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CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ 
DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A PARCULUI NAȚIONAL CEAHLĂU 
 

BIBLIOGRAFII Concurs 
 
Șef birou, Biroul de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău și a altor Arii Naturale Protejate, studii superioare 

1. *OUG nr.57/2007 privind Regimul ariilor naturale protejate,conservarea habitatelor naturale,a florei si faunei 
salbatice,aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.49 / 2011; 

2. *OM nr. 1052 privind aprobarea Metodologiei de atribuire in administrare și custodie a ariilor naturale protejate; 
3. Consiliul Europei - 2009 - DIRECTIVA 2009.147.CE A Parlamentului european și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 

privind conservarea păsărilor sălbatice 
4. Consiliul Europei - 1992 - DIRECTIVA 92.43.CEE A CONSILIULUI din 21 mai 1992 _conservarea habitatelor naturale 

și a speciilor de faună 
5. Planul de Management al Parcului National Ceahlău (se acceseaza pe adresa: www.ceahlaupark.ro); 
6. Formularul standard al sitului Natura 2000 ROSPA0129Masivul Ceahlau (se acceseaza pe adresa: www.mmediu.ro, 

domeniul: Protectia naturii – Biodiversitate, Natura 2000); 
7. Formularul standard al sitului Natura 2000 ROSCI0024 Ceahlau (se acceseaza pe adresa: www.mmediu.ro, 

domeniul: Protectia naturii – Biodiversitate, Natura 2000); 
8. Decizia nr. 512 din 27.10.2020 a Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate privind modalitatea de emitere a 

avizului de către autoritatea responsabilă/administratorii ariilor naturale protejate 
9. GHID GENERAL din 20 februarie 2020 aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului emis 

de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
10. HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 8 iulie 2004 (*actualizată*) privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 

pentru planuri și programe 
11. ORDIN nr. 19 din 13 ianuarie 2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor 

potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar 
12. ORDIN nr. 766 din 23 iulie 2018 pentru aprobarea NORMELOR TEHNICE din 23 iulie 2018 privind elaborarea 

amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din 
fondul forestier, document emis de Ministerul Apelor şi Pădurilor 

13. GHID din 2 aprilie 2018 de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate EMITENT: Ministerul 
Mediului ──── aprobat prin Ordinul nr. 304/2018 

14. PLANUL NAȚIONAL din 28 iunie 2018 de acțiune pentru specia Canis lupus ──── aprobat prin Ordinul nr. 
626/2018 

15. Berde et al. - 2016 - Biologia, Ecologia si Etologia lupului - suport de curs 
 

Referent (agent de teren), studii medii,  treapta profesională debutant. 
1. *OUG nr.57/2007 privind Regimul ariilor naturale protejate,conservarea habitatelor naturale,a florei si faunei 

salbatice,aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.49 / 2011; 
2. *OM nr. 1052 privind aprobarea Metodologiei de atribuire in administrare și custodie a ariilor naturale protejate; 
3. Consiliul Europei - 2009 - DIRECTIVA 2009.147.CE A Parlamentului european și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 

privind conservarea păsărilor sălbatice 
4. Consiliul Europei - 1992 - DIRECTIVA 92.43.CEE A CONSILIULUI din 21 mai 1992 _conservarea habitatelor naturale 

și a speciilor de faună 
5. Planul de Management al Parcului National Ceahlău (se acceseaza pe adresa: www.ceahlaupark.ro); 
6. Formularul standard al sitului Natura 2000 ROSPA0129Masivul Ceahlau (se acceseaza pe adresa: www.mmediu.ro, 

domeniul: Protectia naturii – Biodiversitate, Natura 2000); 
7. Formularul standard al sitului Natura 2000 ROSCI0024 Ceahlau (se acceseaza pe adresa: www.mmediu.ro, 

domeniul: Protectia naturii – Biodiversitate, Natura 2000); 
8. Berde et al. - 2016 - Biologia, Ecologia si Etologia lupului - suport de curs 

 
 
 
NOTĂ: Bibliografia are în vedere actele normative cu toate modificările şi completările aduse ulterior publicării lor. 
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