibilizării fondului forestier administrat de RNP - 

Romsilva, majorarea suprafeţelor ocupate cu păduri, optimizarea costurilor, atragerea de fonduri, 

creşterea profitului. 

l) copie legalizată a actului administrativ prin care a obţinut minim gradul profesional de inginer 

inspector silvic gradaţia I (se aplică doar personalului silvic). 

      m) bilanţul contabil, în cazul administratorilor/managerilor societăţilor comerciale profitabile din 

domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat, numai 

pentru persoanele prezăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din anexa la ordinul ministrului mediului şi 

schimbărilor climatice nr............../2013 privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al comisiei de selecţie şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea desemnării 

membrilor consiliului de administraţie la Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva. 

 

IV. Bibliografia 

 

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice; 

2. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare 

anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

278/2008; 

5.  Legea nr. 46/2008 Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare; 

6.  Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional, cu modificările si 

completările ulterioare; 

7. Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate; 

8. Legea nr. 289/2003 privind realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Legea nr. 407/2006 privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

10.  Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor-

Romsilva şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare; 



11.  Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, 

circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a 

materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

12. Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1898/2010 pentru aprobarea Regulamentului  de 

vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a 

statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, cu modificările şi completările 

ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 804 din data de 02,12,2010. 

 

Relaţii suplimentare se vor obţine la telefonul ………………. 

 

V.  Criteriile de evaluare  

 

Se resping dosarele care nu conţin unul sau mai multe dintre actele necesare în vederea 

întocmirii acestuia şi/sau din documentele  depuse reiese că nu sunt îndeplinite una sau mai multe din 

condiţiile de înscriere. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE COMISIEI, 

 

................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariat comisie, 

 ........................... 

 


