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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

 

C O D U L  S I L V I C  

nr. _______ 

din _________________ 2019 

 

 

 

 

 

Parlamentul adoptă prezentul cod. 

 

 

Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

Articolul 1. Legislația silvică 

(1) Legislația silvică are ca scop reglementarea și asigurarea gestionării durabile a 

fondului forestier.  

(2) Relațiile ce apar în cadrul folosirii fondului forestier, denumite în continuare 

relații silvice, sînt reglementate de Constituție, de prezentul cod și alte acte legislative 

și normative adoptate. 

(3) Obiecte ale relațiilor silvice sînt pădurile, terenuri ale fondului forestier și 

vegetația forestieră amplasată în afara fondului forestier. 

(4) Relațiile apărute în cadrul folosirii fondului forestier, ce țin de folosirea și 

protecția terenurilor, apelor, subsolului, regnului vegetal, regnului animal, conservării 

biodiversității, în măsura în care nu sînt reglementate de prezentul cod, sînt 

reglementate de legislația în vigoare. 

Articolul 2. Gestionarea durabilă a pădurilor 
(1) Gestionarea durabilă a pădurilor prevede regenerarea, paza și protecția 

pădurilor, conservarea biodiversității biologice forestiere, folosirea rațională și 

asigurarea cu resurse forestiere a necesităților actuale și de viitor ale societății în baza 

polivalențelor și multifuncționalității acestora. 

(2) Principiile care stau la baza gestionării durabile a pădurilor sînt următoarele: 

a) politici forestiere pe termen lung; 

b) primordialitatea obiectivelor ecologice ale silviculturii; 
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c) promovarea practicilor care asigură gestionarea durabilă a pădurilor; 

d) asigurarea integrității fondului forestier și a permanenței pădurilor; 

e) majorarea suprafeței terenurilor ocupate cu păduri și/sau cu vegetație 

forestieră; 

f) creșterea rolului silviculturii în dezvoltarea societății; 

g) armonizarea relațiilor dintre silvicultură și alte domenii de activitate; 

h) sprijinirea tuturor proprietarilor/deținătorilor de păduri și stimularea asocierii 

acestora; 

i) menținerea, conservarea și ameliorarea diversității biologice din păduri; 

j) menținerea sănătății și vitalității pădurilor; 

k) menținerea și intensificarea funcțiilor de protecție a pădurilor; 

l) menținerea și consolidarea capacității productive a resurselor forestiere, 

contribuției lor în ciclurile mondiale de carbon; 

m) menținerea și stimularea funcțiilor producătoare ale pădurilor (produse 

lemnoase și nelemnoase); 

n) menținerea altor funcții și condiții socio-economice; 

o) atenuarea consecințelor produse de schimbările climatice asupra pădurilor, 

precum și adaptarea pădurilor la schimbările climatice. 

(3) Lista indicatorilor pentru fiecare criteriu al gestionării durabile a pădurilor se 

aprobă de Guvern. 

Articolul 3. Noțiuni principale 

În sensul prezentului Cod, noțiunile utilizate au următoarele semnificații: 

(1) Autoritatea administrației publice centrale responsabile pentru silvicultură – 

organul central de specialitate abilitat să asigure elaborarea, promovarea și 

implementarea politicii de stat în domeniile silviculturii. 

(2) Autoritatea administrativă pentru silvicultură – autoritate administrativă, din 

cadrul organului central de specialitate, creată în scopul administrării fondului 

forestier proprietatea statului.  

(3) Administrarea pădurilor – totalitatea activităţilor cu caracter tehnic, economic 

şi juridic desfășurate de entitățile silvice în scopul asigurării gestionării durabile a 

pădurilor, cu respectarea regimului silvic. 

(4) Amenajarea pădurilor – ansamblul de preocupări şi măsuri menite să asigure 

aducerea şi păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al 

funcțiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc şi este 

activitate de dezvoltare tehnologică. 

(5) Amenajament silvic – studiul de bază în gestionarea pădurilor, cu conținut 

tehnico-organizatoric, juridic şi economic, fundamentat ecologic. Avizarea tehnică a 

acestuia se face de către Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură constituită de 

autoritatea administrativă pentru silvicultură. 

(6) Bilet silvic – este un document tehnic, care reglementează termenele, volumul, 

suprafața, amplasarea, metoda de folosire a produselor pădurii eliberat de către 

entitatea juridică pentru silvicultură/administratorul terenurilor fondului forestier. 

(7) Circulația materialelor lemnoase – acţiunea de transport al materialelor 

lemnoase între două locații, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport, 

şi/sau transmiterea proprietății asupra materialelor lemnoase.  
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(8) Entitate juridică de stat pentru silvicultură – persoană juridică constituită în 

condițiile legii de către Guvern în scopul administrării fondului forestier proprietate 

publică a statului și/sau pe bază de contracte a celui proprietate publică a unităților 

teritorial-administrative și privat și implementării programelor și planurilor de 

dezvoltare în domeniul silviculturii.  

(9) Exploatabilitate – starea unui arbore sau arboret de a fi recoltabil. 

(10) Exploatare forestieră – procesul de producţie prin care se extrage din păduri 

lemnul brut în condiţiile prevăzute de regimul silvic. 

(11) Fragmentarea pădurilor – acțiune de împărțire în bucăți/fărîmițare a 

masivelor forestiere prin construcția și exploatarea unor elemente ale infrastructurii 

naționale (drumuri naționale, gazoducte, linii electrice de înaltă tensiune, etc.). 

(12) Lucrări (tăieri) de îngrijire şi conducere a arboretelor – ansamblu de lucrări 

şi intervenții silvotehnice distincte şi interdependente privind dirijarea creșterii şi 

dezvoltării pădurii de la întemeiere pînă la termenul recoltării. 

(13) Management forestier durabil – administrarea şi utilizarea pădurilor şi 

terenurilor cu vegetație forestieră astfel încât să își mențină şi să își amelioreze 

biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea, în așa 

fel încât să asigure, în prezent şi în viitor, capacitatea de a exercita funcțiile multiple 

ecologice, economice şi sociale permanente la nivel local, regional, național şi global 

fără a crea prejudicii altor ecosisteme. 

(14) Ocupare temporară a terenului – schimbarea temporară a folosinței unui 

teren cu destinaţie forestieră în scopuri şi pe perioade stabilite în condiţiile legii. 

(15) Pădure – element al landșaftului geografic, unitate funcțională a biosferei, 

compusă din comunitatea vegetaţiei forestiere (în care domină arborii şi arbuștii), 

păturii vii, animalelor şi microorganismelor, care în dezvoltarea lor biologică sînt 

interdependente şi acţionează asupra habitatului lor. Sînt considerate păduri terenurile 

cu suprafața de cel puțin 0,25 ha, acoperite cu arbori, indicele de acoperire a 

coronamentelor față de suprafața generală a terenului (consistența) este nu mai mică 

de 30%, iar arborii la maturitate în condiții normale de vegetație poate să atingă 

înălțimea minimă de 5 m. 

(16) Precomptare – actiunea de înlocuire a volumului de lemn prevăzut a fi 

recoltat din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor 

principale cu volume rezultate din exploatarea masei lemnoase din arborete afectate 

integral de factori biotici sau abiotici ori din arborete cu vîrste mai mari de 1/2 din 

vîrsta exploatabilității tehnice, afectate parțial de factori biotici sau abiotici ori 

provenite din defrișări legale și tăieri ilegale. 

(17) Posibilitate – volumul de lemn care poate fi recoltat ca produse principale 

dintr-o unitate de gospodărire, în baza amenajamentului silvic, pe perioada de 

aplicare a acestuia. 

(18) Regim – sistem de conducere şi exploatare a unei păduri, propriu unui anumit 

mod de regenerare (sămînță, lăstari). Se deosebesc regimul codrului (bazat pe 

regenerarea din sămînță) și regimul crîngului (bazat pe regenerarea vegetativă). 

(19) Regimul silvic – sistemul unitar de norme tehnice silvice, economice şi 

juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia şi paza fondului forestier, 

în scopul asigurării gestionării durabile. 
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(20) Schimbarea categoriei de folosinţă – schimbarea folosinţei terenului cu 

menţinerea destinaţiei forestiere, în scopul executării de lucrări şi realizării de 

obiective necesare administrării şi gestionării durabile a fondului forestier. 

(21) Scoaterea definitivă din fondul forestier naţional – schimbarea destinaţiei 

forestiere a unui teren din fondul forestier naţional în altă destinaţie, în condiţiile 

legii. 

(22) Servicii ecosistemice – beneficiile pe care oamenii le au din ecosistemele care 

interacţionează ca o unitate funcţională, create direct prin interacţiuni în cadrul 

ecosistemelor, pecum şi o formă specială de utilizare, conservare şi reprepoducere a 

componentelor mediului natural pentru a răspunde nevoilor sociale şi de mediu. 

(23) Serviciul silvic – structură oficială în cadrul entităților juridice care include 

totalitatea persoanelor cu pregătire de specialitate silvică atestată prin actul de 

absolvire a unei forme de învățămînt recunoscute în Republica Moldova și care își 

exercită efectiv în domeniul silviculturii profesiunea de silvicultor. 

(24) Servicii silvice – activităţile cu caracter tehnic desfăşurate de ocoalele silvice 

în scopul asigurării pazei şi supravegherii stării de sănătate a pădurilor şi stabilirii 

anuale a lucrărilor silvice prevăzute de amenajamentul silvic, cu respectarea 

regimului silvic; executarea lucrărilor silvice stabilite se face în regie proprie, de către 

ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice ori prin prestări de 

servicii, în condiţiile legii. 

(25) Tăiere de produse principale – intervenţie radicală asupra pădurii ajunse la 

vîrsta exploatabilităţii în scopul recoltării lemnului şi asigurării regenerării acesteia. 

(26) Tratament silvic – totalitatea măsurilor silvotehnice de regenerare, conducere, 

exploatare şi protecţie, indicate a fi aplicate de-a lungul vieţii arboreturilor. 

(27) Tip funcţional – totalitatea categoriilor funcţionale care necesită acelaşi regim 

de gestionare. 

Articolul 4. Fondul forestier 

(1) Pădurile, terenurile destinate împăduririi, terenurile afectate gospodăriei 

silvice, precum și terenurile neproductive, incluse în amenajamentele silvice sau în 

cadastrul funciar ca păduri și/sau plantații forestiere, constituie fondul forestier. 

(2) Fondul forestier cuprinde toate pădurile, indiferent de tipul de proprietate și 

forma de gospodărire. 

Articolul 5. Terenurile fondului forestier 

(1) Terenurile fondului forestier constituie: 

a) pădurile, amplasate pe terenurile fondului forestier; 

b) terenurile silvice destinate împăduririi și reîmpăduririi; 

c) terenurile afectate gospodăriei silvice; 

d) terenuri neproductive: mlaștini stîncării, pante abrupte, alunecări de teren, 

solonețuri etc. 

(2) Raportarea terenurilor la fondul forestier se face pe baza amenajamentelor 

silvice prin delimitare și înregistrare în registrul bunurilor imobile sau în cadastrul 

funciar aprobat în conformitate cu prevederile legislației. 
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(3) Modalitatea modificării hotarelor fondului forestier și altor categorii de terenuri 

pe care sînt amplasate pădurile, transferarea în alte terenuri și categorii, schimbarea 

categoriei de destinație a acestora se reglementează prin legislația funciară în vigoare. 

Articolul 6. Vegetaţia forestieră din afara fondului forestier 

(1) Fondul forestier nu include următoarele practici agroforestiere și 

silvopastorale: 

a) perdelele forestiere de protecție amplasate pe terenurile cu destinație 

agricolă, care sînt create în conformitate cu prevederile planurilor generale de 

amenajare a teritoriului; 

b) perdelele forestiere de protecție și plantațiile de arbori și arbuști situate de-a 

lungul căilor de comunicație; 

c) perdelele forestiere și benzile de protecție a apelor amplasate pe terenurile 

fondului acvatic (cu excepția celor amplasate în hotarele fondului forestier); 

d) aliniamentele din specii forestiere create pe alte terenuri decît cele forestiere 

în scopuri de obținere a masei lemnoase și/sau de protecție a terenurilor, solurilor, 

căilor de comunicație, altor obiective de menire socială ș.a.;  

e) perdele forestiere, pîlcuri de vegetație forestieră, alte tipuri de plantări, 

efectuate pe pajiștile existente în scop de organizare, protecție a acestora și/sau creare 

a condițiilor optime de creștere a învelișului ierbos, de sporire a bazei de furaje, 

precum și de confort pentru creșterea animalelor; 

f) alte tipuri de plantații a speciilor forestiere create în scopuri de obținere a 

produselor alimentare, tehnice, aromatice, ș.a. create pe alte terenuri decît cele ale 

fondului forestier. 

(2) Fondul forestier nu include următoarele categorii de spații verzi și plantații 

forestiere: 

a) spațiile verzi ale localităților urbane și rurale, grădinile botanice, grădinile 

zoologice; 

b) plantațiile forestiere create în scopuri energetice și/sau pentru obținerea 

masei lemnoase; 

c) terenurile agricole proprietate publică a autorităților publice sau private 

ocupate de vegetația forestieră plantată și/sau instalată natural, care corespund 

definiției pădurii din art. 3 al prezentului Cod. 

Articolul 7. Dreptul de proprietate asupra terenurilor din fondul forestier 

(1) Dreptul de proprietate al statului asupra fondului forestier este exercitat de 

către Guvern, dreptul de proprietate al unității administrativ-teritoriale este exercitat 

de către consililiile locale, iar dreptul de proprietate asupra fondului forestier 

proprietate privată este exercitat de proprietarii acestuia. 

(2) După forma de proprietate, terenurile fondului forestier pot fi: 

a) terenurile fondului forestier proprietate publică a statului; 

b) terenurile fondului forestier proprietate publică a unităților administrativ-

teritoriale; 

c) terenurile fondului forestier proprietate privată. 
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(3) Terenurile forestiere raportate în condițiile legii ca terenuri ale fondului 

forestier achizitionate din fonduri publice și din fondul de conservare si dezvoltare a 

fondului forestier devin fond forestier proprietate publică a statului. 

(4) Terenurile forestiere raportate în condițiile legii ca terenuri ale fondului 

forestier achiziționate din fonduri publice locale devin fond forestier proprietate 

publică a unităților administrativ-teriroriale. 

(5) Proprietatea privată asupra pădurilor se admite în cazul plantării acestora în 

conformitate cu prevederile legislației sau a proceselor naturale de extindere a 

vegetației forestiere pe terenurile aflate în proprietate și legalizate prin cadastrul 

funciar. 

(6) Dreptul de proprietate asupra terenurilor fondului forestier proprietate privată 

poate fi dobîndit de către persoanele fizice și juridice în conformitate cu prevederile 

legislației. 

Articolul 8. Regimul juridic al fondului forestier proprietate publică 

(1) Terenurile fondului forestier proprietate publică fac parte din domeniul public 

și sînt inalielabile, inseziabile și imprescriptibile. 

(2) Terenurile fondului forestier proprietate publică nu pot fi înstrăinate, dar pot fi 

date numai în administrare sau folosință în conformitate cu prevederile legislației. 

(3) Terenurile fondului forestier proprietate publică a statului pot fi date în 

administrare prin hotărîre de Guvern, iar terenurile fondului forestier proprietate 

publică a unităților administrativ-teritoriale prin decizia consiliilor locale. 

(4) Darea în folosință a terenurilor fondului forestier se efectuează în conformitate 

cu prevederile articolelor 39-52 din prezentul Cod. 

Capitolul II 

COMPETENȚA PARLAMENTULUI, GUVERNULUI ȘI A AUTOTITĂȚILOR 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE ȘI LOCALE PRIVIND 

REGLEMENTAREA RELAȚIILOR SILVICE 

Articolul 9. Competența Parlamentului 

De competența Parlamentului țin: 

a) reglementarea legislativă a relațiilor silvice pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova; 

b) determinarea și aprobarea direcțiilor fundamentale și a documentelor de politici 

ale statului privind dezvoltarea durabilă, folosirea, regenerarea, paza și protecția 

pădurilor, a altor terenuri cu vegetație forestieră; 

c) implicarea în elaborarea documentelor de politici în domeniul forestiera tuturor 

participanților și părților la nivel national și local interesate și/sau influiențate de 

starea, dezvoltarea și folosirea resurselor forestiere, asigurînd și îndeplinirea 

angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova;     

d) aprobarea strategiilor și concepțiilor de dezvoltare a fondului forestier, de 

conservare și utilizare durabilă a produselor și serviciilor forestiere; 

e) stabilirea împuternicirilor autorităților administrației publice centrale și locale 

privind folosirea, regenerarea, extinderea, paza și protecția pădurilor, a altor terenuri 

ale fondului forestier și a celor cu vegetație forestieră din afara acestuia; 

f) aprobarea listei terenurilor cu regim special de protecție; 
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g) organizarea controlului asupra respectării legislației silvice; 

h) rezolvarea altor chestiuni ce intră în competența Parlamentului. 

Articolul 10. Competența Guvernului 

De competența Guvernului țin: 

a) exercitarea funcțiilor de proprietar asupra terenurilor fondului forestier 

proprietate publică a statului; 

b) organizarea procesului de monitorizare și control asupra respectării legislației 

silvice în vigoare; 

c) elaborarea și promovarea politicilor unice de stat în domeniul conservării și 

dezvoltării durabile a fondului forestier; 

d) elaborarea și prezentarea Parlamentului a proiectelor de acte normative privind 

relațiile silvice, strategiilor și concepțiilor naționale de dezvoltare durabilă a fondului 

forestier, a altor documente de politici în domeniul forestier; 

e) asigurarea planificării și dezvoltării sectorului forestier prin elaborarea și 

aprobarea programelor naționale și a planurilor de dezvoltare durabilă și folosire 

rațională a fonduilui forestier, a produselor și serviciilor forestiere; 

f) aprobarea normelor tehnice, silvice, economice și juridice care constituie 

regimul silvic; 

g) aprobarea o dată la cinci ani a posibilității de recoltare a masei lemnoase în 

procesul tăierilor de produse principale; 

h) soluționarea problemelor ce țin de atribuirea terenurilor din fondul forestier 

pentru necesități de stat,publice și altele, a schimburilor de terenuri din fondul 

forestier; 

i) soluționarea problemelor ce țin de atribuirea în administrare a terenurilor 

forestiere proprietatea statului; 

j) soluționarea problemei cu privire la încetarea dreptului de administrare asupra 

terenurilor forestiere proprietatea statului; 

k) soluționarea problemelor privind organizarea și activitatea organelor silvice de 

stat; 

l) colaborarea internațională în domeniul folosirii, regenerării, pazei și protecției 

pădurilor. 

Articolul 11. Competența autorității administrației publice centrale 

responsabile pentru silvicultură  

Autoritatea administrației publice centrale responsabile pentru silvicultură 

elaborează şi promovează politica statului în domeniul protecţiei şi utilizării raţionale 

a resurselor forestiere, conservării biodiversităţii forestiere, a cercetărilor forestiere, 

controlului ecologic de stat, monitoringului calităţii mediului și are următoarele 

funcţii: 

a) elaborează cadrul normativ necesar pentru realizarea obiectivelor în domeniul 

forestier, asigurînd compatibilitatea acestora cu tratatele internaţionale la care 

Republica Moldova este Parte şi cu legislaţia comunitară; 

b) asigură procesul de integrare a cerinţelor de protecţie a mediului în procesele 

reformei economice şi în politica forestieră în scopul asigurării dezvoltării durabile a 

fondului forestier; 
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c) efectuează controlul de stat asupra respectării legislaţiei de mediu în fondul 

forestier conform competențelor stabilite prin legislația în vigoare; 

d) autorizează prin intermediul Agenției de mediu activităţile în domeniile 

utilizării resurselor forestiere, importului, exportului/reexportului florei şi faunei 

spontane, organismelor modificate genetic utilizate în practicile forestiere, efectuării 

observaţiilor şi studiilor de impact asupra fondului forestier; 

e) asigură efectuarea monitoringului fondului forestier; 

f) participă la coordonarea cercetărilor ştiinţifice forestiere; 

g) asigură studierea, evaluarea, reglementarea, evidenţa şi controlul, protecţia şi 

realizarea politicii tehnico-ştiinţifice în domeniul utilizării raţionale a resurselor 

forestiere; 

h) elaborează şi perfecţionează mecanismele economice în domeniul regenerării, 

extinderii, pazei, protecţiei și utilizării durabile a resurselor forestiere, promovează 

integrarea acestora în strategiile de dezvoltare a ramurilor economiei naţionale; 

i) asigură efectuarea expertizei ecologice a proiectelor, planurilor, programelor, 

concepţiilor, strategiilor de dezvoltare a silviculturii, a proiectelor de acte normative 

elaborate; 

j) elaborează regimul silvic și îl prezintă spre aprobare Guvernului. 

Articolul 12. Competența autorităţii administrative pentru silvicultură 

(1) Autoritatea administrativă pentru silvicultură realizează promovarea şi 

implementarea politicii de stat în domeniile silviculturii, racordate la tendinţele 

internaţionale de dezvoltare social-economice, dezvoltarea durabilă a sectoarelor 

forestier, protecţia, paza pădurilor şi faunei, menţinerea şi conservarea biodiversităţii, 

formarea profesională şi asigurarea accesului la educaţie ecologică şi forestieră. 

(2) Autoritatea administrativă pentru silvicultură are următoarele funcţii: 

a) promovează implementarea documentelor de politici în domeniul 

silviculturii, precum şi a cadrului normativ necesar pentru realizarea obiectivelor în 

domeniile sale de activitate;  

b) asigură procesul de analiză, monitorizare şi evaluare a documentelor de 

politici sectoriale, precum şi contribuie la estimarea impactului social, economico-

financiar şi de altă natură al documentelor de politici; 

c) organizează şi coordonează implementarea politicilor în domeniile de 

competenţă, asigurînd aplicarea uniformă a legislaţiei naţionale în domeniile vizate; 

d) elaborează şi implementează programe de dezvoltare a factorilor de 

producţie, precum şi de diversificare a strategiilor de marketing în vederea extinderii 

pieţelor de desfacere a produselor şi serviciilor forestiere şi cinegetice. 

e) coordonează procesul de implementare a principiilor de dezvoltare durabilă 

a fondului forestier; 

f) participă la determinarea  direcţiilor prioritare de dezvoltare şi la elaborarea 

strategiilor şi programelor din domeniule forestier; 

g) participă la elaborare și propune pentru aprobare în modul stabilit de 

legislația în vigoare regimul silvic.  

h) aprobă amenajamentele silvice din entitățile juridice de stat pentru 

silvicultură subordonate; 
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i) contribuie la promovarea politicii de integrare europeană şi participă, în 

limitele competenţelor funcţionale, la realizarea activităţilor de cooperare în cadrul 

programelor internaţionale; 

j) elaborează proiectul de buget și asigură gestionarea alocațiilor bugetare și 

patrimoniul public în conformitate cu principiile bunei guvernări; 

k) identifică necesităţile de formare a resurselor umane din sectoarele 

gestionate şi contribuie la asigurarea îmbunătăţirii capacităţilor profesionale ale 

acestuia; 

l) asigură crearea şi gestionarea sistemelor informaţionale şi bazelor de date în 

domeniile de competență; 

m) la propunerile entitățile silvice subordonate organizează licitațiile publice 

privind darea în folosință a terenurilor forestiere; 

n) antrenează mass-media, organizaţiile nonguvernamentale şi populaţia în 

procesul de luare a deciziilor şi de realizare a acţiunilor în domeniile sale de 

activitate; 

o) participă la coordonarea investigaţiilor ştiinţifice în cadrul fondului forestier; 

p) coordonează folosirea fondului forestier, precum şi monitorizează efectuarea 

lucrărilor finanţate; 

q) asigură integritatea fondurilor forestier şi cinegetic gestionat; 

r) participă la stabilirea direcţiilor principale de dezvoltare a entităților juridice 

de stat pentru silvicultură, monitorizează îndeplinirea măsurilor privind folosirea, 

regenerarea, reconstrucţia ecologică, conservarea, paza şi protecţia pădurii; 

s) participă la elaborarea și implementarea modului stabilit de evidenţă unică 

de stat a pădurilor şi terenurilor fondului forestier, de ţinere a cadastrului forestier de 

stat şi a monitoringului forestier; 

t) duce evidența Catalogului Național al materialelor de bază; 

u) stabilește componența consiliilor de administrare a entităților juridice de stat 

pentru silvicultură; 

v) încheie contractul de angajare a administratorului/managerului entității 

juridice de stat pentru silvicultură selectat în bază de concurs public, desfășurat în 

condițiile Regulamentului aprobat de autoritatea administrației publice centrale 

responsabile pentru silvicultură; 

w) exercită și alte funcții stabilite prin Regulamentul de organizare și 

funcționare aprobat de Guvern la propunerea autorității administrației publice 

centrale responsabile pentru silvicultură. 

Articolul 13. Competența autorităţilor administraţiei publice locale în 

procesul de reglementare a relațiilor silvice 

În scopul reglementării relațiilor silvice autorităţile administraţiei publice locale au 

următoarele funcții: 

a) crearea condițiilor de respectare a legislației în vigoare de către deținătorii de 

terenuri indiferent de tipul și forma proprietății prin informarea proprietarilor despre 

drepturile și obligațiunile deținute, cordonarea deciziei proprietarului de modificare a 

destinației terenului, de suspendare a regimului special al terenului; 
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b) organizarea și exercitarea controlului asupra stării, folosirii, regenerării, pazei 

și protecției fondului forestier; 

c) administrarea fondului forestier aflat în proprietate; 

d) repartizarea terenurilor fondul forestier proprietate publică a unităților 

administrativ-teritoriale în administrare și folosință; 

e) elaborarea propunerilor de extindere a terenurilor cu vegetație forestieră, de 

stabilire a regimelor speciale de gospodărire și protecție a terenurilor fondului 

forestier, de ameliorare a managementului forestier; 

f) acordarea de sprijin organelor silvice de stat la crearea infrastructurii forestiere,  

inclusiv efectuarea lucrărilor de amenajare a pădurilor în scop de agrement. 

g) crearea condițiilor pentru organizarea ținerii evidenței de stat a fondului 

forestier și a cadastrului forestier de stat; 

h) elaborarea și aprobarea programelor locale privind dezvoltarea durabilă, 

folosirea, regenerarea, paza și protecția pădurilor și a altor terenuri cu vegetație 

forestieră, precum și coordonarea şi organizarea îndeplinirii a celor naționale, în 

comun cu organele silvice de stat; 

i) aprobarea amenajamentelor silvice, după caz, silvopastorale pentru terenurile 

administrate; 

j) coordonarea și soluționarea problemelor de evidență și consum al resurselor 

lemnoase pentru necesități la nivel de unitate admistrativ-teritorială, precum și cel 

pentru necesitățile populației; 

k) elaborarea și aprobarea în comun cu autoritățile silvice de stat a programelor de 

prevenire a incendiilor de pădure, altor calamități natural sau de origine tehnogenă, 

de lichidare a consecințelor acestora; 

l) coordonează cu autoritatea administrativă pentru silvicultură instituirea unui 

regim special de restricții pentru anumite terenuri forestiere și pentru o perioada 

stabilită privind limitarea și/sau interzicerea accesului populației și a folosințelor 

silvice în legătură cu pericolul de incendii forestiere și de altă vegetație și/sau apariția 

focarelor de boli infecțioase și dăunători periculoși pentru viața oamenilor și/sau 

pentru sănătatea animalelor domestice. 

Capitolul III 

CONTROLUL STĂRII, FOLOSIRII, REGENERĂRII, PAZEI ȘI PROTECȚIEI 

FONDULUI FORESTIER ȘI ALTOR TERENURI ACOPERITE CU VEGETAȚIE 

FORESTIERĂ 

Articolul 14. Controlul stării, folosirii, regenerării, pazei și protecției fondului 

forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră 

(1) Controlul asupra stării, folosirii, regenerării, pazei și protecției fondului 

forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră are drept sarcină asigurarea 

respectării de către persoanele fizice și juridice a legislației silvice. 

(2) Controlul de stat asupra stării, folosirii, regenerării, pazei și protecției fondului 

forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră indiferent de forma de 

propietate este exercitat de către Inspectoratului pentru Protecția Mediului și alte 

organe de stat conform prevederilor legislației. 

(3) Funcțiile administrării fondului forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație 

forestieră nu pot fi cumulate cu funcțiile controlului de stat în domeniul dat. 
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Articolul 15. Accesul la informația privind starea, folosirea, regenerarea, paza 

și protecția fondului forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră  

(1) Cetățenii și asociațiile obștești au dreptul să primească de la autoritățile și 

structurile responsabile pentru gestionarea fondului forestier și altor terenuri acoperite 

cu vegetație forestieră, a celor de efectuare a controlului de stat informația și să 

participe la soluționarea problemelor ce țin de starea, folosirea, regenerarea, paza și 

protecția acestora în conformitate cu legislația în vigoare. 

(2) Cetățenii și asociațiile obștești asigură susținerea organelor silvice la realizarea 

măsurilor privind regenerarea, paza, protecția și folosirea rațională a fondului 

forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră, conservării biodiversității, 

formarea conștiinței ecoforestiere. 

Capitulul IV 

ADMINISTRAREA FONDULUI FORESTIER 

Articolul 16. Obiectivele administrării fondului forestier 

(1) Administrarea fondului forestier trebuie să asigure: 

a) dezvoltarea durabilă a pădurilor şi menţinerea diversităţii biologice a 

acestora; 

b) intensificarea funcţiilor de protecţie a apelor, igienicosanitare, de reglare 

climaterică şi a altor funcţii ale pădurilor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei şi 

protecţiei mediului înconjurător; 

c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii pădurilor, 

sporirea productivităţii acestora; 

d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri diverse şi reglementarea 

activităţilor silvice privind aducerea şi menţinerea pădurilor în starea corespunzătoare 

funcţiilor lor ecologice şi social-economice; 

e) asigurarea permanenței pădurilor, a continuității și eficienţei funcţionale a 

pădurilor, utilizarea eficientă a terenurilor fondului forestier şi valorificarea raţională 

a produselor și serviciilor forestiere. 

(2) Administrarea în toate padurile, indiferent de forma de proprietate și 

gospodărie a fondului forestier, se realizează, dupa caz, direct de către proprietar sau 

prin intermediul persoanelor fizice sau juridice specializate în domeniu, în baza 

actelor juridice încheiate între aceștea. 

Articolul 17. Administrarea fondului forestier proprietate publică a statului 

(1) Terenurile din fondul forestier proprietate publică a statului se atribuie în 

administrare entităților juridice de stat pentru silvicultură, abilitate legal cu asemenea 

activitate, în condițiile prezentului Cod. 

(2) Atribuirea terenurilor din fondul forestier proprietate publică a statului în 

administrare se efectuează de către Guvern în modul stabilit de legislație și la 

propunerea autorității administrative pentru silvicultură. 

(3) Regulamentele de organizare și funcționare a entităților juridice de stat pentru 

silvicultură se vor aproba prin hotărârea Guvernului, la propunerea autoritatii 

administrative pentru silvicultură. 

(4) Fondul forestier proprietate publica a statului nu poate fi concesionat. 
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Articolul 18. Administrarea fondului forestier proprietate publică a unităților 

administrativ-teritoriale 

(1) Terenurile din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-

teritoriale se administrează, dupa caz, direct de către proprietar sau prin intermediul 

persoanelor fizice sau juridice specializate în domeniu, în baza actelor juridice 

încheiate între aceștea. 

(2) Atribuirea în administrare a terenurilor din fondul forestier, proprietate publică 

a unităților administrativ-teritoriale se efectuează de către consiliile locale în modul 

stabilit de legislație.  

(3) Fondul forestier proprietate publica a unităților administrative-teritoriale nu 

poate fi concesionat. 

Articolul 19. Atribuțiile entităților juridice municipale pentru silvicultură 

Entitățile juridice municipale pentru silvicultură vor avea atribuţiile stabilite prin 

statutul de organizare și funcționare aprobat în conformitate cu legislația în vigoare și 

se vor concentra la dezvoltarea activităților/direcțiilor în corespundere cu materialele 

de amenajare silvică a terenurilor cu vegetație forestieră, inclusiv și a terenurilor 

fondului forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, programele 

locale și naționale de dezvoltare a resurselor forestiere. 

Articolul 20. Administrarea fondului forestier proprietate privată 

(1) Terenurile din fondul forestier proprietatea privată se vor administra, dupa caz, 

de proprietarii acestora sau prin intermediul persoanelor fizice sau juridice 

specializate în domeniu, în baza actelor juridice încheiate între aceștea. 

(2) Atribuirea în administrare a terenurilor din fondul forestier proprietate privată, 

se efectuează prin actele juridice încheiate de către proprietar cu persoanele fizice sau 

juridice specializate în domeniu, cu autentificare notarială și după caz, înregistrare la 

organele cadastrale.  

(3) Despre schimbarea subiectului administării fondului forestier proprietate 

privată, se va informa în termen de 60 zile, în scris, autoritatea publică locală a 

unității administrativ-teritoriale. 

Articolul 21. Administrarea pe alte terenuri silvice 

Administrarea fondului forestier în zonele de frontieră şi în pădurile cu regim 

special se exercită de către organele silvice de stat și/sau proprietarii acestora în 

comun cu autoritățile de frontieră și alte organe de resort, în modul stabilit de 

legislație. 

Articolul 22. Administrarea vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier 

(1) Vegetaţia forestieră situată pe terenurile din afara fondului forestier se 

administrează de către proprietarii acestor terenuri sau se atribuie în administratre 

persoanelor fizice sau juridice specializate în domeniu, în baza actelor juridice 

încheiate între aceștea. 

(2) Plantarea, îngrijirea, folosirea și paza vegetației forestiere menționate la 

articolul 6 al prezentului cod se reglementează de prezentul cod și legislația emisă la 

domeniul respectiv, constituind cadrul de competență a autorităților administrației 
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publice locale și/sau autorităților administrației publice centrale de specialitate 

respective. 

(3) Gospodărirea terenurilor acoperite cu vegetaţie forestieră se efectuează în 

scopul creării și asigurării funcționalității stabilite prin actele de proiectare și 

proiectele de amenajare elaborate și aprobate în modul stabilit de legislația în vigoare. 

Articolul 23. Divizarea pădurilor pe grupe, subgrupe și categorii funcţionale  

(1) Pentru pădurile din Republică Moldova se disting două grupe funcționale: 

a) grupa întîi funcțională cu funcții speciale de protecție; 

b) grupa a doua funcțională cu funcții de protecție și producție. 

(2) În raport cu grupa funcțională, se disting următoarele subgrupe funcţionale de 

păduri: 

În grupa întîi: 

a) păduri de protecţie a apelor; 

b) păduri de protecţie a terenurilor şi solurilor; 

c) păduri de protecţie contra factorilor climatici şi industriali dăunători; 

d) păduri cu funcţii de recreere; 

e) păduri de interes ştiinţific şi de conservare a genofondului şi ecofondului 

forestier. 

În grupa a doua: 

a) păduri cu funcții de producție și protecție; 

b) păduri cu funcții de protecție și producție cinegetică. 

(3) Regulamentul privind clasificarea pădurilor pe grupe, subgrupe şi categorii 

funcţionale se aprobă de Guvern. 

(4) Pentru fiecare grupă, subgrupă și categorie funcţională de păduri, prin 

amenajamentele silvice, se stabilesc măsuri de gospodărire diferenţiate care asigură 

îndeplinirea funcţiilor ce le revin. 

(5) În scopul stabilirii tratamentelor, categoriile funcționale sînt grupate după 

natura și importanța lor în tipuri funcționale: 

a) tipul I (T-0) – păduri destinate ocrotirii integrale a naturii; 

b) tipul II (T-I) – păduri supuse regimului special de conservare; 

c) tipul III (T-II) – păduri cu funcții speciale de protecție de mare importanță; 

d) tipul IV (T-III) – păduri cu funcții speciale de protecție de importanță medie; 

e) tipul V (T-IV) – păduri cu funcții de producție și protecție-sortimente 

superioare; 

f) tipul VI (T-V) – păduri cu funcții de producție și protecție-sortimente 

obișnuite. 

(6) Pot fi, de asemenea, delimitate sectoare silvice, avînd un regim special de 

gospodărire și de protecție. 

Articolul 24. Aplicarea regimului silvic în fondul forestier și pe alte terenuri 

cu vegetație forestieră din afara acestuia 

Aplicarea regimului silvic este obligatoriu pentru toți proprietarii și administratotii 

de terenuri forestiere indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare a 

entităților juridice pentru silvicultură. 
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Articolul 25. Stabilirea vîrstei exploatabilităţii şi a ciclului de producţie 

forestieră 

(1) Vîrsta exploatabilităţii şi ciclul de producţie forestieră se stabilesc în funcţie de 

destinaţia, specială principală a acestora, productivitatea plantaţiilor silvice, condiţiile 

ecologice şi termenele de regenerare a pădurii pe parchetele exploatate. 

(2) Determinarea vîrstei exploatabilităţii şi a ciclului de producţie forestieră pentru 

fondul forestier propietate publică se efectuează prin aprobare de către autoritatea 

administrației publice centrale responsabile pentru silvicultură în baza cercetărilor 

ştiinţifice speciale și utilizate la efectuarea amenajamentelor silvice. 

(3) Pentru plantațiile forestiere aflate în proprietatea privată vîrstele 

exploatabilităţii şi ciclul de producţie forestieră se stabilesc de propietarii acestora 

prin amenajamentele silvice și/sau studii de specialitate. 

Articolul 26. Certificarea forestieră 

(1) La administrarea fondului forestier se va aplica certificarea proceselor și 

produselor forestiere, care are ca scop promovarea unui management forestier 

durabil. 

(2) Certificarea forestieră este un proces transparent și imparțial, contribuie la 

asigurarea și implementarea criteriilor și indicatorilor gestionării durabile a pădurilor, 

fiind și un instrument al politicii forestiere.  

(3) Certificarea forestieră este un act voluntar și benevol, efectuat de către o 

organizaţie independentă și abilitată prin care se confirmă corespunderea 

manegementului forestier cerințelor și rigoriilor standardelor naționale sau 

internațional aprobate. 

(4) Regulamentul privind certificarea forestieră în pădurile Republicii Moldova se 

aprobă de către autoritatea administrației publice centrale responsabile pentru 

silvicultură. 

Articolul 27. Înstrăinarea şi atribuirea terenurilor din fondul forestier 

proprietate publică în alte scopuri decît cele silvice 

(1) Înstrăinarea şi atribuirea terenurilor din fondul forestier în alte scopuri decît 

cele silvice se admite doar în caz de utilitate publică, stabiltă de Guvern. 

(2) Pentru înstrăinarea şi atribuirea terenurilor din fondul forestier în alte scopuri 

decît cele silvice se consideră utilitate publică de interes national: prevenirea sau 

lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, catastrofelor şi avariilor tehnogene, 

soluţionarea problemelor ce vizează securitatea statului, construcţia obiectelor de 

menire specială: drumuri publice, linii de transport de energie electrică de înaltă 

tensiune, conducte de gaze sau petrol. 

(3) În cazul înstrăinării terenurilor împădurite din fondul forestier în vederea 

utilizării lor pentru utilitate publică de interes național, Guvernul decide concomitent 

conservarea sau tăierea pădurilor şi determină modul de compensare a terenurilor și 

de folosire a produselor lemnoase recoltate. 

Articolul 28. Infrastructura forestieră 

(1) În scopul organizării și gospodăririi fondurilor forestier și cinegetic se vor 

constitui și exploata obiectele infrastructurii forestiere, în care sînt incluse: drumurile 

forestiere de importanță silvică și antiincendiară, depozitele intermediare, finale, 
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platrformele pentru încărcatul produselor forestiere, sediile de ocoale, cantoanele 

silvice, blocurile de producţie, construcţiile, locuinţele, liniile de comunicaţii, liniile 

parcelare, somierile, turnurile de observații și pentru vînătoare, construcțiile 

biotehnice etc. 

(2) Atribuirea terenurilor din fondul forestier proprietate publică a statului pentru 

edificarea obiectelor infrastructurii forestiere se efectuează de autoritatea 

administrativă pentru silvicultură de comun acord cu autorităţile administraţiei 

publice locale cu respectarea legislației funciare și ecologice în vigoare. 

(3) Atribuirea terenurilor din fondul forestier proprietate publică a unităților 

administrativ-teritoriale pentru edificarea obiectelor infrastructurii forestiere se 

efectuează prin hotărîrile consiliilor locale cu respectarea legislației funciare și 

ecologice în vigoare. 

(4) Sediile obiectelor edificate (sedii de ocoale şi cantoane silvice, blocuri de 

producţie, construcţii, locuinţe, linii de comunicaţii etc., ce ţin de gospodărirea 

fondului forestier) sînt încăperi de serviciu care nu pot fi privatizate, vîndute, sau 

supuse altor acţiuni care i-ar schimba destinaţia. 

(5) Atribuirea terenurilor din fondul foresteir proprietate privată pentru edificarea 

obiectelor infrastructurii forestiere se efectuează prin deciziile proprietarilor acestor 

terenuri și a consiliilor locale cu respectarea legislației funciare și ecologice în 

vigoare. 

(6) Terenurile de sub obiectele infrastructurii forestiere, după finalizarea 

exploatării lor, vor fi supuse recultivării și reîmpăduririi în termen de pînă la 5 ani. 

Articolul 29. Revendicările faţă de proiectarea, amplasarea, construirea şi 

darea în exploatare a obiectelor care pot afecta pădurile 

(1) În cazul proiectării, amplasării, construirii şi dării în exploatare a obiectelor noi 

şi a celor reconstruite, care pot afecta starea şi regenerarea pădurilor, este necesar în 

mod obligatoriu, să fie prevăzute şi efectuate măsuri și reglementate condiții de 

protecţie a pădurilor coordonate în scris cu autoritatea administrativă pentru 

silvicultură şi cu autoritatea administrativă pentru implementarea politicilor de 

protecţie a mediului și resurselor naturale. 

(2) Proiectele care pot afecta starea şi regenerarea pădurilor se realizează sub 

condiţia respectării prevederilor Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra 

mediului. 

(3) Orice proiect care nu are legătură directă, dar care ar putea afecta în mod 

semnificativ, singur sau în combinație cu alte proiecte, arii naturale protejate de stat 

și/sau fond forestier de stat, planificat pentru amplasare la o distanță de până la 100 

metri, este supus evaluării prealabile a impactului asupra mediului în vederea 

stabilirii necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului și obținerii 

aprobării dezvoltării activității, ținând cont de obiectivele de conservare ale acestor 

arii naturale. 

Articolul 30. Drepturile şi obligaţiunile administratorilor de terenuri din 

fondul forestier 

(1) Administratorii de terenuri din fondul forestier au dreptul: 
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a) să folosească fondul forestier şi să desfăşoare alte activităţi de gospodărire a 

fondului forestier; 

b) să construiască drumuri, depozite silvice, blocuri administrative pentru 

păstrarea şi prelucrarea primară a materiei prime, precum şi alte obiecte necesare 

pentru gospodărirea şi folosirea terenurilor din fondul forestier; 

c) să propună repartizarea în modul stabilit de legislație terenurile din fondul 

forestier întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi cetăţenilor pentru folosire şi 

altă asemenea activitate de gospodărire, cu acordarea biletelor silvice. 

(2) Administratorii de terenuri din fondul forestier sînt obligaţi: 

a) să asigure regenerarea, paza, protecţia, ameliorarea stării sanitare a 

pădurilor, îngrijirea şi sporirea productivităţii lor, conservarea şi ameliorarea 

diversităţii biologice forestiere, sporirea fertilităţii solurilor forestiere, organizarea 

folosirii şi ţinerea evidenţei pădurilor, să îndeplinească alte obligaţiuni în vederea 

gospodăririi fondului forestier; 

b) să folosească raţional produsele și serviciile pădurii; 

c) să execute lucrările prin metode care ar asigura păstrarea funcţiilor de 

protecţie a pădurilor, precum şi condiţiile optime pentru regenerarea arboretelor, 

creşterea plantelor medicinale, alimentare şi tehnice. 

Articolul 31. Drepturile şi obligaţiunile beneficiarilor silvici 

(1) Beneficiarii silvici au dreptul: 

a) să primească în folosinţă terenuri din fondul forestier pentru recoltarea 

produselor și serviciilor forestiere; 

b) în conformitate cu prevederile legislației, să construiască drumuri, blocuri de 

producţie şi administrative, să amenajeze platforme pentru depozitarea produselor 

forestiere, pentru stivuirea producţiei silvice, locuri de parcare a autovehiculelor, altor 

mijloace de transport. 

(2) Beneficiarii silvici sînt obligaţi: 

a) să folosească raţional parchetele, care le-au fost puse la dispoziţie pentru 

recoltarea masei lemnoase, fîneţele, alte terenuri silvice; 

b) să nu admită pierderea masei lemnoase recoltate; 

c) să cureţe în termenul stabilit parchetele de resturile de exploatare, iar 

terenurile deteriorate în procesul exploatării să fie aduse într-o stare bună pentru 

folosire conform destinaţiei; 

d) să achite la termen plata pentru folosirea terenurilor din fondul forestier; 

e) să execute lucrările prin metode care nu afectează starea şi regenerarea 

pădurilor, precum şi starea bazinelor acvatice şi a altor obiecte naturale; 

f) să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor, să ia măsuri de apărare 

împotriva incendiilor în locurile de executare a lucrărilor, iar în cazul apariţiei 

incendiilor de pădure, să le stingă în cel mai scurt timp; 

g) să îndeplinească alte cerinţe în conformitate cu regulamentele de folosire a 

fondului forestier. 

Articolul 32. Accesul persoanelor fizice pe terenurile fondului forestier 

proprietate publică 
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(1) Persoanele fizice, în condiţiile prezentului cod, au acces liber pe teritoriul 

fondului forestier și alte terenuri acoperite cu vegetație forestieră proprietate publică. 

Folosirea gratuită a pădurilor de către cetăţeni are loc în scopuri de recreere, pentru 

recoltarea fructelor şi pomuşoarelor sălbatice, nucilor, ciupercilor şi altor produse ale 

pădurii pentru consum propriu, fără comercializare, cu excepţia cazurilor în care 

recoltarea se efectuează pe sectoare ameliorate sau artificiale, fie în locuri special 

amenajate. 

(2) Accesul persoanelor fizice în păduri şi recoltarea produselor accesorii pot fi 

limitate sau interzise prin decizia autorității administrative pentru silvicultură de 

comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale, în scopul prevenirii 

incendiilor şi în alte scopuri, iar în pădurile rezervaţiilor şi în alte păduri cu regim 

special de protecţie în legătură cu stabilirea unui regim special. 

(3) Persoanele fizice sînt obligate să respecte în păduri regulile de apărare 

împotriva incendiilor, să nu comită tăierea şi vătămarea arborilor şi arbuştilor, 

distrugerea şi deteriorarea muşuroaielor de furnici şi cuiburilor de păsări, să recolteze 

produsele accesorii ale pădurii în termene şi prin metode care nu prejudiciază 

regenerarea acestora, precum și să nu admită și alte acțiuni care ar putea afecta starea 

pădurilor și a terenurilor fondului forestier și cinegetic, perturba liniștea lumii 

animale și duce la poluare, inclusiv și cea fonică. 

(4) Activitățile organizate de agrement desfășurate în fondul forestier și alte 

terenuri acoperite cu vegetație forestieră sînt obligate a fi coordonate de către 

organizatori cu gestionarii de terenuri, precum și încheierea contractului bilateral. 

(5) Hotarele terenurilor forestiere proprietate publică vor fi clar fixate în teren, 

materializate prin borne, bariere, tranșeie și cu informarea prin panouri informative 

despre proprietatea publică și a acțiunilor limitate sau interzise pe aceste terenuri. 

Articolul 33. Accesul persoanelor fizice pe terenurile fondului forestier 

proprietate privată 

(1) Persoanele fizice pot avea acces liber pe terenurile fondului forestier 

proprietate privată pentru a trece prin acestea și/sau recreiere de scurtă durată în caz 

dacă nu este instituit și stabilit un regim aparte de acces pe aceste terenuri, despre 

care este informat prin prezența panourilor informaționale corespunzătoare. 

(2) Recoltarea produselor nelemnoase ale pădurii, precum și desfășurarea 

folosințelor pădurii pot avea loc în condițiile stabilite de proprietarul și/sau 

admistratorul terenurilor fondului forestier proprietate privată. 

(3) Hotarele terenurilor forestiere private vor fi clar fixate în teren, materializate 

prin borne, bariere, tranșeie și cu informarea prin panouri informative despre 

proprietatea privată și a acțiunilor limitate sau interzise pe aceste terenuri.   

Articolul 34. Atribuirea terenurilor fondului forestier și altor terenuri 

acoperite cu vegetație forestieră în folosință 

(1) Terenurile fondului forestier și alte terenuri acoperite cu vegetație forestieră pot 

fi atribuite în folosință persoanelor juridice, fizice, asociațiilor obștești și 

organizațiilor religioase în scopurile prevăzute de prezentul cod în condiții de arendă, 

locațiune, folosință de scurtă durată. 
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(2) Atribuirea terenurilor din fondul forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație 

forestieră în folosinţă se efectuează de către organele silvice de stat și autorităţile 

administraţiei publice locale în conformitate cu prevederile legislației.  

(3) Atribuirea terenurilor din fondul forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație 

forestieră în folosinţă de scurtă durată se efectuează pe o perioadă de pînă la 1 an 

pentru următoarele scopuri: recoltarea masei lemnoase, recoltarea ierbii și altor plante 

furajere, recoltarea produselor lemnoase auxiliare, recoltarea produselor nelemnoase, 

pășunatul animalelor, loturi auxiliare, amplasarea stupilor și prisăcilor de albine, 

actvități agricole și de zootehnie. 

(4) Modul și condițiile de atribuire în folosință a terenurilor din fondul forestier și 

altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră se stabilește de Guvern.  

Articolul 35. Încetarea dreptului de administrare asupra terenurilor din 

fondul forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră 

(1) Dreptul de administrare asupra terenurilor din fondul forestier și altor terenuri 

acoperite cu vegetație forestieră poate avea loc în scopul asigurării managementului 

forestier durabil, securității statului, mediului înconjurător, patrimoniului istorico-

cultural, drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor. 

(2) Încetarea dreptului de administare asupra terenurilor din fondul forestier și 

altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră are loc în cazurile: 

a) încetării sau suspendării activității unității căreia i-au fost atribuite terenuri 

din fondul forestier în administrare; 

b) folosirii terenurilor din fondul forestier în alte scopuri decît cele prevăzute 

de condițiile de atribuire a acestora în administrare; 

c) încălcării de către administrator a cerințelor legislației privind folosirea, 

regenerarea, paza și protecția pădurilor, altor componente ale managementului 

forestier durabil, precum și protecției mediului înconjurător; 

d) scoaterii terenurilor din fondul forestier pentru necesități de stat și publice; 

e) folosirii neraționale a terenurilor din fondul forestier, fapt care condiționează 

diminuarea funcțiilor de protecție a pădurilor, înrăutățirea stării și calității lor, 

efectuării necorespunzătoare a pazei și a regenerării pădurilor, organizării 

necorespunzătoare a folosirii fondului forestier. 

(3) Dreptul de administrare asupra terenurilor din fondul forestier și alte terenuri 

acoperite cu vegetație forestieră proprietate publică a statului încetează prin hotărîre 

de Guvern la inițiativa autorității administrației publice centrale responsabile pentru 

silvicultură, și pentru terenurile forestiere și alte terenuri acoperite cu vegetație 

forestieră proprietate publică la inițiativa unităților administrativ-teritoriale în modul 

stabilit de legislație. 

Articolul 36. Încetarea dreptului de folosință a terenurilor din fondul forestier 

și altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră 

(1) Încetarea dreptului de folosință a terenurilor din fondul forestier și altor 

terenuri acoperite cu vegetație forestieră are loc în cazurile: 

a) renunțării benevole la efectuarea folosințelor silvice; 

b) expirării termenului pentru care a fost oferit dreptul de folosință a terenurilor 

din fondul forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră; 
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c) suspendării activității întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor și 

cetățenilor care beneficiau de folosințele silvice; 

d) folosirii fondului forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră 

cu încălcarea prevederilor contractuale; 

e) neachitării la termen a plății pentru folosințele silvice; 

f) scoaterii terenurilor din fondul forestier și altor terenuri acoperite cu 

vegetație forestieră pentru necesități statale și publice. 

(2) Încetarea dreptului de folosință nu scutește beneficiarii silvici de răspundere 

administrativă sau alta, pentru încălcarea cerințelor legislației privind folosirea, 

regenerarea, paza și protecția pădurilor și mediului înconjurător. 

(3) În cazul dezacordului beneficiarului forestier cu decizia de încetare a dreptului 

de folosință a terenurilor fondului forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație 

forestieră, hotărîrea poate fi atacată în instanța superioară sau în instanța de judecată.  

(4) Dreptul de folosință asupra terenurilor din fondul forestier și altor terenuri 

acoperite cu vegetație forestieră proprietate publică a statului încetează prin inițiativa 

și hotărîrea autorității administrației publice centrale responsabile pentru silvicultură, 

iar asupra terenurilor fondului forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație 

forestieră proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale prin decizia 

consiliului local în modul stabilit de legislație. 

Articolul 37. Drepturile proprietarilor privați de terenuri forestiere  

Proprietarii privați de terenuri ale fondului forestier au dreptul să: 

a) organizeze gospodărirea acestora în conformitate cu proiectele de amenajare, 

alte proiecte de organizare și management forestier elaborate de instituțiile de profil 

silvic și cu respectarea legislației silvice în vigoare.  

b) construiască drumuri, depozite silvice, blocuri administrative pentru păstrarea 

şi prelucrarea primară a materiei prime, precum şi alte obiecte  necesare pentru 

gospodărirea şi folosirea terenurilor din fondul forestier; 

c) desfășoare activități și lucrări, precum și utilizări ale terenurilor fondului 

forestier, produselor și serviciilor forestiere în conformitate cu prevederile legislației. 

Articolul 38. Obligațiunile proprietarilor privați de terenuri forestiere  

(1) Regimul silvic pentru terenurile fondului forestier proprietate privată este 

stabilit prin amenajamente silvice ale acestora elaborate de instituții specializate în 

domeniu, de comun acord cu proprietarii. 

(2) Proprietarii privați ai fondului forestier au urmatoarele obligatii în aplicarea 

regimului silvic: 

a) întocmirea și respectarea amenajamentelor silvice; 

b) paza și integritatea fondului forestier; 

c) realizarea lucrarilor de regenerare a pădurii; 

d) realizarea lucrarilor de îngrijire și conducere a arboretelor; 

e) executarea lucrărilor necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor și 

dăunatorilor pădurii; 

f) asigurarea respectării măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor; 

g) exploatarea masei lemnoase numai dupa punerea în valoare, autorizarea 

parchetelor și eliberarea documentelor specifice de catre personalul abilitat;  
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h) întreținerea și repararea drumurilor forestiere pe care le au în proprietate;  

i) delimitarea proprietății forestiere în conformitate cu actele de proprietate și 

menținerea în stare corespunzatoare a semnelor de hotar;  

j) notificarea structurilor teritoriale de specialitate ale autorității administrației 

publice centrale responsabile pentru silvicultură, în termen de 60 de zile, cu privire la 

transmiterea proprietății asupra terenurilor forestiere. 

Capitolul V 

PRODUSELE PĂDURII ȘI SERVICIILE ECOSISTEMICE FORESTIERE 

Articolul 39. Produsele pădurii 

(1) Produsele pădurii sînt considerate bunurile lemnoase şi/sau nelemnoase, 

obținute direct prin gospodărirea terenurilor cu vegetație forestieră, inclusiv a 

pădurilor, precum și alte beneficii de la prezența și folosirea pădurilor, a vegetației 

forestiere, precum şi rezultatele/influiențele prin exercitarea funcţiilor de protectiție, 

sociale, ca suport și alte funcții ale acestora. 

(2) Produse lemnoase sînt: 

a) produsele principale, rezultate din tăieri de regenerare, de reconstrucţie şi de 

conservare a pădurilor; 

b) produsele secundare, rezultate din tăieri de îngrijire a arboretelor (degajări, 

curăţiri, rărituri); 

c) produsele rezultate din tăieri de igienă, necesitatea efectuării cărora este 

cauzată de uscarea totală sau parţială a arborilor; 

d) produsele accidentale rezultate din lichidarea efectelor calamităţilor naturale 

(doborîturi de vînt, rupturi de zăpadă etc.); 

e) produsele rezultate din alte tăieri diverse; 

f) produsele auxiliare (cioate, coji etc.); 

(3) Produse nelemnoase sînt: 

a) vînatul; 

b) peştele; 

c) resurse melifere; 

d) melcii de viţă de vie; 

e) semințe foresiere; 

f) puieții și butașii/sadele din specii forestiere; 

g) produsele accesorii ale pădurii: fructe de pădure, nuci, ciuperci, plante 

medicinale, plante tehnice. 

(4) Alte servicii ecosistemice care sînt identificate și solicitate în modul stabilit de 

de către Guvern.  

(5) Produsele pădurii sînt supuse certificării. Organizarea certificării produselor 

pădurii se efectuează în modul, condiţiile şi conform listei aprobate de Guvern. 

Articolul 40. Tipurile de folosință a pădurilor 

(1) Terenurile cu vegetație forestieră, inclusiv pădurile, pot fi folosite în 

următoarele scopuri: 

a) efectuarea tăierilor și obținerea produselor lemnoase principale; 

b) efectuarea tăierilor de ingrijire și conducere și obținerea produselor 

lemnoase secundare; 
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c) efectuarea tăierilor de igienă; 

d) efetuarea lucrărilor de lichidare a calamităților naturale și obținerea 

produselor lemnoase accidentale; 

e) efectuarea diverselor tăieri stabilite în urma stării pădurilor și/sau a unor 

necesități statale; 

f) recoltarea produselor lemnoase auxiliare; 

g) recoltarea produselor nelemnoase; 

h) recoltarea ierbii și altor plante furajere; 

i) amplasarea stupilor și prisăcilor de albine (pastoral și în staționar); 

j) pășunatul vitelor; 

k) gospodărire cinegetică; 

l) recreere, turism și agrement; 

m) recoltarea produselor auxiliare și materiei prime tehnice; 

n) cercetare științifică;  

o) activități religioase; 

p) crearea și utilizarea plantațiilor-mamă, de plante medicinale, fructifere, 

pentru obținerea materiilor prime tehnice; 

q) actvități agricole și de zootehnie; 

r) creșterea cabalinelor; 

s) prelucrarea lemnului; 

t) prelucrarea produselor nelemnoase ale pădurilor; 

u) crearea și exploatarea centrelor de reproducere a animalelor sălbatice. 

(2) Modul și condițiile de efectuare a folosințelor silvice, inclusiv și prin arenda 

terenurilor forestiere se stabilește prin regimul silvic aprobat de Guvern. 

Articolul 41. Normele de folosire a pădurii 

(1) Folosirea pădurii se efectuează în limitele normativelor ştiinţific argumentate, 

determinate în baza amenajamentului silvic și/sau inventarierii şi cercetării fondului 

forestier în cadrul unor studii efectuate de instituții specializate în domeniile forestier 

și cinegetic. 

(2) Volumul anual de recoltare a masei lemnoase la produsele principale se 

stabileşte pe fiecare unitate de producţie, în limita posibilităţii prevăzute de 

amenajamentele silvice. Se admit tăieri rase pe parchete cu o suprafaţă de cel mult 

2,0 ha cu respectarea termenului de alăturare. 

(3) Volumul anual de recoltare a masei lemnoase prin tăieri secundare (de îngrijire, 

de igienă, de reconstrucţie) se stabileşte pe baza amenajamentelor în vigoare și/sau a 

studiilor îndeplinite de instituțiile specializate în domeniu și include arboretele care 

necesită îmbunătăţirea compoziţiei, stării sanitare şi condiţiilor de creştere. 

(4) Principiile şi modul de determinare a posibilităţii de recoltare a masei lemnoase 

la produsele principale se stabilesc de către autoritatea administrativă pentru 

silvicultură de comun acord cu autoritatea centrală pentru protecţia mediului 

înconjurător. 

(5) Mărimea posibilității de recoltare a masei lemnoase la produsele principale în 

pădurile fondului forestier proprietatea statului se stabileşte de Guvern, în cele ale 
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fondului forestier proprietatea unităților administrative-teritoriale în baza 

amenajamentelor silvice, prin decizia consiliului local. 

(6) Mărimea posibilității de recoltare a masei lemnoase la produsele principale în 

pădurile fondului forestier proprietate privată este stabilită de către proprietar și/sau 

administratorul acestora în baza materialelor de amenajare și/sau a studiilor efectuate 

de instituții specializate în domeniile forestier și cinegetic. 

(7) Volumul maxim de masă lemnoase ce se recoltează anual din păduri nu poate 

depăși posibilitatea anuală. 

(8) Posibilitatea anuală poate fi depășită în mărimea volumului de lemn 

nevalorificat din anii anteriori de aplicare a amenajamentului silvic în vigoare. 

(9) Volumul produselor accidentale, rezultate în urma acțiunii factorilor biotici și 

abiotici, precum și volumul rezultat în urma tăierilor ilegale în anul precedent în 

unitatea de producție și protecție se precomptează din posibilitatea de produse 

principale. 

(10) În situația, în care volumul arboretelor puternic afectate de calamități naturale 

este mai mare decît posibilitatea anuală, aceasta poate fi depășită cu aprobarea 

Guvernului. 

(11) Volumul prevăzut la alin. (10) care depășește posibilitatea anuală, se 

precomptează în anii următori de aplicare a amenajamentului silvic. 

(12) Se interzice compensarea volumului de recoltat, prevăzut de amenajamentul 

silvic din unități amenajistice inaccesibile, cu volume echivalente din unități 

amenajistice situate în zone accesibile. 

Articolul 42. Întocmirea actelor ce confirmă dreptul de folosinţă a terenurilor 

din fondul forestier 

(1) Efectuarea folosinţelor silvice expuse în art. 39, alin. (2) (produsele lemnoase) 

și alin. (3) lit. d) și g), cu excepţia celor prevăzute la art. 32-33 ale prezentului cod, se 

vor efectua în baza actelor permisive (autorizație, aviz etc.) eliberate de către Agenția 

de Mediu, în modul stabilit de prevederile legislației. 

(2) În baza actelor permisive obținute, precum și pentru restul folosințelor silvice 

enumerate în art. 39 al prezentului cod, entitățile juridice care au în administrare 

terenurile fondului forestier și alte terenuri acoperite cu vegetație forestieră, vor emite 

bilete silvice pentru efectuarea folosințelor silvice. Se pot efectua numai tipurile de 

folosinţe silvice prevăzute în biletul silvic. 

(3) Formularul actelor permisive se aprobă de Guvern, iar al dispoziției de 

exploatare şi al biletului silvic se aprobă de autoritatea administarivă pentru 

silvicultură și sînt obligatorii pentru utilizare de către toți proprietarii și 

administratorii de terenuri forestiere. 

(4) Întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile care au în administrare terenuri din 

fondul forestier și alte terenuri acoperite cu vegetație forestieră sînt obligate să 

legalizeze dreptul de folosinţă a acestora pe principii generale. 

Articolul 43. Recoltarea şi transportarea masei lemnoase 

(1) Recoltarea masei lemnoase prin tăieri de regenerare (tăierea arboretelor 

exploatabile) se efectuează în toate pădurile, cu excepţia pădurilor menţionate la 

alin.(4) al prezentului articol. 
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(2) Recoltarea masei lemnoase prin tăieri secundare şi alte tăieri în legătură cu 

construcţia drumurilor, clădirilor, trasarea parcursului conductelor, liniilor de 

transport de energie electrică etc. se permite în toate pădurile.  

(3) Tăierile de produse principale se efectuează şi în scopul ameliorării stării 

arboreturilor, funcţiilor de protecţie a pădurii, precum şi pentru folosirea raţională şi 

oportună a volumului de masă lemnoasă exploatabilă. 

(4) În pădurile rezervaţiilor, pădurile parcurilor naţionale, pădurile monumente ale 

naturii, pădurile de importanţă ştiinţifică sau istorico-culturală, plantaţiile silvice cu 

pomi fructiferi, pădurile urbane, pădurile-parc, sectoarele de păduri-parc din zonele 

verzi ale localităţilor, pădurile din prima şi a doua zonă de protecţie sanitară a 

surselor de alimentare cu apă şi a staţiunilor balneare, pădurile antierozionale, tăierile 

de regenerare sînt interzise. 

(5) În cadrul unor arii protejate pot fi interzise orice tipuri de tăieri în conformitate 

cu regimul special de protecţie a lor. 

(6) În pădurile menţionate la alin. (4) al prezentului articol se permit tăieri de 

îngrijire, de igienă, de reconstrucţie (inclusiv ecologică) şi de conservare. 

(7) Arborii destinaţi exploatării vor fi în prealabil marcaţi cu ciocanele silvice de 

către personalul serviciului silvic în conformitate cu normele stabilite. 

(8) Masa lemnoasă recoltată este luată la evidență contabilă, marcată cu ciocanul 

silvic și transmisă spre păstrare și eliberare personalului silvic. 

(9) Valorificarea masei lemnoase pe picior sau fasonată se efectuează de entitățile 

juridice care au în administrare terenurile fondului forestier ori, prin licitaţie, de către 

persoane fizice și juridice, conform legislaţiei.  

(10) Colectarea, adunatul și alte deplasări a masei lemnoase de la locul de recoltare 

spre cel de depozitare în cadrul proceselor tehnologice are loc în baza bonurilor de 

lucru și actelor de evidență internă. 

(11) Produsele lemnoase pot fi transportate de la locul de recoltare sau de 

depozitare numai fiind însoţite (pe toată durata transportului) de actele respective din 

care rezultă cu certitudine legalitatea provenienţei acestora (bonul de plată, facturi). 

Inspectoratul pentru Protecţia Mediului, organele silvice de stat, organele de poliţie 

(organele de control) sînt autorizate să controleze circulaţia produselor lemnoase şi să 

le reţină pe cele fără acte legale de provenienţă. Produsele lemnoase reţinute vor fi 

date pentru păstrare provizorie entității juridice de stat pentru silvicultură teritoriale, 

care va asigura depozitarea şi paza lor. 

(12) Încărcarea, în orice mijloc de transport, a produselor lemnoase fără acte legale 

de provenienţă se interzice. Transportatorul va refuza primirea produselor lemnoase 

pentru expediere, dacă acestea nu au acte legale de provenienţă. Transportatorul găsit 

fără acte legale de provenienţă a produselor lemnoase transportate este obligat să le 

transporte la locul de predare pentru păstrare provizorie pe cont propriu. 

(13) Depozitarea şi prelucrarea lemnului rotund în cherestea şi alte semifabricate 

de către deţinătorii de instalaţii şi utilaje respective fără acte legale de provenienţă a 

acestuia este interzisă.  

(14) Dacă nu poate fi stabilită provenienţa produselor lemnoase reţinute, acestea 

vor fi confiscate în conformitate cu prevederile Codului penal. În cazul în care a fost 
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stabilită provenienţa legală, produsele lemnoase reţinute vor fi restituite 

proprietarului, care va suporta cheltuielile de depozitare. 

(15) Regulile de eliberare a lemnului pe picior în păduri şi Regulamentul cu privire 

la monitorizarea circulaţiei produselor lemnoase se aprobă de Guvern. 

Articolul 44. Recoltarea produselor lemnoase auxiliare şi a materiei prime 

tehnice 

(1) Recoltarea cioatelor, coajei, altor produse lemnoase auxiliare şi a materiei 

prime tehnice pentru prelucrare industrială şi satisfacerea necesităţilor populaţiei se 

permite fără afectarea pădurii. 

(2) Modul de recoltare a produselor lemnoase auxiliare şi a materiei prime tehnice 

se stabileşte de către autoritatea administrativă pentru silvicultură. 

Articolul 45. Folosinţele silvice accesorii 

(1) Folosinţa specială a obiectelor regnului vegetal (recoltarea fructelor şi 

pomuşoarelor sălbatice, nucilor, ciupercilor, plantelor medicinale şi altor plante) 

pentru satisfacerea necesităţilor de producţie sau ştiinţifice, precum şi în scopul 

obţinerii beneficiilor de la vînzarea acestor resurse sau a produselor acestora, se 

efectuează în baza actelor permisive emise conform prevederilor legale. 

(2) Amplasarea stupilor şi prisăcilor în pastoral, cît și staționar, cositul ierbii şi 

păşunatul vitelor în anumite sectoare ale fondului forestier care nu sînt locuri de 

creştere şi de trai ale speciilor de plante şi animale rare şi pe cale de dispariţie se 

permit în conformitate cu prevederile legislației.  

(3) Sînt interzise recoltarea sau nimicirea plantelor, capturarea sau nimicirea 

animalelor incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova, în anexele la actele 

normative internaționale – convențiile și acordurile la care Republica Moldova este 

parte. 

(4) Fîneţele şi păşunile aflate pe teritoriul fondului forestier și alte terenuri 

acoperite cu vegetație forestieră propietate publică, care nu sînt utilizate pentru 

necesităţile gospodăriei silvice, pot fi date în folosinţă temporară întreprinderilor, 

instituţiilor, organizaţiilor şi cetăţenilor. 

(5) Păşunatul caprinelor şi ovinelor în păduri este interzis. 

(6) Ca excepție, se permite trecerea animalelor domestice prin fondul forestier 

către păşunile publice şi private pe trasee delimitate şi perioade precizate, aprobate în 

conformitate cu prevederile legislației. 

(7) Regulamentul cu privire la recoltarea ierbii şi păşunatul vitelor pe terenurile 

din fondul forestier proprietate publică este aprobat de Guvern. 

(8) Modul şi condiţiile de comercializare a produselor accesorii ale pădurii sînt 

stabilite de către autoritatea administrativă pentru silvicultură. 

Articolul 46. Folosirea pădurii în scopuri de recreere 
(1) Pentru organizarea odihnei populaţiei, autorităţile administraţiei publice locale, 

administratorii de terenuri din fondul forestier, precum şi, cu acordul lor, alte 

întreprinderi, instituţii şi organizaţii, desfăşoară activităţi de amenajare a sectoarelor 

de pădure şi de deservire social-culturală a populaţiei în pădurile zonelor verzi ale 

localităţilor şi în alte păduri care sînt folosite pentru odihnă, sport şi turism, păstrînd 
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mediul silvic şi landşafturile naturale, arhitectura zonelor suburbane şi respectînd 

cerinţele sanitare și antiincendiare. 

(2) Modul de folosire a pădurii în scopuri de recreere se stabileşte de Guvern. 

Articolul 47. Folosirea terenurilor din fondul forestier și altor terenuri 

acoperite cu vegetație forestieră pentru necesităţile gospodăriei cinegetice 

(1) Fauna sălbatică de interes vînătoresc şi terenurile de vînătoare amplasate în 

cadrul fondului forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră sînt parte 

componentă a acestora. 

(2) Folosirea terenurilor din fondul forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație 

forestieră pentru necesităţile gospodăriei cinegetice se efectuează fără afectarea 

pădurii. 

(3) Modul şi condiţiile de folosire a terenurilor din fondul forestier și altor terenuri 

acoperite cu vegetație forestieră pentru necesităţile gospodăriei cinegetice sînt 

determinate de comun cu deținătorii acestora și în conformitate cu prevederile 

legislației. 

Articolul 48. Folosirea terenurilor din fondul forestier și altor terenuri 

acoperite cu vegetație forestieră în scopuri de cercetare ştiinţifică 
(1) Pentru efectuarea cercetărilor ştiinţifice, întreprinderilor, instituţiilor şi 

organizaţiilor respective li se stabilesc terenuri din fondul forestier și alte terenuri 

acoperite cu vegetație forestieră. Pe aceste terenuri pot fi limitate sau interzise 

folosinţele silvice ale altor întreprinderi, instituţii şi organizaţii, precum şi ale 

cetăţenilor, dacă acestea nu sînt conforme scopurilor efectuării lucrărilor de cercetare 

ştiinţifică. 

(2) Modul de folosire a terenurilor din fondul forestier și altor terenuri acoperite cu 

vegetație forestieră în scopuri de cercetare ştiinţifică se stabileşte de Guvern. 

Articolul 49. Circulaţia şi parcarea autovehiculelor, altor mijloace de 

transport pe terenurile din fondul forestier și alte terenuri acoperite cu vegetație 

forestieră 

(1) Circulaţia autovehiculelor, altor mijloace de transport pe teritoriul fondului 

forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră se permite numai pe 

drumuri în modul stabilit de administrator. 

(2) Parcarea autovehiculelor, altor mijloace de transport pe terenurile din fondul 

forestier și alte terenuri acoperite cu vegetație forestieră este permisă numai în locuri 

special repartizate în acest scop. 

Articolul 50. Interzicerea decopertării litierei, păturii vii și a stratului de sol 

fertil de pe terenurile din fondul forestier și alte terenuri acoperite cu vegetație 

forestieră 
Decopertarea litierei, păturii vii şi a stratului de sol fertil de pe terenurile din fondul 

forestier și alte terenuri acoperite cu vegetație forestieră pentru folosirea acestora în 

alte scopuri decît cele silvice este interzisă. 

Articolul 51. Limitarea folosinţelor silvice pe teritoriile ariilor protejate 

(1) În rezervaţii, parcuri naţionale, alte arii protejate se interzic folosinţele silvice 

ce nu sînt conforme scopurilor creării acestora. 
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(2) Modul de efectuare a folosinţelor silvice în rezervaţii, parcuri naţionale, alte 

arii protejate este stabilit în conformitate cu prevederile legislației. 

Articolul 52. Particularităţile folosinţelor silvice în zonele de frontieră 

Particularităţile folosinţelor silvice în zonele de frontieră se stabilesc de organele 

silvice de stat, de comun acord cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. 

Capitolul VI 

MECANISMUL ECONOMIC ÎN DOMENIUL ADMINISTRĂRII 

FONDULUI FORESTIER 

Articolul 53. Mecanismul economic  
(1) Folosirea resurselor forestiere se efectuează contra plată. 

(2) Plătitori pentru folosirea resurselor forestiere sînt persoanele fizice şi juridice, 

inclusiv străine, indiferent de forma de proprietate, care în activitatea lor folosesc 

resursele forestiere cu extragerea sau neextragerea acestora din mediul natural.  

(3) Plățile forestiere sînt constituite din cele: 

a) pentru lemnul pe picior; 

b) pentru produsele lemnoase și nelemnoase recoltate, cît și nelemnoase prin 

amplasarea stupinelor la staționar; 

c) pentru drepul de folosință; 

d) pentru compensarea valorii terenurilor scoase din fondul forestier; 

e) pentru alte servicii ecosistemice. 

(4) Metodologiile de calcul a valorii și de formare a prețurilor pentru produsele 

pădurii expuse în art. 39 al prezentului cod se aprobă de către Guvern la propunerea 

autorității administrative pentru silvicultură. 

Articolul 54. Planificarea și repartizarea alocațiilor bugetare pentru 

activitățile forestiere 

(1) Pentru cunoașterea și evidența resurselor forestiere la nivel național și local, 

implicarea acestora în procesul economic, menținerea și conservarea pădurilor și a 

terenurilor cu vegetație forestieră, precum și promovarea și extinderea pădurilor și a 

vegetației forestiere pe terenurile degradate impracticabile în agricultură, pe cele 

puternic erodate, crearea rețelei ecologice, a rețelei de perdele forestiere de protecție 

a solurilor, cîmpurilor agricole, pajiștilor, etc, statul anual în legea bugetară anuală va 

stabili alocații bugetare ce urmează a fi repartizate autorității/instituției bugetare 

împuternicit cu dreptul de gestionare, în conformitate cu competenţele şi 

responsabilităţile prevăzute de legislație, inclusiv la: 

a) amenajarea pădurilor și a altor terenuri cu vegetație forestieră; 

b) evidențele forestiere și cadastrul forestier; 

c) inventarul forestier național; 

d) împădurirea terenurilor degradate; 

e) consolidarea pădurilor existente prin procurarea terenurilor limitrofe și 

împădurirea lor; 

f) crearea perdelelor forestiere de protecție. 

(2) Pentru asigurarea permanenței pădurilor, creșterii productivității și calității 

pădurilor, sporirii restanței la schimbările climatice, la alți factori perturbatori la 

elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu şi a proiectului legii bugetului de stat se 
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vor include limite sectoriale de cheltuieli pe bugetele componente ale bugetului 

public naţional pentru următoarele activități din domeniile forestierși cinegetic: 

a) managementul resurselor genetice forestiere; 

b) întreținerea și gospodărirea bazei semiologice; 

c) creșterea materialului forestier cu însușiri genetice ameliorate; 

d) reconstrucția ecologică; 

e) conservarea  sectoarelor forestiere valoroase; 

f) protecția pădurilor contra dăunătorilor defoliatori și monitoringul forestier; 

g) întreținerea și dezvoltarea ariilor naturale protejate de stat. 

(3) Autoritatea/instituția bugetară împuternicită cu dreptul de gestionare a 

alocațiilor bugetare repartizate pentru fondul forestier proprietatea statului va fi 

autoritatea administrativă pentru silvicultură în corespundere cu modul de repartiție și 

utilizare a lor aprobat de Guvern. 

(4) Autoritatea/instituția bugetară împuternicit cu dreptul de gestionare a 

alocațiilor bugetare pentru fondul forestier proprietatea unităților administrativ-

teritoriale vor fi consiliile locale, iar pentru fondul forestier privat – proprietarii. 

(5) Pentru extinderea terenurilor cu vegetație forestieră în afara fondului forestier 

proprietatea statului pot fi alocate direct alocații bugetare executanților de lucrări în 

baza deciziilor consiliilor locale, contractelor de acordare a serviciilor și actelor de 

recepție a lucrărilor; 

(6) Ordonatorul mijloacelor financiare alocate de către donatori ca investiţii şi 

subvenţii va fi organizaţia care efectuează proiectele respective. 

Articolul 55. Finanțarea lucrărilor de cercetare-dezvoltare în domeniul 

forestier 

Cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică şi transferul tehnologic în domeniul 

forestier este finanțată de la bugetul de stat în modul stabilit de actele legislative în 

vigoare, bugetul autorității administrative pentru silvicultură, sursele proprii ale 

entităților de stat pentru silvicultură, a altor deținători de terenuri forestiere, alte surse 

de proveniență legală. 

Articolul 56. Sursele de finanţare a activităţilor în domeniul administrării 

fondurilor forestier şi cinegetic proprietate publică a statului şi utilizarea lor  

(1) Sursele de finanţare a activităţilor în domeniul fondului forestier şi cinegetic 

subordonat organelor silvice de stat se constituie din: 

a) valorificarea produselor/serviciilor fondurilor forestier și cinegetic, din alte 

activități economice specifice domeniului administrat; 

b) administrarea altor păduri, prestări de servicii și închirieri de bunuri, in 

condițiile legii; 

c) despăgubiri, potrivit legii; 

d) donații, potrivit legii; 

e) contravaloarea efectelor funcțiilor de protecție a pădurilor; 

f) alocații bugetare prevăzute în legea bugetară anuală ce urmează a fi 

repartizate autorității/instituției bugetare împuternicit cu dreptul de gestionare, în 

conformitate cu competenţele şi responsabilităţile prevăzute de legislație; 
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g) creditele și împrumuturile obţinute în condiţiile legii şi utilizate pentru 

regenerare şi extindere a terenurilor acoperite cu vegetaţie forestieră, pază şi protecţie 

a pădurilor, lichidare a consecinţelor calamităţilor naturale; 

h) tarife și plăți percepute pentru serviciile prestate terțelor persoane; 

i) alte surse, potrivit legii. 

(2) Sursele de finanţare se utilizează pentru: 

a) finanțarea costurilor și cheltuielilor aferente gestiunii fondurilor forestier şi 

cinegetic subordonate organelor silvice de stat, pazei, protecției, regenerării și 

extinderii pădurii, menținerii și conservării biodiversității; 

b) finanţarea cheltuielilor în domeniul combaterii dăunătorilor defoliatori a 

pădurii, incendiilor de vegetație; 

c) finanţarea cheltuielilor ce țin de construcția, reparația și întreținerea 

drumurilor forestiere, reparații curente și capitale a edificiilor, sediilor altor obiective 

silvice; 

d) construcția și întreținerea dispozitivelor și rețelelor de irigare a pepinierelor 

silvice; 

e) ținerea cadastrului forestier și monitoringul forestier; 

f) evidența de stat a fondului forestier; 

g) finanţarea cheltuielilor amenajării pădurii, inginerie și lucrări de proiectare 

în silvicultură; 

h) efectuarea cercetărilor științifice în domeniul silviculturii și cinegeticii; 

i) întreținerea și gospodărirea bazei semincere; 

j) efectuarea inventarului forestier național; 

k) dotarea și asigurarea cu echipament de serviciu, arme, îmbrăcăminte de uz 

profesional, îmbrăcăminte specială de lucru şi accesorii; 

l) remunerarea muncii, acordare de garanții și plăți sociale, îmbunătățirea 

condițiilor de muncă și trai al corpului silvo-ingineresc, alte cheltuieli administrative; 

m) procurarea de mașini, utilaj şi consumabile durabile atribuite la categoria 

mijloacelor fixe şi cheltuielilor pentru întreţinerea lor; 

n) procurarea mijloacelor tehnice de telecomunicaţii, întreţinerea lor, plata 

serviciilor de telecomunicaţii; 

o) instruire, formare profesională și asigurarea accesului la educaţie ecologică 

şi forestieră. 

(3) Finanţarea cheltuielilor în domeniul amenajării, extinderii și dezvoltării ariilor 

naturale protejate de stat, se efectuează în cadrul comenzii de stat anuale, în limita 

alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat. 

Articolul 57. Finanţarea activităţilor de administrare a fondului forestier 

proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale  

(1) Activităţile de administrare şi gospodărire a fondului forestier proprietate 

publică a administrației publice locale se finanţează de la bugetele unităţilor 

administrativ-teritoriale și în condițiile stabilite de acestea. 

(2) Statul în legea bugetară anuală după caz, poate stabili alocații bugetare ce 

urmează a fi repartizate unităților administrativ-teritoriale, în conformitate cu 

competenţele şi responsabilităţile prevăzute de legislație, inclusiv la: 
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a) amenajarea pădurilor și a altor terenuri cu vegetație forestieră; 

b) evidențele forestiere și cadastrul forestier; 

c) inventarul forestier național; 

d) împădurirea terenurilor degradate; 

e) crearea perdelelor forestiere de protecție; 

f) managementul resurselor genetice forestiere; 

g) conservarea sectoarelor forestiere valoroase; 

h) protecția pădurilor contra bolilor și dăunătorilor; 

i) întreținerea ariilor natural protejate de stat; 

j) lichidarea consecințelor unor hazarduri naturale sau tehnogene; 

k) alte necesități considerate de importanță națională. 

(3) Autoritatea/instituția bugetară împuternicit cu dreptul de gestionare a 

alocațiilor bugetare pentru fondul forestier proprietatea unităților administrativ-

teritoriale vor fi consiliile locale. 

Articolul 58. Finanţarea activităţii de administrare a fondului forestier 

proprietate privată 

(1) Activitatea de administrare a fondului forestier proprietate privată este 

finanţată în condițiile stabilite de către proprietari.  

(2) Statul în legea bugetară anuală, după caz, poate stabili alocații bugetare ce 

urmează a fi repartizate proprietarilor de fond forestier, în conformitate cu 

competenţele şi responsabilităţile prevăzute de legislație, inclusiv la: 

a) amenajarea pădurilor și a altor terenuri cu vegetație forestieră; 

b) evidențele forestiere și cadastrul forestier; 

c) inventarul forestier național; 

d) împădurirea terenurilor degradate; 

e) crearea perdelelor forestiere de protecție; 

f) managementul resurselor genetice forestiere; 

g) conservarea sectoarelor forestiere valoroase; 

h) protecția pădurilor contra bolilor și dăunătorilor; 

i) întreținerea ariilor naturale protejate de stat; 

j) lichidarea consecințelor unor hazarduri naturale sau tehnogene; 

k) alte necesități considerate de importanță națională. 

(3) Autoritatea/instituția bugetară împuternicit cu dreptul de gestionare a 

alocațiilor bugetare pentru fondul forestier proprietate private vor fi  proprietarii. 

Articolul 59. Fondul de conservare şi dezvoltare a pădurilor 

(1) În scopul finanţării programelor privind paza, protecția, regenerarea și 

extinderea pădurilor, menținerea și conservarea biodiversității se constituie un fond 

de conservare şi dezvoltare a pădurilor. 

(2) Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului are obligația să 

înființeze fondul de conservare și dezvoltare a pădurilor purtător de dobîndă, 

neimpozabil și deductibil fiscal. 

(3) Modul de constituire şi utilizare a fondului de conservare şi dezvoltare a 

pădurilor se stabileşte de Guvern. 

Capitolul VII 
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REGENERAREA ŞI ÎNGRIJIREA PĂDURILOR 

Articolul 60. Tipurile de regenerare a pădurii 

(1) În raport cu metoda de efectuare, regenerarea pădurilor poate fi: naturală, 

artificială şi mixtă – semiartificială. 

(2) În dependenţă de natura materialului de reproducere utilizat, regenerarea 

pădurilor poate fi realizată pe cale: generativă – din sămînţă, vegetativă – din lăstari 

şi mixtă. 

(3) Natura lucrărilor de regenerare a pădurilor se diferenţiază în raport cu categoria 

de teren, tipul de staţiune şi tipul natural de pădure, însuşirile speciilor de arboret care 

urmează să fie regenerate, zonarea funcţională a pădurilor etc. şi se realizează 

conform amenajamentelor silvice. 

(4) Compoziţia, schemele şi tehnologiile de regenerare a pădurii se stabilesc 

conform normelor tehnice speciale, sînt aprobate de către autoritatea administrativă 

pentru silvicultură și sînt executorii pentru toți deținătorii de terenuri forestiere. 

Articolul 61. Regenerare naturală a pădurilor 

(1) Regenerarea naturală este metoda de bază, utilizată în practica de gospodărire a 

pădurilor. 

(2) La regenerarea naturală se va acorda prioritate regenerărilor din sămînţă, 

speciilor autohtone, incluse în Catalogul Naţional al resurselor genetice forestiere, 

urmărindu-se conservarea biodiversităţii forestiere specifice, a genofondului valoros 

şi asigurarea continuităţii funcţiilor atribuite pădurilor. 

(3) Semănăturile directe sub masiv, efectuate cu respectarea cerinţelor înaintate 

faţă de acestea, sînt echivalate cu regenerările naturale. 

Articolul 62. Regenerarea artificială a terenurilor fondului forestier și altor 

terenuri acoperite cu vegetație forestieră  

(1) Administratorii fondului forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație 

forestieră sînt obligați să asigure, împădurirea şi reîmpădurirea tuturor terenurilor din 

fondul forestier destinate regenerării incluse în amenajamentele silvice. 

(2) Împădurirea şi reîmpădurirea terenurilor constituie o direcţie prioritară de 

finanţare, inclusiv din surse bugetare, în domeniul forestier. 

(3) Lucrările de regenerare trebuie să fie executate cu material forestier de 

reproducere de origine cunoscută sau provenit din sectoarele bazei seminciere şi 

plantaţii-mamă de butaşi. 

Articolul 63. Termenele de regenerare a pădurilor și altor terenuri acoperite 

cu vegetație forestieră 

(1) Lucrările de regenerare vor fi declanșate imediat în sezonul de vegetație, dar nu 

mai tîrziu de trei sezoane de vegetaţie de la tăierea unică sau definitivă. 

(2) Lucrările de regenerare, întreţinere a seminţişului şi a plantaţiilor trebuie 

executate astfel încît starea de masiv să fie realizată negreşit şi cît mai neîntîrziat, 

pentru ca să se realizeze compoziţiile-ţel stabilite prin amenajamentele silvice şi/sau 

prin studiile de specialitate. 

(3) Regenerarea se consideră încheiată la realizarea stării de masiv. 

Articolul 64. Împădurirea terenurilor degradate 



32 

Împădurirea terenurilor degradate din afara fondului forestier este obligatorie şi se 

efectuează de către proprietarii acestora, conform programelor şi proiectelor speciale, 

coordonate cu autoritatea administrativă pentru silvicultură şi autoritatea centrală de 

mediu şi aprobate de către autorităţile administraţiei publice locale. 

Articolul 65. Finanţarea lucrărilor de împădurire şi de plantare a perdelelor 

forestiere de protecţie 

Finanţarea lucrărilor de împădurire şi de plantare a perdelelor forestiere de 

protecţie (proiectarea, plantarea şi îngrijirea pădurilor şi perdelelor forestiere pînă la 

realizarea stării de masiv) se efectuează din bugetul de stat, din bugetele unităţilor 

administrativ-teritoriale şi alte surse legale.  

Articolul 66. Baza semincieră 

(1) Administratorii terenurilor fondului forestier și altor terenuri acoperite cu 

vegetație forestieră vor asigura managementul durabil al resurselor genetice 

forestiere. 

(2) Materialul da bază este constituit din următoarele unități sursă: arboret sursă de 

semințe, rezervație de semințe, părinți de familii, clonă, plantaj, culturi de plantă-

mamă sau amestec de clone. 

(3) Administratorii vor asigura verificarea anuală a materialului de bază, 

includerea sau excluderea unităților sursă din materialul de bază, actualizarea 

Catalogului Național al materialului de bază pentru producerea materialului forestier 

de reproducere. 

Articolul 67. Producerea materialului forestier de reproducere 

(1) Materialul forestier de reproducere este constituit din: semințe în stare brută, 

părți de plante și puieți forestieri. 

(2) Producerea materialului forestier de reproducere se efectuează de către 

producători autorizați cu asemenea gen de activitate și care dispun de pepiniere 

silvice. 

(3) Dreptul de a produce material îl au producătorii care dețin material forestier de 

reproducere din surse incluse în Catalogul Național al materialelor de bază pentru 

producerea materialului forestier de reproducere. 

(4) Producătorul este obligat să ducă evidența strictă a identității materialului 

forestier de reproducere. 

Articolul 68. Utilizarea materialului forestier de reproducere 

(1) Pentru realizarea lucrărilor de regenerare artificială, completarea regenerării 

naturale și împăduriri va fi utilizat materialul forestier de reproducere provenit din 

materialele de bază aprobate. 

(2) Datele privind originea/proveniența materialului forestier de reproducere 

utilizat la lucrările de regenerare artificială și împăduriri, în mod obligatoriu, se 

înscriu, în amenajamentele silvice la fiecare unitate amenajistică, și se iau ca bază la 

fiecare reamenajare. 

(3) Transferul materialului forestier de reproducere între regiunile de proveniență 

se realizează conform regulilor aprobate de către autoritatea administrativă pentru 

silvicultură. 
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Articolul 69. Comercializarea materialului forestier de reproducere 

Comercializarea materialului forestier de reproducere se efectuează de către 

producători și de comercianți autorizați care dețin asemenea material de origine 

inclus în Catalogul Național al materialelor de bază pentru producerea materialului 

forestier de reproducere aprobate și supuse certificării în modul stabilit de către 

autoritatea administrativă pentru silvicultură. 

Capitolul VIII 

PAZA FONDULUI FORESTIER ȘI ALTOR TERENURI 

ACOPERITE CU VEGETAȚIE FORESTIERĂ 

Articolul 70. Prevenirea și stingerea incendiilor în fondul forestier și alte 

terenuri acoperite cu vegetație forestieră 
(1) Persoanele fizice şi juridice, activitatea cărora se desfăşoară în cadrul fondului 

forestier și alte terenuri acoperite cu vegetație forestieră, precum şi pe teritoriile 

aferente, sînt obligate să respecte regulile de prevenire şi stingere a incendiilor de 

pădure. 

(2) Regulile de prevenire şi stingere a incendiilor în fondului forestier și alte 

terenuri acoperite cu vegetație forestieră se elaborează de către autoritatea 

administrativă pentru silvicultură şi se aprobă de Guvern. 

(3) Autorităţile administraţiei publice locale, subdiviziunile Ministerului 

Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Serviciului de Informaţii şi Securitate sînt 

obligate să sprijine administratorii de terenuri în acţiunile de prevenire şi stingere a 

incendiilor din pădurile fondului forestier şi altor terenuri acoperite cu vegetație 

forestieră. 

(4) Persoanele fizice aflate în zonele în care s-au produs incendii de pădure sînt 

obligate să anunţe imediat serviciile specializate și/sau autoritățile statului despre 

apariția lor și să părăsească zona de pericol. 

Articolul 71. Serviciul silvic 

(1) Serviciul silvic asigură administrarea fondurilor forestier şi cinegetic. 

(2) Măsurile de folosire, regenerare, pază şi protecţie a pădurilor, precum şi de 

gospodărire cinegetică se organizează şi se efectuează nemijlocit de către: 

a) serviciul silvic din cadrul autorității administrative pentru silvicultură; 

b) serviciul silvic al entităților juridice de stat pentru silvicultură; 

c) serviciul silvic al altor administratori de terenuri din fondul forestier. 

(3) Activitatea serviciului silvic este reglementată de statutul acestuia, aprobat de 

Guvern. 

Articolul 72. Sarcinile serviciului silvic. Drepturile şi responsabilităţile 

personalului serviciului silvic 

(1) Sarcinile serviciului silvic sînt: 

a) prevenirea, depistarea şi suprimarea încălcării legislaţiei silvice şi cinegetice; 

b) organizarea şi efectuarea nemijlocită a pazei fondurilor forestier şi cinegetic; 

c) folosirea raţională a resurselor silvice şi cinegetice. 

(2) Lista funcţiilor personalului serviciului silvic se stabileşte de autoritatea 

administrativă pentru silvicultură şi se aprobă de Guvern. 
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(3) Personalul serviciului silvic are dreptul: 

a) să exercite controlul asupra stării, folosirii, regenerării, pazei şi protecţiei 

fondurilor forestier şi cinegetic; 

b) să întocmească procese-verbale de constatare a încălcării legislaţiei silvice şi 

cinegetice şi să le trimită, după caz, spre examinare instanţei de competență; 

c) să intenteze acţiuni în justiţie pentru repararea prejudiciului cauzat 

fondurilor forestier şi cinegetic; 

d) să reţină şi să ridice în vederea sechestrării produsele silvice şi cinegetice 

obţinute în mod ilicit; 

e) în caz de existenţă de date suficiente privind încălcarea legislaţiei silvice sau 

a regulilor şi termenelor de vînătoare să exercite controlul obiectelor şi al mijloacelor 

de transport şi să ridice în vederea confiscării, în modul stabilit, de la contravenient 

produsele silvice şi cinegetice, uneltele cu care s-a comis încălcarea şi actele aflate 

asupra lui; 

f) să poarte şi să folosească arma de serviciu şi mijloacele speciale. 

(4) Personalul serviciului silvic: 

a) este obligat să aibă pregătirea profesională minimă, atestate prin acte de 

absolvire recunoscute în Republica Moldova și care corespund cerințelor calificative 

stabilite, după cum urmează: pentru pădurari și pădurari de vînătoare – școala 

profesională de profil silvic; pentru tehnicieni și maiștri – colegiul de profil silvic; 

pentru ingineri – instituții de învățămînt superior de profil silvic; 

b) este supus asigurării de stat obligatorii; 

c) este asigurat în mod gratuit cu echipament de serviciu; 

d) în exerciţiul funcţiunii poartă uniformă de serviciu de model stabilit, care se 

atribuie gratuit; 

e) este asigurat cu norma de foc, costul căreia este stabilită prin convențiile 

colective, loturi auxiliare de serviciu, fîneţe şi păşuni (inclusiv veteranii, pensionarii 

şi văduvele foştilor angajaţi); 

f) are alte drepturi şi înlesniri stabilite prin legislaţie. 

(5) Pentru încălcarea disciplinei în exerciţiul fncţiunii, precum şi pentru săvîrşirea 

delictelor în afara asectuia, dar în încăperi de serviciu sau pe teritoriul fondului 

forestier, personalul serviciului silvic poartă răspundere în conformitate cu legislaţia. 

(6) Unor categorii de angajaţi ai serviciului silvic li se eliberează ciocane silvice 

pentru exercitarea funcţiilor de evidență și verificare, precum şi pentru marcarea 

arborilor destinaţi extragerii în conformitate cu art. 43 alin. (7) din prezentul cod. 

Modelele ciocanelor silvice, modul de evidenţă şi utilizare a lor se stabilesc printr-un 

regulament aprobat de autoritatea administrativă pentru silvicultură. Ciocanele silvice 

au regimul mărcilor şi al sigiliilor. Tiparele acestora se înregistrează de autoritatea 

administrativă pentru silvicultură şi se legalizează notarial. 

(7) Sarcinile, obligaţiile şi drepturile angajaţilor serviciului silvic de stat se extind 

şi asupra angajaţilor serviciilor silvice ale altor deţinători de terenuri din fondul 

forestier. 

Capitolul IX 

PROTECŢIA PĂDURILOR 
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Artucolul 73. Supravegherea stării de sănatate a pădurilor 

(1) Supravegherea starii de sanatate a padurilor și stabilirea lucrarilor necesare 

pentru prevenirea și combaterea bolilor și a dăunătorilor se realizează prin serviciul 

de specialitate din cadrul autorității administrative pentru silvicultură. 

(2) Măsurile dispuse de serviciul prevăzut la alin. (1) sînt obligatorii pentru toți 

deținăorii de fond forestier și alte terenuri acoperite cu vegetație forestieră. 

Articolul 74. Măsuri de protecție a fondului forestier și altor terenuri 

acoperite cu vegetație forestieră împotriva bolilor și a dăunătorilor 

(1) Menţinerea stării de sănătate a fondului forestier și altor terenuri acoperite cu 

vegetație forestieră la nivelul cuvenit este obligația deţinătorilor de terenuri forestiere 

prin efectuarea măsurilor de supraveghere, prevenire a răspîndirii şi de combatere a 

dăunătorilor şi a bolilor vegetaţiei forestiere. 

(2) Proprietarii de terenuri forestiere și altor terenuri acoperite cu vegetație 

forestieră realizează următoarele măsuri de protecţie a pădurilor: 

a) amenajarea sanitară a fondului forestier în conformitate cu actele normative 

în vigoare; 

b) depistarea sectoarelor de păduri din fondul forestier degradate şi vătămate de 

boli și dăunători ai pădurii; 

c) ţinerea evidenţei şi prognozarea dezvoltării focarelor de dăunători şi de boli 

ale vegetaţiei forestiere; 

d) efectuarea măsurilor de protecţie a pădurilor împotriva dăunătorilor şi a 

bolilor vegetaţiei forestiere; 

e) efectuarea măsurilor de protecție a faunei și florei silvice. 

(3) Modul de realizare a măsurilor de protecţie a pădurilor împotriva dăunătorilor 

şi a bolilor vegetaţiei forestiere este stabilit de Guvern. 

(4) Controlul asupra asigurării şi realizării măsurilor de protecţie a pădurilor de 

către proprietarii şi gestionarii de terenuri din fondul forestier și altor terenuri 

acoperite cu vegetație forestieră este exercitat de autoritatea administrativă pentru 

silvicultură, organele de stat pentru protecţia mediului înconjurător şi de autorităţile 

administraţiei publice locale. 

Articolul 75. Sarcini privind protecţia pădurilor 

(1) Protecţia pădurilor se efectuează pe baza programelor privind folosirea, 

regenerarea, paza şi protecţia pădurilor şi include un complex de măsuri 

organizatorice, economice etc., care se realizează ţinîndu-se cont de starea diversităţii 

biologice şi asigură protecţia acesteia de distrugere, degradare sau alte acţiuni 

dăunătoare. 

(2) Menţinerea stării de sănătate a pădurilor la nivelul cuvenit se efectuează de 

organele silvice de stat şi de deţinătorii de terenuri din fondul forestier și altor 

terenuri acoperite cu vegetație forestieră prin efectuarea măsurilor de prevenire a 

răspîndirii şi de combatere a dăunătorilor şi a bolilor vegetaţiei forestiere. 

Articolul 76. Depistarea și prognoza atacurilor de boli și dăunători 

Administratorii fondului forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră 

(entitățile silvice, autoritățile publice locale, proprietarii privați) realizează lucrările 



36 

de depistare și prognoză a atacurilor bolilor și dăunătorilor pădurii, în conformitate cu 

normele tehnice privind protecția pădurilor împotriva bolilor și dăunătorilor. 

Articolul 77. Evidenţa statistică şi prognoza răspîndirii bolilor și dăunătorilor 

vegetaţiei forestiere 

Autoritatea administrativă pentru silvicultură desfăşoară anual lucrări privind 

evidenţa statistică şi prognoza răspîndirii bolilor și dăunătorilor pădurii şi ia măsuri 

de prevenire a răspîndirii şi de combatere a acestora. 

Articolul 78. Măsuri de combatere a bolilor și dăunătorilor vegetaţiei 

forestiere 

În scopul protecţiei florei şi faunei şi asigurării echilibrului ecologic în păduri se 

aplică măsuri biologice şi complexe de combatere a bolilor și dăunătorilor pădurilor. 

Articolul 79. Lucrarile de combatere a bolilor și daunatorilor pădurii 

(1) Lucrarile de combatere a bolilor și daunătorilor pădurii, indiferent de forma de 

proprietate, se realizeaza în mod unitar sub coordonarea serviciului specializat în 

protecția pădurilor din cadrul autorității administrative pentru silvicultură. 

(2) Efectuarea lucrarilor de combatere a bolilor și dăunătorilor se realizează de 

administratori. 

Articolul 80. Măsuri pentru neadmiterea poluării pădurilor 
Persoanele fizice şi juridice, activitatea cărora poate duce la poluarea pădurilor şi a 

vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier, sînt obligate să ia măsuri de 

neadmitere a poluării mediului înconjurător. 

Capitolul X 

CERCETAREA STIINTIFICĂ, DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ ȘI 

TRANSFERUL TEHNOLOGIC ÎN DOMENIUL FORESTIER 

Articolul 81. Lucrări de cercetare-dezvoltare în domeniul forestier  
(1) Cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică şi transferul tehnologic în 

domeniile forestier şi cinegetic constituie prioritate ramurală, susţinută de autoritatea 

administrativă pentru silvicultură, fiind organizată şi coordonată în conformitate cu 

legislația în vigoare. 

(2) Autoritatea administrativă pentru silvicultură susține prin programe activitatea 

de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și transfer tehnologic din domeniul 

forestier și cinegetic și urmărește folosirea eficientă a rezultatelor obținute, în vederea 

fundamentării tehnico-științifice a măsurilor de gestionare a pădurilor. 

(3) Cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică şi transferul tehnologic din 

domeniul forestier se realizează prin instituțiile științifice ramurale, precum și prin 

alte persoane juridice de drept public și privat care au ca obiect de activitate 

cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologica şi transferul tehnologic în domeniu. 

(4) Avizarea și aprobarea proiectelor referitoare la fondul forestier național și altor 

terenuri acoperite cu vegetație forestieră (altele decît proiectele de amenajare) se 

realizează de autoritatea administrativă pentru silvicultură. 

(5) Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice gestionează prin baze 

experimentale fondul forestier proprietate publică a statului deținute, în care se 
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efectuează cercetări în vederea generalizării rezultatelor în practica silvică și 

cinegetică. 

Capitolul XI 

AMENAJAREA FONDULUI FORESTIER ȘI CINEGETIC. 

INVENTARUL FORESTIER NAȚIONAL. EVIDENŢA DE STAT A 

FONDULUI FORESTIER ŞI CADASTRUL FORESTIER DE STAT. 

MONITORINGUL FORESTIER. 

Articolul 82. Destinaţia amenajării fondului forestier 

(1) Modul și țelurile de gospodărire a fondului forestier și altor terenuri acoperite 

cu vegetație forestieră se stabilesc prin amenajamente silvice, în concordanță cu 

obiectivele ecologice și social-economice, precum și cu respectarea dreptului de 

proprietate asupra pădurilor, exercitat potrivit prevederilor prezentului cod. 

(2) Amenajamentul silvic constituie instrumentul de baza a regimului silvic și este 

obligatoriu pentru tot fondul forestier, indiferent de forma de proprietate. 

(3) Amenajamentul silvic include un sistem de măsuri pentru asigurarea 

managementului forestier durabil al terenurilor din fondul forestier şi realizării 

folosinţelor silvice, regenerarea eficientă, paza şi protecţia pădurilor, promovarea 

unei politici tehnico-ştiinţifice unice, bazate pe concepţia de dezvoltare durabilă a 

pădurilor şi silviculturii. 

Articolul 83. Conţinutul lucrărilor de amenajaare a pădrurilor 

(1) Lucrările de amenajare  silvică includ: 

a) delimitarea hotarelor şi organizarea internă a teritoriilor întreprinderilor, 

instituţiilor şi organizaţiilor, în gestiunea cărora se află terenuri din fondul forestier și 

altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră; 

b) executarea de lucrări topografico-geodezice şi de cartografiere specială a 

pădurilor; 

c) inventarierea fondului forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație 

forestieră prin determinarea compoziţiei şi vîrstei arboretelor, stării lor, 

caracteristicilor calitative şi cantitative ale resurselor silvice; 

d) stabilirea terenurilor din fondul forestier și altor terenuri acoperite cu 

vegetație forestieră, care necesită efectuarea tăierilor de îngrijire, de igienă, de 

reconstrucţie, a măsurilor de regenerare, împădurire, ameliorare, pază şi protecţie a 

pădurilor şi a altor măsuri, precum şi determinarea ordinii şi modalităţilor de 

executare a lor; 

e) argumentarea divizării pădurilor pe grupe, subgrupe şi categorii funcţionale, 

prezentarea de propuneri privind schimbarea grupelor, subgrupelor sau categoriilor 

funcţionale ale pădurilor; 

f) determinarea posibilităţii de recoltare a masei lemnoase prin tăieri de 

produse principale, a volumului tăierilor de reconstrucţie, de conservare, de îngrijire, 

de igienă şi a altor tipuri de folosinţe silvice; 

g) stabilirea volumului de măsuri destinate regenerării pădurilor, protecţiei 

pădurilor împotriva incendiilor, dăunătorilor şi bolilor, precum şi a volumelor altor 

măsuri silvice; 

h) cercetări şi explorări biologice ale pădurilor; 



38 

i) controlul asupra executării proiectelor elaborate în cadrul amenajamentului 

silvic, precum şi a altor măsuri de amenajare a pădurilor. 

(2) Amenajamentul silvic constituie baza cadastrului de specialitate şi a titlului de 

proprietate a statului pentru fondul forestier proprietate publică a statului. 

Articolul 84. Modul de amenajare a pădurilor 

(1) Amenajarea pădurilor, indiferent de natura proprietății, se efectuează conform 

unui sistem unic, numai rar decît odată la 10 ani din contul mijloacelor bugetului de 

stat. Finanțarea se realizează prin stabilirea unei linii bugetare separate, atribuită în 

administrare de autoritatea administrativă pentru silvicultură. 

(2) Amenajamentele silvice se elaborează de către serviciul de stat de 

amenajament silvic sub coordonarea şi controlul autorităţii administrative pentru 

silvicultură. 

(3) Elaborarea amenajamentelor silvice se face în concordanţă cu prevederile 

planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii. 

(4) Amenajamentul silvic se elaborează pe unităţi de producţie şi/sau de protecţie, 

cu respectarea normelor tehnice de amenajare. 

(5) Întocmirea de amenajamente silvice este obligatorie pentru proprietăţile de 

fond forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră mai mari de 10 ha. 

(6) Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic este de 10 ani. Pe perioada de 

valabilitate a unui amenajament silvic este interzisă elaborarea altui amenajament 

silvic pentru pădurea respectivă sau pentru o parte din aceasta, cu excepţia cazurilor 

prevăzute în normele tehnice. 

(7) Verificarea modului de aplicare a prevederilor amenajamentelor silvice este 

obligatorie cel puţin o dată la jumătatea perioadei de valabilitate a acestora, conform 

metodologiei aprobate de  autoritatea administrativă pentru silvicultură. 

(8) În situaţia în care amenajamentul silvic include mai multe proprietăţi, la 

solicitarea proprietarilor, serviciul de stat de amenajament silvic eliberează un extras 

de amenajament, cu informaţiile corespunzătoare fiecărei proprietăţi. 

(9) În baza amenajamentului silvic se apreciază în ansamblu folosirea terenurilor 

din fondul forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră, precum şi 

folosinţele silvice pe perioada anterioară şi se elaborează principiile de bază cu 

privire la organizarea administrării gospodăriei silvice pe perioada următoare. 

(10) Amenajamentele silvice pentru fondul forestier proprietate publică a statului 

sînt aprobate de autoritatea administrativă pentru silvicultură. 

(11) Amenajamentele silvice pentru fondul forestier proprietate publică a unităților 

administrativ-teritoriale vor fi aprobate prin hotărîrile consiliilor locale.  

(12) Amenajamentele silvice pentru fondul forestier proprietate privată vor fi 

aprobate prin hotărîrile proprietarilor acestuia. 

(13) Amenajamentele silvice aprobate sînt puse în aplicare și sînt obligatorii pentru 

implementare. 

Articolul 85. Inventarul forestier național 

(1) Inventarul forestier național este un instrument de evaluare a resurselor 

forestiere naționale, aliniat la standardele europene, în scopul obținerii de informații 

actualizate despre starea și evoluția vegetației forestiere de pe întreg teritoriul țării. 
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(2) Inventarul forestier național este efectuat continuu și se actualizează periodic, 

de către un serviciu silvic specializat, include culegerea datelor de teren (despre 

arbori, arborete, lemn mort, soluri forestiere etc.), fotogrammetriei digitale, analize de 

laborator și prelucrarea statistică a datelor. 

(3) Sarcinile principale ale inventarului forestier național sînt: 

a) desfășurarea la nivel național a activităților de colectare, gestionare şi 

analiză a informațiilor privind resursele forestiere; 

b) publicarea rezultatelor analizelor privind resursele forestiere; 

c) întocmirea studiilor/scenariilor privind dezvoltarea sectorului forestier care 

să fie utilizate, cu precădere, în procesele de elaborare a politicii forestiere şi de 

cooperare inter-sectorială; 

d) furnizarea de date pentru raportarea indicatorilor de gestionare durabilă a 

pădurilor, conform angajamentelor internaționale asumate de țară; 

e) furnizarea de date indispensabile raportărilor naționale pentru Convenția-

cadru a Națiunilor Unite privind schimbarea climei şi pentru Convenția privind 

diversitatea biologică. 

(4) Metodologia de inventariere statistică a tuturor resurselor forestiere naționale, 

pe baza căreia se realizeaza Inventarul forestier național, se aprobă de autoritatea 

administrativă pentru silvicultură. 

Articolul 86. Amenajarea cinegetică a pădurilor și altor tipuri de vegetație 

forestieră  
(1) Amenajarea fondurilor de vînătoare, indiferent de natura proprietății, se 

efectuează conform unui sistem unic, numai rar decît odată la 10 ani din contul 

mijloacelor bugetului de stat. 

(2) Amenajamentul cinegetic se elaborează pe fiecare fond de vînătoare, cu 

respectarea normelor tehnice de amenajare. 

(3) Pentru fondurile de vînătoare administrate de ocoale silvice amenajările 

cinegetice se vor efectua concomitent cu amenajările silvice, iar pentru unităţile 

(întreprinderile) silvocinegetice – separat. 

(4) Amenajarea fondurilor de vînătoare include măsuri care asigură folosirea 

raţională a resurselor cinegetice şi mărirea eficacităţii administrării gospodăriei 

cinegetice: 

a) stabilirea hotarelor fondurilor de vînătoare (inclusiv marcarea cu borne de 

hotar), destinate activităţii de gestionare a fondului de vînătoare; 

b) evaluarea productivităţii (bonității) fondurilor de vînătoare pentru 

principalele specii de vînat, pentru care a fost creat fondul de vînătoare; 

c) stabilirea efectivelor reale, a efectivelor optime și a modului de calculare a 

cotelor de recoltă; 

d) divizarea fondurilor de vînătoare pe secţii cinegetice, zone de concentrare 

sezonieră şi de reproducere, delimitarea lor în teren; 

e) dotarea fondurilor de vînătoare cu construcţii şi instalaţii cinegetice; 

f) stabilirea regimului optim de protecţie şi folosire raţională a resurselor 

cinegetice; 

g) stabilirea măsurilor de protecţie şi îngrijire a vînatului; 
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h) stabilirea măsurilor de combatere a incendiilor şi epizootiilor vînatului; 

i) planuri de cultură cinegetică şi de recoltare a efectivelor de vînat. 

(5) Amenajarea fondurilor de vînătoare se efectuează de administratorii acestora. 

(6) Amenajamentele cinegetice sînt supuse avizării și aprobării de către autoritatea 

administrației publice centrale responsabile pentru silvicultură. 

(7) Amenajamentele cinegetice aprobate sînt puse în aplicare și sînt obligatorii 

pentru implementare. 

(8) Modul de efectuare a amenajării fondului cinegetic, inclusiv a pădurilor și altor 

tipuri de vegetație forestieră, se stabilesc prin regulamentul aprobat de Guvern. 

Articolul 87. Evidenţa fondului forestier şi altor terenuri acoperite cu 

vegetație forestieră 

(1) Ţinerea evidenţelor fondului forestier şi altor terenuri acoperite cu vegetație 

forestieră are drept scop organizarea folosirii raţionale a fondului forestier, 

regenerării, pazei şi protecţiei eficiente a pădurilor, exercitarea controlului sistematic 

al schimbărilor calitative şi cantitative ale pădurilor, asigurarea autorităţilor 

administraţiei publice locale, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi cetăţenilor 

interesaţi cu informaţii despre fondul forestier și alte terenuri acoperite cu vegetație 

forestieră. 

(2) Evidenţele fondului forestier şi altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră 

se efectuează de către deținători pe baza amenajamentelor silvice, inventarierilor şi 

cercetărilor fondului forestier, conform unui sistem unic. 

(3) Evidențele terenurilor fondului forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație 

forestieră este una obligatorie și se efectuiează anual. Persoanele fizice și juridice 

care au în proprietate terenuri din fondul forestier și alte terenuri acoperite cu 

vegetație forestieră sînt obligate să prezinte autorităților pentru relații funciare și 

cadastru, celor pentru silvicultură și celor responsabile de statistică, informația 

necesară pentru ținerea evidenţelor în conformitate cu modul stabilit de către Guvern. 

Articolul 88. Cadastrul forestier 

(1) Cadastrul forestier de stat conţine un sistem de informaţii despre regimul 

juridic al fondului forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră, 

clasificarea pădurilor pe grupe şi categorii funcţionale, aprecierea lor sub raport 

economic, altă informaţie necesară pentru gospodărirea fondului forestier și altor 

terenuri acoperite cu vegetație forestieră, evaluarea rezultatelor activităţii economice 

în fondul forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră. 

(2) Cadastrul forestier se bazează pe: 

a) Materialele de amenajament silvic; 

b) Evidențele forestiere; 

c) Inventarul foretier național; 

d) Estimarea valorică a terenurilor fondului forestier și altor terenuri acoperite 

cu vegetație forestieră, după caz. 

Articolul 89. Monitoringul forestier 

(1) Monitoringul forestier reprezintă un sistem de observaţii şi prognozări pentru 

relevarea schimbărilor stării pădurilor, descoperirea şi prevenirea proceselor şi 

tendinţelor negative din păduri. 



41 

(2) Modul de efectuare a monitoringului forestier se stabileşte de autoritatea 

administrativă pentru silvicultură. 

Capitolul XII 

ASIGURAREA INTEGRITĂŢII ŞI DEZVOLTĂRII FONDULUI 

FORESTIER ȘI ALTOR TERENURI ACOPERITE CU VEGETAȚIE 

FORESTIERĂ 

Articolul 90. Interdicţia reducerii suprafeţelor fondului forestier și altor 

terenurilor acoperite cu vegetație forestieră proprietate publică 

(1) Reducerea şi fragmentarea suprafeţelor fondului forestier și altor terenuri 

acoperite cu vegetație forestieră proprietate publică se interzice. 

(2) În cazuri excepţionale, pentru prevenirea sau lichidarea consecinţelor 

calamităţilor naturale, catastrofelor şi avariilor tehnogene, precum şi pentru 

soluţionarea problemelor ce vizează securitatea statului, construcţia obiectelor de 

menire specială: drumuri publice naţionale, linii de transport de energie electrică de 

înaltă tensiune, conducte de gaze sau petrol – scoaterea definitivă a terenurilor din 

fondul forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră cu sau fără tăieri rase 

se permite numai în baza unei hotărîri de Guvern adoptate în condiţiile legii. 

Articolul 91. Compensarea terenurilor scoase din fondul forestier și altor 

terenuri acoperite cu vegetație forestieră 

(1) Scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier și altor terenuri acoperite 

cu vegetație forestieră se efectuează pe baza compensării terenurilor scoase cu 

suprafeţe utile pentru împădurire şi cel puțin echivalente ca suprafaţă, bonitate și 

valoare financiară și ecosistemică. 

(2) În cazul în care din fondul forestier și alte terenuri acoperite cu vegetație 

forestieră sînt scoase terenuri acoperite cu pădure, valorificarea masei lemnoase se 

face de către proprietar, iar beneficiarul este obligat să repare prejudiciul în modul 

stabilit de legislaţie. 

(3) În cazul cînd terenurile care au fost excluse din circuitul sillvic pentru diverse 

necesități publice își pierd utilitățile respective, acestea sînt restituite fondului 

forestier. 

Articolul 92. Nulitatea tranzacţiilor deţinătorilor de terenuri din fondul 

forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră cu încălcarea 

legislaţiei 

(1) Includerea valorii terenurilor din fondul forestier și altor terenuri acoperite cu 

vegetație forestieră proprietate publică în calitate de cotă-parte în capitalul statutar al 

gestionarilor, utilizarea acestor terenuri în calitate de gaj, alte acţiuni care pot avea 

drept consecinţă schimbarea regimului juridic al terenurilor din fondul forestier și 

altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră proprietate publică sînt interzise. 

(2) Actele prin care are loc schimbarea regimului juridic al terenurilor din fondul 

forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră proprietate publică se 

constată nule prin intermediul instanţelor judecătoreşti. 

Capitolul XIII 

RĂSPUNDERI PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAŢIEI SILVICE 
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Articolul 93. Încălcări ale legislației silvice 

(1) Constituie încălcări ale legislației silvice și este interzis: 

a) tăierea ilicită şi vătămarea arborilor şi arbuştilor pînă la gradul de încetare a 

creşterii lor; 

b) vătămarea ilicită a arborilor şi arbuştilor care nu întrerupe creşterea lor; 

c) nimicirea şi vătămarea pădurilor ca rezultat al incendierii sau folosirii 

neglijente a focului; 

d) încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor şi regulilor sanitare în 

pădure; 

e) distrugerea şi vătămarea culturilor silvice, arboreturilor tinere provenite prin 

regenerare naturală, seminţişului natural şi preexistent de pe terenurile destinate 

reîmpăduririi; 

f) distrugerea şi vătămarea puieţilor şi butaşilor din pepiniere şi plantaţii 

silvice; 

g) încălcarea termenelor de restituire a terenurilor din fondul forestier și altor 

terenuri acoperite cu vegetație forestieră sau neonorarea obligaţiunilor de aducere a 

terenurilor în stare utilă de folosire; 

h) încălcarea modului şi a termenelor de împădurire a parchetelor exploatate şi 

a terenurilor neîmpădurite din fondul forestier și alte terenuri acoperite cu vegetație 

forestieră; 

i) folosirea neautorizată a terenurilor din fondul forestier și alte terenuri 

acoperite cu vegetație forestieră pentru construcţia de clădiri administrative, depozite 

şi alte obiecte; 

j) recoltarea sau nimicirea plantelor, capturarea sau nimicirea animalelor 

incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi în anexele la actele normative 

internaționale, de exemplu Convenţia privind comerţul internaţional cu specii 

sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES); 

k) recoltarea neautorizată a ierbii şi păşunatul ilicit al vitelor (bovine, cabaline, 

ovine, caprine, porcine) pe terenurile din fondul forestier și alte terenuri acoperite cu 

vegetație forestieră; 

l) folosinţa neautorizată a obiectelor regnului animal şi regnului vegetal; 

m) încălcarea modului stabilit de tăiere, colectare şi transport al masei 

lemnoase; 

n) distrugerea şi deteriorarea semnelor de restricţie, indicatoarelor de 

amenajament silvic, bornelor silvice şi stîlpilor de hotar, obiectelor de agitaţie şi 

informaţie vizuală, îngrădirilor de interdicţie şi a construcţiilor din locurile de 

agrement; 

o) distrugerea şi deteriorarea fîneţelor şi păşunilor de pe terenurile din fondul 

forestier și alte terenuri acoperite cu vegetație forestieră; 

p) distrugerea şi deteriorarea sistemelor de drenaj, drumurilor şi instalaţiilor 

inginereşti de pe terenurile din fondul forestier și alte terenuri acoperite cu vegetație 

forestieră; 

q) distrugerea şi deteriorarea muşuroaielor de furnici pe terenurile din fondul 

forestier și alte terenuri acoperite cu vegetație forestieră; 
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r) amplasarea neautorizată a stupilor şi a prisăcilor pe terenurile din fondul 

forestier și alte terenuri acoperite cu vegetație forestieră sau nerespectarea 

prescripţiilor din biletul silvic în cazul amplasării lor; 

s) decopertarea şi distrugerea neautorizată a litierei, păturii vii şi a stratului de 

sol fertil pentru a le folosi în alte scopuri decît cele silvice în fondul forestier și alte 

terenuri acoperite cu vegetație forestieră; 

t) poluarea fondului forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră 

cu deşeuri şi reziduuri de construcţie, menajere şi de altă natură; 

u) circulaţia şi parcarea autovehiculelor, altor mijloace de transport pe 

terenurile din fondul forestier și alte terenuri acoperite cu vegetație forestieră, în afara 

drumurilor publice şi în locuri interzise; 

v) nimicirea faunei de pădure, distrugerea cuiburilor și adăposturilor animalelor 

cu excepţia speciilor de carantină și invazive. 

(2) Cuantumul despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin contravenţii silvice se 

stabileşte conform tarifelor prevăzute în anexele nr.1-15 la prezentul cod. Repararea 

prejudiciului se face în conformitate cu legislaţia. 

(3) În cazul încălcării de către beneficiarii forestieri a Regulilor de eliberare a 

lemnului pe picior în păduri, cuantumul despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat se 

calculează conform anexei nr. 16 la prezentul cod. Repararea prejudiciului se face în 

conformitate cu legislaţia.  

(4) Sumele prejudiciului cauzat prin încălcarea legislaţiei silvice se restituie 

deţinătorului de terenuri din fondul forestier. 

Articolul 94. Restituirea producţiei lemnoase, altor produse ale pădurii 

dobîndite ilicit 

Producţia lemnoasă, alte produse ale pădurii dobîndite ilicit urmează a fi restituite 

în modul stabilit de legislație întreprinderii, instituţiei sau organizaţiei respective care 

administrează gospodăria silvică sau proprietarului. Dacă restituirea producţiei silvice 

dobîndite ilicit este imposibilă, se încasează contravaloarea ei. 

Articolul 95. Compensarea pierderilor producţiei silvice 

(1) Pierderile producţiei silvice, cauzate de scoaterea terenurilor din fondul 

forestier de stat și altor terenuri de stat acoperite cu vegetație forestieră pentru 

folosirea lor în alte scopuri decît cele silvice, de limitarea drepturilor deţinătorilor de 

terenuri din fondul forestier de stat și altor terenuri de stat acoperite cu vegetație 

forestieră şi de înrăutăţirea stării calitative a pădurilor, ca rezultat al activităţii 

întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi cetăţenilor, urmează a fi compensate în 

fondul de conservare şi dezvoltare a pădurilor. Compensarea acestor pierderi se 

efectuează concomitent cu repararea prejudiciilor. 

(2) Pierderile indicate se recuperează de către întreprinderile, instituţiile, 

organizaţiile şi cetăţenii cărora li se repartizează terenuri din fondul forestier și alte 

terenuri acoperite cu vegetație forestieră, precum şi de către întreprinderile, 

instituţiile, organizaţiile şi cetăţenii, în jurul obiectelor cărora se stabilesc zone de 

protecţie, sanitare şi de pază, fapt care conduce la scoaterea terenurilor din fondul 

forestier și alte terenuri acoperite cu vegetație forestieră din ciclul de producţie 

forestieră. 
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(3) În cazul încălcării termenelor de restituire a terenurilor din fondul forestier și 

altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră, date în folosinţă temporară 

întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi cetăţenilor, aceştia compensează 

proprietarilor şi administratorilor de terenuri din fondul forestier și alte terenuri 

acoperite cu vegetație forestieră pierderile producţiei silvice şi venitul ratat pe 

perioada folosirii terenurilor din fondul forestier și altor terenuri acoperite cu 

vegetație forestieră, cu depăşirea termenelor stabilite. 

(4) Pierderile producţiei silvice se recuperează integral, conform normativelor 

aprobate de Guvern. 

Capitolul XIV 

DISPOZIŢII FINALE 

Articolul 96. 

Prezentul cod intră în vigoare după expirarea a trei luni din momentul publicării în 

Monitorul oficial al Republicii Moldova. 

Articolul 97. 
Guvernul, în termen de 18 luni: 

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru modificarea şi completarea 

legislaţiei ce rezultă din prezentul cod; 

b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezentul cod; 

c) va asigura modificarea sau abrogarea de către organele centrale de 

specialitate şi departamente a actelor lor normative ce contravin prezentului cod; 

d) va aproba actele normative necesare conform prezentului cod; 

e) va asigura aprobar 

f) ea de către autorităţile responsabile subordonate a actelor normative 

necesare conform prezentului cod. 

Articolul 98. 

La data intrării în vigoare a prezentului cod se abrogă Codul silvic nr. 887-XIII din 

21 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 4-5, art. 36), cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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Anexa nr.1 la Codul silvic 

T A R I F E 

de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat 

prin tăierea ilicită şi vătămarea arborilor şi arbuştilor pînă la 

gradul de încetare a creşterii lor 

Obiectul prejudiciat, 

fiecare arbore tăiat sau 

vătămat pînă la gradul de 

încetare a creşterii 

cu diametrul ciotului: 

Cuantumul despăgubirilor, în unități convenționale 

în pădurile cu funcții 

speciale de interes 

științific și de 

conservare a 

genofondului și 

ecofondului forestier 

în pădurile cu 

funcţii 

speciale de 

recrere 

în pădurile cu funcții 

speciale de protecție a 

apelor, a terenurilor și 

solului contra factorilor 

climatici și industriali 

dăunători, grupa a doua 

funcțională 

de pînă la 12,0 cm 15 10 8 

de la 12,1 cm la 16,0 cm 24 16 11 

de la 16,1 cm la 20,0 cm 31 23 15 

de la 20,1 cm la 24,0 cm 41 31 21 

de la 24,1 cm la 28,0 cm 53 40 27 

de la 28,1 cm la 32,0 cm 68 51 37 

de la 32,1 cm la 36,0 cm 80 63 49 

de la 36,1 cm la 40,0 cm 94 76 61 

de la 40,1 cm la 44,0 cm 108 90 75 

de la 44,1 cm la 48,0 cm 124 105 90 

fiecare centimetru  

suplimentar la taxa 

precedentă 

peste 48,0 cm 

6 4 2 

fiecare arbust tăiat 

sau vătămat 
16 10 6 

1. Arborele, arbustul se consideră vătămaţi pînă la gradul de încetare a creşterii în cazul în care 

tulpina arborelui este vătămată în volum ce depăşeşte 30 la sută din circumferinţă (pînă la masa 

lemnoasă) sau dacă coroana arborelui, arbustului sau sistemul radicular al acestora este vătămat mai 

mult de 1/3 din volumul lui total ori este distrus. 

2. Diametrul cioatei (părţii de jos a tulpinii) se determină ca media aritmetică dintre diametrele 

maxim şi minim. 

3. În cazul în care cioatele arborilor tăiaţi ilicit sînt defrişate şi datele necesare pentru evaluarea 

prejudiciului lipsesc, la calcularea valorii prejudiciului şi a cuantumului despăgubirilor se va lua ca 

bază media aritmetică rezultată prin măsurarea a cel puţin 10 arbori, diametrul cărora este aproape 

de cel al arborelui mediu de pe subparcela respectivă. 

4. În cazul în care arborii tăiaţi/defrișați ilicit au fost extrași cu tot cu cioate, cuantumul 

prejudiciului calculate pentru acești arbori se calculează conform tarifelor indicate, majorate de 1,5 

ori. 

5. În cazul în care se constată că suprafața acoperită cu vegetație forestieră a fost defrișată în 

întregime, iar date necesare pentru evaluarea prejudiciului lipsesc, inclusiv pentru calcularea bazei 
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medii aritmetice rezultate prin măsurarea a cel puţin 10 arbori, prejudiciul va constitui 200000 u.c. 

pentru fiecare hectar. 

6. În cazul tăierii ilicite şi vătămării pînă la gradul de încetare a creşterii a stejarului, fagului, 

frasinului, nuciferilor şi pomilor fructiferi sălbatici, cuantumul despăgubirilor se calculează conform 

tarifelor indicate majorate de 2 (două) ori. 

7. În cazul tăierii ilicite şi vătămării pînă la gradul de încetare a creşterii în perioada decembrie-

ianuarie a arborilor de conifere, cuantumul despăgubirilor se calculează conform tarifelor indicate 

majorate de 4 (patru) ori. 

8. În cazul tăierii ilicite şi vătămării pînă la gradul de încetare a creşterii a arborilor şi arbuştilor 

din perdelele forestiere de protecţie şi din alte plantaţii de arbori şi arbuşti, situate pe terenurile cu 

destinaţie agricolă, bazinelor acvatice precum şi de-a lungul căilor de comunicaţie, cuantumul 

despăgubirilor se calculează conform tarifelor stabilite pentru repararea prejudiciului cauzat 

pădurilor cu funcții special de interes științific și de conservare a genofondului și ecofondului 

forestier. 

9. În cazul însuşirii ilicite a arborilor rupţi de furtuni, doborîţi de vînt și zăpadă şi a celor tăiaţi, 

precum şi recoltării ilicite în orice mod a arborilor şi arbuştilor uscaţi în picioare, cuantumul 

despăgubirilor se calculează conform tarifelor indicate, suma obţinută înmulţindu-se la coeficientul 

de corecţie 0,8. 

10. În cazul tăierii ilicite în parchetele care se exploatează, precum și în fondul forestier limitrof 

acestora a unui număr de arbori ce depășesc proporția de 30% din numărul inițial de arbori indicați 

în actele de punere în valoare, cuantumul prejudiciului despăgubirilor se calculează conform 

tarifelor indicate majorate de 3 (trei) ori. 

11. În cazul tăierii ilicite și vătămării pînă la gradul de încetare a creșterii arborilor seculari 

incluși la lit. b) „Arbori seculari”, comp. C) „Monumente ale naturii botanice” din Anexa nr. 3, din 

Legea nr. 1538/1998 privnd fondul ariilor naturale protejate de stat, cuantumul despăgubirilor se 

calculează conform tarifelor indicate majorate de 4 (patru) ori. 

12. Masa lemnoasă dobîndită în mod ilicit se restituie. În cazul cînd restituirea acesteia este 

imposibilă, cuantumul despăgubirii se va majora cu costul masei lemnoase conform preţurilor de 

comercializare în vigoare. 

Anexa nr.2 la Codul silvic 

T A R I F E 

de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat 

prin vătămarea ilicită a arborilor şi arbuştilor care nu întrerupe creşterea lor 

Obiectul prejudiciat, din 

arboretele care au realizat 

starea de masiv: 

Cuantumul despăgubirilor, în unități convenționale 

în pădurile cu 

funcții speciale de 

interes științific și 

de conservare a 

genofondului și 

ecofondului 

forestier 

în pădurile cu 

funcţii speciale 

de recrere 

 

în pădurile cu funcții speciale 

de protecție a apelor, a 

terenurilor și solului contra 

factorilor climatic și industriali 

dăunători, grupa a doua 

funcțională.  în pădurile de 

protecţie a apelor şi solului, în 

alte păduri 

fiecare arbore vătămat 12 8 6 

fiecare arbust vătămat 9 6 4 

1. Arborele, arbustul se consideră vătămaţi, fără încetarea creşterii lor, în cazul în care tulpina, 

coroana sau sistemul radicular al arborelui, arbustului este vătămat pînă la 1/3 din volumul total. 
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2. În cazul vătămării ilicite care nu întrerupe creşterea arborilor şi arbuştilor de conifere, 

decorativi, nuciferi, precum şi fructiferi sălbatici, în pădurile de orice categorie, cuantumul 

despăgubirilor se calculează conform tarifelor stabilite pentru repararea prejudiciului cauzat 

pădurilor cu funcții speciale de interes științific și de conservare a genofondului și ecofondului 

forestier majorate de 2 (două) ori, iar pentru vătămarea arborilor de conifere în perioada decembrie-

ianuarie, cuantumul despăgubirilor se majorează de 4 (patru) ori. 

3. În cazul vătămării ilicite care nu întrerupe creşterea arborilor şi arbuştilor din perdelele 

forestiere de protecţie şi din alte plantaţii de arbori şi arbuşti, situate pe terenurile cu destinaţie 

agricolă, precum şi de-a lungul căilor de comunicaţie, cuantumul despăgubirilor se calculează 

conform tarifelor stabilite pentru repararea prejudiciului cauzat pădurilor cu funcții speciale de 

interes științific și de conservare a genofondului și ecofondului forestier. 

4. Cuantumul despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin vătămarea ilicită care nu întrerupe 

creşterea vegetaţiei de arbori şi arbuşti, dar care nu au fost transferate în stare de masiv se 

calculează conform tarifelor indicate în anexa nr.3. 

Anexa nr.3 la Codul silvic 

T A R I F E 

de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin distrugerea şi 

vătămarea culturilor silvice, arboreturilor tinere provenite prin regenerare naturală, 

seminţişului natural şi preexistent de pe suprafeţele destinate împăduririi și reîmpăduririi 

Obiectul prejudiciat, 

fiecare hectar de culturi 

silvice, arboreturi tinere 

provenite prin regenerare 

naturală, seminţiş natural 

și seminţiş natural 

preexistent distruse sau 

vătămate, care nu au 

realizat starea de masiv 

Cuantumul despăgubirilor, în unități convenționale 

în pădurile cu funcții 

speciale de interes 

științific și de 

conservare a 

genofondului și 

ecofondului forestier 

în pădurile cu 

funcţii 

speciale de 

recrere 

în pădurile cu funcții speciale de 

protecție a apelor, a terenurilor și 

solului contra factorilor climatici 

și industriali dăunători, grupa a 

doua funcțională 

650 600 560 

1. În cazul distrugerii şi vătămării culturilor silvice, arboreturilor tinere provenite prin regenerare 

naturală, seminţişului natural şi preexistent de stejar, fag, frasin, arborilor şi arbuştilor de conifere, 

decorativi, nuciferi, precum şi fructiferi sălbatici, în pădurile de orice categorie, cuantumul 

despăgubirilor se calculează conform tarifelor indicate majorate de două ori. 

2. În cazul distrugerii şi vătămării culturilor silvice, arboreturilor tinere provenite prin regenerare 

naturală şi seminţişului preexistent de conifere în perioada decembrie-ianuarie, cuantumul 

despăgubirilor se calculează conform tarifelor indicate majorate de 4 (patru) ori. 

3. În cazul distrugerii şi vătămării masive a culturilor silvice, arboreturilor tinere provenite prin 

regenerare naturală, seminţişului natural şi preexistent (cînd sînt distruse şi vătămate pînă la 50 la 

sută din numărul plantelor), cuantumul despăgubirilor se calculează conform tarifelor indicate, 

ţinîndu-se cont de procentul vătămării. 

4. În cazul vătămării unor arbori şi arbuşti aparte din culturile silvice, arboreturilor tinere 

provenite prin regenerare naturală, seminţişului natural şi preexistent, care nu întrerupe creşterea 

lor, cuantumul despăgubirilor constituie 50 la sută din suma calculată în conformitate cu punctul 3 

la prezenta anexă. 

Anexa nr. 4 la Codul silvic 

T A R I F E 
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de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin distrugerea şi 

vătămarea puieţilor şi butaşilor din pepinierele şi plantaţiile silvice 

Obiectul prejudiciat Cuantumul despăgubirilor 

În pepinierele silvice: fiecare butaş 

sau fiecare puiet  

Preţul de comercializare a materialului săditor distrus 

sau vătămat majorat de 10 (zece) ori. 

În plantaţiile silvice: fiecare puiet de 

orice specie  

Preţul de creare şi de creştere a puietului pînă la vîrsta 

de distrugere sau vătămare majorat de 10 (zece) ori. 

În cazul pricinuirii prejudiciului secţiilor de semănături ale pepinierelor, cuantumul 

despăgubirilor se calculează prin înmulţirea preţului de comercializare a puieţilor, majorat de 10 

(zece) ori cu norma stabilită a densităţii lor la un hectar şi cu suprafaţa pe care puieţii au fost 

distruşi sau vătămaţi. 

Anexa nr. 5 la Codul silvic 

T A R I F E 

de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat 

prin recoltarea neautorizată a ierbii şi păşunatul ilicit 

Obiectul prejudiciat Cuantumul despăgubirilor în unități 

convenționale 

Fiecare hectar de teren acoperit cu păduri, 

inclusiv fîneţe şi păşuni: 

 ierburi semănate 120 

 fîneţe naturale ameliorate 90 

 fîneţe neameliorate 45 

 fîneţe mlăştinoase 45 

 pe terenuri din fondul forestier unde recoltarea 

ierbii este interzisă 

150 

Păşunatul neautorizat al animalelor domestice (fiecare animal) 

pe terenuri neacoperite cu vegetație forestieră: 

 bovine şi cabaline în vîrstă de pînă la 2 ani, 

porcine, etc. 

1,5 

 bovine şi cabaline în vîrstă de peste 2 ani 2 

 ovine şi caprine, etc. 3 

Pășunatul neautorizat al animalelor domestice (fiecare animal) 

pe terenuri acoperite cu vegetație forestieră: 

 bovine şi cabaline în vîrstă de pînă la 2 ani, 

porcine, etc. 

4 

 bovine şi cabaline în vîrstă de peste 2 ani 6 

 ovine şi caprine, etc. 9 

1. În cazul recoltării neautorizate a ierbii şi păşunatului ilicit al animalelor domestice în pădurile 

cu funcții speciale de interes științific și de conservare a genofondului și ecofondului forestier, 

cuantumul despăgubirilor se calculează conform tarifelor specificate majorate de 3 (trei) ori. 

2. Dacă prin recoltarea neautorizată a ierbii şi păşunatul ilicit al animalelor domestice sînt 

distruse şi vătămate plantaţii şi culturi silvice, arboreturi tinere provenite prin regenerare naturală, 

seminţiş natural şi preexistent de pe terenurile destinate reîmpăduririi, litiera, pătura vie şi stratul de 
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sol fertil, cuantumul despăgubirilor se calculează în conformitate cu tarifele specificate în anexa 

dată şi în anexele nr.1-4 şi 12. 

Anexa nr. 6 la Codul silvic 

T A R I F E 

de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin recoltarea 

neautorizată a fructelor şi pomuşoarelor sălbatice, nucilor, 

ciupercilor şi plantelor medicinale, melcilor de viţă de vie pe sectoarele 

unde aceasta este interzisă sau este permisă numai în baza biletului silvic 

Obiectul prejudiciat 
Cuantumul despăgubirilor 

în unități convenționale 

Fiecare kilogram de produs recoltat neautorizat 

Arbori şi arbuşti nuciferi: 

nuci, aluni etc. 
4 

Arbori şi arbuşti fructiferi sălbatici: 

măr, păr, gutui, prun, corcoduş, cireş, vişin, corn, 

cătină albă, scoruş obişnuit, măcieş,păducel, 

porumbrel, scoruş negru, coacăz negru, cuişor, călin 

etc. 

2,5 

Ciuperci 4 

Plante medicinale ierburi de: 

coşaci, zăvăcustă, omeag-galben, creţişor, piperul-

bălţii, troscot (sporîş), sulfină galbenă, sovîrv, 

pojarniţă, fierea-pămîntului, cucurbeţică, iarba mîţei, 

scrîntitoare, brusture, mintă de cîmp, rogoz de 

dumbravă, traista-ciobanului, ciuboţica-cucului, 

pelin alb, talpa-gîştei, coada-şoricelului, panseluţe 

de cîmp, coada-calului, cimbrişor, dentiţă, 

rostopască. 

5 

Rădăcini şi rizomi de: 

nalbă mare, odolean,iarbă mare, angelică, perişor, 

sorbestre, perişor, ştevie. 
5 

Frunze de:  

frag, urzică mare, podbal, vîscalb, pătlagină mare 

(cu frunză lată), pelin alb, scumpie obişnuită. 
5 

Flori de:  

salcîm-alb, păducel, soc negru, lumînărică, tei (toate 

speciile) podbal, vetrice, muşeţel, coada şoricelului. 
5 

Scoarţă de: 

stejar, călin, verigariu. 5 

Muguri de: 

mesteacăn, pin, plop. 5 

Melci de viţă de vie  2,5 

Plante incluse în Cartea Roșie și cele vernale Conform Anexei nr. 3 la Legea 

regnului vegetal nr. 239/2007. 
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Obiectul prejudiciat 
Cuantumul despăgubirilor 

în unități convenționale 

(pentru fiecare plantă). 

În cazul în care plantele nu se regăsesc în anexe la 

Legea regnului vegetal (pentru fiecare plantă). 
2,5 

Stuf (fiecare m2 de sector distrus sau recoltat). 5 

1. În cazul în care la recoltarea fructelor şi pomuşoarelor sălbatice, nucilor, ciupercilor şi 

plantelor medicinale, melcilor de viţă de vie au fost tăiaţi şi vătămaţi ilicit arbori şi arbuşti, au fost 

distruse şi vătămate plantaţii şi culturi silvice, arboreturi tinere, provenite prin regenerare naturală, 

seminţiş natural şi preexistent de pe terenurile destinate reîmpăduririi, litiera, pătura vie şi stratul de 

sol fertil, cuantumul despăgubirilor se calculează conform tarifelor specificate la anexa dată, 

precum şi în anexele nr.1-4 şi 12. 

2. Produsele recoltate neautorizat se confiscă şi se comercializează în modul stabilit. În 

cazurile cînd confiscarea este imposibilă sau inoportună, cuantumul despăgubirilor se majorează cu 

preţul de comercializare a produselor la data depistării contravenţiei. 

Anexa nr.7 la Codul silvic 

T A R I F E 

de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin distrugerea 

şi deteriorarea semnelor de restricţie, indicatoarelor de amenajament silvic, 

bornelor silvice, stîlpi de hotar, obiectelor de agitaţie şi informaţie vizuală, 

îngrădirilor de restricţie şi a construcţiilor din locurile de agrement 

Obiectul prejudiciat Cuantumul despăgubirilor 

Fiecare semn de restricţie, indicator de amenajament silvic, bornă silvică, obiect de 

propagandă şi informaţie vizuală, fiecare sector de îngrădire de restricţie şi construcţie 

din locurile de agrement: 

Stîlpii de hotar, parcelari, de vizor şi de gospodării (pe 

sectoarele parchetelor, pe suprafeţele de culturi silvice, pe 

terenurile personalului silvic, etc.) 

Costul lucrărilor de 

restabilire la data 

depistării contravenţiei 

majorat de 5 (cinci) ori 

Afişele, firmele, panourile, indicatoarele şi alte obiecte de 

agitaţie şi informaţie vizuală 

Costul lucrărilor de 

restabilire la data 

depistării contravenţiei 

majorat de 2 (două) ori 

Barierele, parapetele, îngrădirile şi gardurile din lemn sau 

metal, bornele de restricţie, formele arhitecturale mici şi alte 

construcţii din locurile de agrement  

Costul lucrărilor de 

restabilire la data 

depistării contravenţiei 

majorat de 10 (zece) ori 

Anexa nr. 8 la Codul silvic 

T A R I F E 

de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin distrugerea 

 şi deteriorarea muşuroaielor de furnici în terenuri acoperite cu vegetație forestieră 

Obiectul prejudiciat, Cuantumul despăgubirilor, în unități convenționale 
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fiecare muşuroi (cuib) 

de furnici distrus sau 

deteriorat cu diametrul 

la bază de: 

în pădurile cu 

funcții speciale de 

interes științific și 

de conservare a 

genofondului și 

ecofondului 

forestier 

în pădurile cu funcţii 

speciale de recrere 

în pădurile cu 

funcții speciale de 

protecție a apelor, a 

terenurilor și 

solului contra 

factorilor climatici 

și industriali 

dăunători, grupa a 

doua funcțională 

pînă la 1 m 12,5 10 7,5 

de la 1,1 m la 1,5 m 17,5 15 10 

de la 1,6 m la 2 m 25 20 15 

peste 2,1 m 35 25 20 

Anexa nr.9 la Codul silvic 

T A R I F E 

de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat 

prin distrugerea şi deteriorarea fîneţelor şi păşunilor de 

pe terenurile din fondul forestierși alte terenuri acoperite cu vegetație forestieră 

Obiectul prejudiciat 
Cuantumul despăgubirilor, în unități 

convenționale 

Fiecare hectar distrus sau deteriorat 

de fîneţe sau păşuni: 

ierburi semănate 600 

fîneţe naturale ameliorate 350 

fîneţe şi păşuni naturale neameliorate 250 

fîneţe mlăştinoase 200 

Anexa nr.10 la Codul silvic 

T A R I F E 

de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat 

prin distrugerea şi deteriorarea sistemelor de drenaj, drumurilor şi instalaţiilor inginereşti 

de pe terenurile din fondul forestierși alte terenuri acoperite cu vegetație forestieră 

Obiectul prejudiciat, 

fiecare metru liniar al obiectului distrus sau 

deteriorat: 

Cuantumul despăgubirilor 

Sistemele de drenaj (desecătoare, colectoare, 

canale magistrale, etc) 

Costul lucrărilor de restabilire la 

data depistării contravenţiei majorat 

de de 10( zece) ori. 

Drumurile (de asfalt şi beton, gudronate, de 

petriş, asfaltate, naturale, natural ameliorate, 

etc.) 

Costul lucrărilor de restabilire la 

data depistării contravenţiei majorat 

de de 20 (două zeci) ori. 

Construcţiile inginereşti de pe sistemele de 

drenaj şi de pe drumuri (poduri, ţevi pentru 

trecere, ecluze etc.) 

Costul lucrărilor de restabilire la 

data depistării contravenţiei majorat 

de de 50 (cinci zeci) ori. 
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Se consideră deteriorare a drumului natural formarea de urme de roţi (adîncituri), cu o adîncime 

de 20 cm şi mai mult, de către mijloacele de transport. 

Anexa nr.11 la Codul silvic 

T A R I F E 

de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat 

prin amplasarea neautorizată a stupilor şi a prisăcilor 

pe terenurile din fondul forestier şi cu încălcarea modului stabilit, prevăzut în biletul silvic 

Obiectul prejudiciat 

Cuantumul despăgubirilor, în unități convenționale 

în pădurile cu 

funcții speciale 

de interes 

științific și de 

conservare a 

genofondului și 

ecofondului 

forestier 

în pădurile cu 

funcţii 

speciale de 

recrere 

în pădurile cu funcții 

speciale de protecție a 

apelor, a terenurilor și 

solului contra 

factorilor climatici și 

industriali dăunători, 

grupa a doua 

funcțională 

Fiecare stup amplasat în 

mod neautorizat sau cu 

încălcarea modului 

stabilit 

5 3 2 

1. Stupii şi prisăcile, amplasate neautorizat sau cu încălcarea modului stabilit, urmează să fie 

scoase imediat. 

2. Pentru fiecare zi de aflare a stupilor pe terenurile din fondul forestier după expirarea 

termenului de scoatere a stupilor, fixat în procesul-verbal de contravenţie silvică, contravenientul 

achită o amendă în cuantum de 10 la sută din suma despăgubirii pentru prejudiciul cauzat calculată 

conform tarifelor specificate. 

3. În cazurile în care în timpul amplasării neautorizate a stupilor şi prisăcilor pe terenurile din 

fondul forestier sau amplasării lor cu încălcarea modului stabilit sînt tăiaţi ilicit şi vătămaţi arbori şi 

arbuşti, sînt distruse sau deteriorate plantaţii şi culturi silvice, arboreturi tinere provenite prin 

regenerare naturală, seminţiş natural şi preexistent de pe terenurile destinate reîmpăduririi, precum 

şi sînt construite ilegal clădiri (inclusiv provizorii), cuantumul despăgubirilor se calculează în 

conformitate cu tarifele specificate în anexa dată, precum şi în anexele nr.1-4 şi 14. 

Anexa nr.12 la Codul silvic 

T A R I F E 

de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat 

prin decopertarea şi distrugerea neautorizată a litierei, păturii vii şi a stratului de sol fertil 

în fondul forestier și alte terenuri acoperite cu vegetație forestieră 

pentru a le folosi în alte scopuri decît cele silvice 

Obiectul prejudiciat 

Cuantumul despăgubirilor, în unități convenționale 

în pădurile cu 

funcții speciale de 

interes științific și 

de conservare a 

genofondului și 

ecofondului 

forestier 

în pădurile cu 

funcţii speciale 

de recrere 

în pădurile cu funcții 

speciale de protecție a 

apelor, a terenurilor și 

solului contra factorilor 

climatici și industriali 

dăunători, grupa a doua 

funcțională 
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Fiecare metru pătrat de 

suprafaţă de pe care 

litiera sau pătura vie a 

fost decopertată sau 

distrusă neautorizat 

6,0 4,0 3,0 

Fiecare metru pătrat de 

suprafaţă de pe care 

stratul de sol fertil a fost 

decopertat sau distrus 

pînă la o adîncime de 25 

cm 

7,0 5,0 4,0 

Fiecare 25 cm ulteriori 9,0 7,0 5,0 

Dacă la decopertarea sau distrugerea neautorizată a litierei, păturii vii şi a stratului de sol fertil au 

fost tăiaţi şi vătămaţi ilicit arbori şi arbuşti, au fost distruse şi deteriorate plantaţii şi culturi silvice, 

arboreturi tinere provenite prin regenerare naturală, seminţiş natural şi preexistent de pe terenurile 

destinate reîmpăduririi cuantumul despăgubirilor se calculează conform tarifelor specificate în 

anexa dată, precum şi în anexele nr.1-4. 

Anexa nr.13 la Codul silvic 

T A R I F E 

de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat 

prin poluarea fondului forestier și altor terenuri acoperite cu vegetație forestieră cu 

deşeuri, reziduuri de construcţie, menajere sau de altă natură 

Obiectul prejudiciat 
Cuantumul despăgubirilor în unități 

convenționale 

Fiecare metru pătrat de teren din fond 

forestier și/sau alte terenuri acoperite cu 

vegetație forestieră poluat cu deşeuri, 

reziduuri de construcţie, menajere sau de altă 

natură. 

50 

1. Suprafaţa sectorului poluat se determină prin înmulţirea diametrelor maxim şi minim ale 

sectorului. Suprafaţa minimă a sectorului poluat se consideră un metru pătrat. 

2. În cazul poluării cu deşeuri de orice natură a sectoarelor din pădurile cu funcții speciale de 

interes științific și de conservare a genofondului și ecofondului forestier, cuantumul despăgubirilor 

se majorează de 10 (zece) ori. 

3. În cazul poluării terenului fondului forestier cu produse petroliere şi alte substanţe chimice, 

inclusiv periculoase, cuantumul despăgubirilor se majorează de 50 (cinci zeci) ori. 

4. În cazul vătămării arborilor şi arbuştilor (inclusiv păturii vii) prin influenţa asupra terenului pe 

care cresc, cu deşeuri de orice natură, cuantumul despăgubirilor se calculează conform tarifelor 

specificate în prezenta anexă, precum şi în anexele nr.1-4 şi 12. 

5. Persoanele vinovate de poluarea terenurilor fondului forestier și altor terenuri acoperite cu 

vegetație forestieră cu deşeuri de orice natură sînt obligate să lichideze efectele poluării și să aducă 

terenurile în stare inițială. În caz de refuz sau imposibilitate de a aduce sectorul de pădure poluat în 

starea cuvenită, cuantumul despăgubirilor se majorează de 100 (una sută) ori. 

Anexa nr.14 la Codul silvic 

T A R I FE 

de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin folosirea neautorizată 

a terenurilor din fondul forestier și alte terenuri acoperite cu vegetație forestieră pentru 

defrişare, lucrări de construcţie (clădiri administrative, depozite, etc) și alte scopuri 
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Obiectul prejudiciat 
Cuantumul despăgubirilor în 

unități convenționale 

Fiecare metru pătrat de terenuri folosite neautorizat pentru 

defrişare, lucrări de construcţie (clădiri administrative, 

depozite, etc) şi alte scopuri 

50 

1. În cazul folosirii neautorizate a terenurilor din fondul forestier pentru construcţia de clădiri 

administrative, depozite şi alte obiecte în pădurile cu funcții speciale de interes științific și de 

conservare a genofondului și ecofondului forestier, cuantumul despăgubirii se majorează de 50 

(cinci zeci) ori. 

2. În cazul în care în timpul folosirii neautorizate a terenurilor din fondul forestier pentru 

construcţia de clădiri administrative, depozite şi alte obiecte au fost tăiaţi şi vătămaţi ilicit arbori şi 

arbuşti, au fost distruse şi vătămate plantaţii şi culturi silvice, arboreturi tinere provenite prin 

regenerare naturală, seminţiş natural şi preexistent de pe terenurile destinate reîmpăduririi, a fost 

decopertată şi distrusă litiera, pătura vie şi stratul de sol fertil, precum şi a fost admisă poluarea 

terenului fondului forestier cu deşeuri de orice natură, cuantumul despăgubirilor se calculează 

conform tarifului specificat în prezenta anexă, precum şi în anexele nr.1-4, 12 şi 13. 

3. Persoanele vinovate de folosirea neautorizată a terenurilor, sînt obligate să le elibereze 

imediat și să aducă terenurile în stare inițială. În caz de refuz sau imposibilitate de a aduce sectorul 

de pădure ocupat în starea cuvenită, se consider încălcare continua și cuantumul despăgubirilor se 

majorează de 100 (una sută) ori. 

Anexa nr.15 la Codul silvic 

T A R I F E 

de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin circulaţia şi parcarea 

autovehiculelor, altor mijloace de transport (fiecărei unităţi) 

pe terenurile fondului forestier și alte terenuri acoperite cu vegetație forestieră, 

în afara drumurilor publice şi în locuri interzise 

Cuantumul despăgubirilor, în unități convenționale 

în pădurile cu funcții 

speciale de interes științific 

și de conservare a 

genofondului și 

ecofondului forestier 

în pădurile 

cu funcţii 

speciale de 

recrere 

în pădurile cu funcții speciale de 

protecție a apelor, a terenurilor și 

solului contra factorilor climatici și 

industriali dăunători, grupa a doua 

funcțională 

40 20 15 

În cazul în care în timpul circulaţiei sau parcării autovehiculelor altor mijloace de transport în 

afara drumurilor publice şi în locuri interzise, au fost vătămaţi arbori şi arbuşti (inclusiv pătura vie), 

cuantumul despăgubirilor se calculează conform tarifelor specificate în prezenta anexă, precum şi în 

anexele nr.1-4 şi 12. 

Anexa nr. 16 la Codul silvic 

T A R I F E 

de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat de beneficiarii forestieri 

prin încălcarea prevederilor Regulilor de eliberare a lemnului pe picior în păduri 

Tipul încălcării 
Cuantumul despăgubirilor, în 

unități convenționale  

1. Tăierea sau vătămarea, arborilor seminceri şi a arborilor 

din grupe şi pîlcuri semincere 
15 pentru fiecare m3 

2. Tăierea, distrugerea, vătămarea arborilor, arbuştilor şi 

lianelor interzise pentru extras în corespundere cu pct.13 al 

Regulilor de eliberare a lemnului pe picior în păduri. 

30 pentru fiecare m3 
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Tipul încălcării 
Cuantumul despăgubirilor, în 

unități convenționale  

3. Recoltarea sau colectarea masei lemnoase în perioada 

interzisă (indicată în dispoziția de exploatare a pădurii). 
5 pentru fiecare m3 

4. Recoltarea sau colectarea masei lemnoase, inclusiv în 

parchetele transmise prealabil, conform actului, 

beneficiarului forestier, pînă la primirea dispoziției de 

exploatare a pădurii, la primirea dispoziției de exploatare a 

pădurii, dar pînă la primirea parchetului în natură, precum şi 

după expirarea termenului indicat în dispoziția de exploatare 

a pădurii; 

recoltarea sau colectarea masei lemnoase după sistarea sau 

încetarea dreptului de folosinţă în conformitate cu pct.22-25 

ale Regulilor de eliberare a lemnului pe picior în păduri. 

10 pentru fiecare m3 

5. Perfectarea, cu întîrziere a dispoziției de exploatare a 

pădurii pentru tăierea deja executată permisă în conformitate 

cu pct.63 al Regulilor de eliberare a lemnului pe picior în 

păduri  

10 pentru fiecare m3 

6. Lăsarea arborilor pe picior în sectoare de pădure 

compacte cu suprafaţa mai mare de 0,1 ha.  
2 pentru fiecare m3 

7. Lăsarea arborilor pe picior în grupe cu suprafaţa de pînă 

la 0,1 ha şi a arborilor solitari sau a sectoarelor brăcuite prin 

tăieri selective în parchetele destinate tăierilor rase. 

4 pentru fiecare m3 

8. Netransportarea în termenul stabilit (inclusiv termenele 

de prelungire) a masei lemnoase din parchete, din locurile în 

care se efectuează lucrări de curăţare a sectoarelor pentru 

depozite silvice, drumuri forestiere, construcţii, edificii şi 

instalaţii, precum şi lăsarea, pe un termen de peste 4 luni, a 

masei lemnoase accidentale de-a lungul drumurilor 

forestiere.  

7 pentru fiecare m3 

9. Transportarea, descărcarea sau prelucrarea masei 

lemnoase pînă la atestare, în cazul eliberării lemnului 

conform cantităţii de masă lemnoasă recoltată.  

7 pentru fiecare m3 

10. Transportarea masei lemnoase la un loc care nu este 

indicat în dispoziția de exploatare a pădurii în cazul tuturor 

tipurilor de evidenţă. 

5 pentru fiecare m3 

11. Secţionarea iraţională a masei lemnoase, cînd volumul 

lemnului de lucru recoltat este cu peste 10% sub indicii din 

dispoziția de exploatare a pădurii. 

5 pentru fiecare m3 

12. Tăierea (extragerea) arborilor doborîţi de vînt, rupţi de 

zăpadă ori uscaţi fără dispoziția de exploatare a pădurii. 
5 pentru fiecare m3 

13. Nimicirea mărcilor, semnelor sau a numerelor de pe 

arbori şi cioate. 

5 pentru fiecare unitate de 

arbore/cioată 

14. Recoltarea produselor lemnoase auxiliare, efectuarea 

folosinţelor accesorii şi altor folosinţe silvice fără primirea 

biletului silvic sau cu încălcarea termenelor şi regulilor de 

folosire.  

5 pentru fiecare unitate de 

măsură 

15. Defrişarea neautorizată a cioatelor. 3 pentru fiecare cioată defrișată 

16. Curăţarea necalitativă sau cu întîrziere a parchetelor de 

resturi de exploatare (inclusiv în cazul depăşirii intervalului 

de 10 zile de la tăierea arborilor şi pînă la curăţare în 

100 pentru fiecare hectar 
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Tipul încălcării 
Cuantumul despăgubirilor, în 

unități convenționale  

perioada de primăvară-vară); curăţarea insuficientă a 

parchetelor exploatate pe timp de iarnă pînă la începutul 

perioadei de pericol incendiar; poluarea cu resturi de 

exploatare a pădurilor şi terenurilor împădurite în cadrul 

lucrărilor de curăţare a terenurilor pentru drumuri, depozite 

silvice şi pentru alte scopuri, precum şi poluarea benzilor, cu 

lăţimea de 50 m, limitrofe acestor obiecte şi drumurilor 

forestiere.  

17. Lăsarea în parchet a arborilor suspendaţi.  10 pentu fiecare arbore 

18. Lăsarea în pădure, pe perioada de vară, a lemnului de 

răşinoase necojit în termenul stabilit, a lemnului de foioase 

fără decojire parţială, dacă masa lemnoasă menţionată nu a 

fost prelucrată cu insecticide, iar în depozite primare, finale 

şi alte depozite nu este stivuită în corespundere cu 

standardele, instrucţiunile şi recomandările în vigoare.  

2 pentru fiecare m3 

19. Lăsarea cioatelor cu înălţimea mai mare de 1/3 din 

diametrul secţiunii, iar la tăierea arborilor cu diametrul sub 

30 cm – cu înălţimea mai mare de 10 cm. 

10 pentru fiecare cioată 

20. Neîndeplinirea cerinţelor indicate în contract privind 

demolarea construcţiilor, edificiilor, instalaţiilor şi altor 

obiecte, recultivarea terenurilor fondului forestier afectate în 

procesul recoltării masei lemnoase sau altor resurse 

forestiere, precum şi neexecutarea clauzelor privind aducerea 

drumurilor existente în stare bună, potrivită pentru utilizare 

conform destinaţiei. 

de 2 (două) ori mai mult decît 

mărimea costului lucrărilor  

21. Cesiunea ilicită a drepturilor de folosinţă, acordate 

beneficiarului forestier conform dispoziției de exploatare a 

pădurii.  

10 pentru fiecarte m3 de masa 

lemnoasă şi alte produse 

forestiere, indicate în dispoziția 

de exploata re a pădurii şi 

cesionate ilicit altor beneficiari 

22. Încălcarea modului și a termenelor de împădurire a 

parchetelor exploatate și a terenurilor neîmpădurite din 

fondul forestier și alte terenuri acoperite cu vegetație 

forestieră. 

de 2 (două) ori mai mult decît 

mărimea costului lucrărilor de 

regenerare 

1. Pentru încălcările prevăzute la pct. 1, 3-5 şi 21 ale prezentei anexe, comise pe sectoarele din 

cadrul fondului ariilor naturale protejate de stat, precum şi în alte păduri cu regim special de 

protecţie (art. 43 alin.(4) din prezentul cod), mărimile despăgubirilor indicate se triplează. 

2. La calcularea cuantumului despăgubirilor indicate în pct. 14, 16, 17, 19, 20, 21 se folosesc 

fişele tehnologice şi mărimile cheltuielilor normative de resurse materiale şi umane. 

3. Achitarea despăgubirilor, indicate la pct.16-20 ale prezentei anexe nu îi scuteşte pe 

beneficiarii forestieri de lichidarea încălcărilor în termenul stabilit. În caz de neîndeplinire a acestei 

cerinţe, despăgubirile se stabilesc repetat pînă la lichidarea deplină a încălcărilor. 
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Cancelaria de Stat 

La nr. 	 din 

 

CERERE 

privind inregistrarea de catre Cancelaria de Stat 

a proiectelor de acte ale Guvernului 

Nr. 
ert. 

Criterii de inregistrare Nota autorului 

1 Categoria si denumirea proiectului. Proiectul hotaririi de Guvern cu privire la aprobarea 
Codului silvic 

2.  Autoritatea care a elaborat 
proiectul. 

Ministerul 	Agriculturii. 	Dezvoltarii 	Regionale 	si 
Mediului 

3.  Justificarea depunerii cererii. Proiectul hotaririi Guvernului a fost elaborat in 
conforrnitate cu angajamentele Republicii Moldova la 
PNAAA (art. 369, Cap. 13) si pct. 4 din Planul de 
Anthill' pentru implementarea Strategiei privind 
diversitatea biologica a Republicii Moldova pentru anii 
2015-2020. 

4.  Lista autoritatilor si institutiilor a 
ciu-or avizare este necesara. 

Ministerul Economiei si Infrastructurii 
Ministerul Sanatatii. Muncii si Protectiei Sociale 
Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene 
Ministerul Afacerilor Interne 
Ministerul Educatiei. Culturii Si Cercetarii 
(1.P. Gradina Botanica Nationala (Institut),.Al. 
Ciubotaru). 
(Institutul de Ecologie si Geografie), 
(Institutul de Zoologie); 
Academia de Stiinte a Moldovei 
Ministerul Finantelor 
Serviciul Vamal; 
Ministerul Justitiei; 
Centrul National Anticoruptie; 
Agentia Proprietati Publice 
Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor 
Agentia „Moldsilva" 
Agentia de Mediu 
Agentia ..Apele Moldovei" 
Inspectoratul pentru Protectia Mediului 
Camera de Comert si Industrie 



Congresul Autoritatilor Locale din Moldova 
Centrul National de Mediu 
Centrul Regional de Mediu Moldova 
Consiliul ONG-lor de mediu 
Platforma Nationalit Forumul Societatii Civile 

5.  Termenul-limita pentru depunerea 
avizelor/expertizelor 

20 zile 

6.  Persoana responsabila de 
promovarea proiectului. 

Olga Ceban, consultant principal, Directia politici in 
domeniul biodiversitatii. MADAM 
tel. 022 204 535; 
e-mail: olga.cebanamadrm.gov.md  

Dumitru Gorelco, $ef Directia politici in domeniul 
biodiversitAtii, MADRM. 
tel: 022 204 511; 
e-mail: dumitru.norelco(iAmadrrn.gov.md  

7.  Anexe - proiectul hotaririi de Guvem (I MO: 
- anexa la proiectul hotaririi de Guvern (55 file); 
- nota informativa (3 file); 

8.  Data si ora depunerii cererii 15.10.2019 

9.  SemnAtura 

Ministru 

	 tdefrneei 	Georgeta MINCU 

Ex.: Gorelco Dumitru 
tel.: (022) 204 511 
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