
NOTĂ INFORMATIVĂ  
la proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea 

lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a unităților administrativ 

teritoriale și a terenurilor degradate proprietate privată” 

 

 

Prezentul proiect de hotărîre este elaborat în contextul îndeplinirii prevederilor punctului 

1, subpunctul 1.1 din Planul naţional de extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră pentru 

anii 2014-2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 101 din 10 februarie 2014 și prevede 

aprobarea Regulamentului privind efectuarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate 

proprietate publică a unităților administrativ teritoriale și a terenurilor degradate proprietate 

privată. Prin proiectul în cauză se dezvoltă mecanismul de implementare a Legii pentru 

ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate (nr. 1041 din 15.06.2000), stabilind modul 

de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale 

(comune, oraşe, municipii – primării), precum și a terenurilor degradate aflate în proprietate 

privată (persoane fizice și juridice). 

Proiectul prevede întreg procesul de împădurire a terenurilor degradate, incluzând etapa 

de identificare a terenurilor degradate (comisii specializate, instituite la nivelul autorităților 

publice locale de nivelul 2 (raion, municipiu) și UTA Găgăuzia) și finalizând cu trecerea în 

starea de masiv a culturilor silvice plantate și supravegherea calității gestiunii acestora. Alocarea 

terenurilor degradate sub împădurire se prevede de a fi realizată prin intermediul a două 

modalități: 

a) Cu păstrarea drepturilor de proprietate asupra terenurilor degradate destinate 

împăduririi; 

b) Cu transmiterea terenurile degradate destinate împăduririi în proprietatea statului 

(entităților silvice de stat teritoriale). 

Documentul stabilește că estimarea costurilor lucrărilor de împădurire a terenurilor 

degradate se va realiza în baza hărţilor tehnologice la lucrările de proiectare şi cultură silvică 

elaborate și aprobate de Agenția ”Moldsilva” în modul stabilit. Finanţarea acestor lucrări va fi 

efectuată de către stat prin intermediul bugetului public, precum și alte surse legale (donații, 

mijloace internaționale etc.). Concomitent, proprietarii terenurilor degradate vor avea o 

contribuție de minim 15% din costul împăduririi și menținerii acestora până la realizarea stării de 

masiv. Contribuția respectivă va fi inclusă în contractele bilaterale pentru împădurirea terenurilor 

degradate semnate între entitățile silvice de stat teritoriale și proprietarii. Această prevedere va 

contribui la ridicarea responsabilității beneficiarilor de program, inclusiv sub aspectul asigurării 

integrității pădurilor noi create. 

Datorită complexității lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate, o importanță 

deosebită este acordată în proiect lucrărilor de proiectare a culturilor silvice. Această activitate se 

va realiza sub egida Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS), cu argumentarea 

tehnico-ştiinţifică corespunzătoare (norme şi îndrumări tehnice, ghiduri, proiecte-tip, studii 

pedologice etc.).  

Monitorizarea realizării activităților de împădurire a terenurilor degradate proprietate 

publică a unităţilor administrativ teritoriale, precum și a terenurilor degradate proprietate privată 

va fi efectuată de către Ministerul Mediului, Agenţia ”Moldsilva” şi Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru. Activitățile de monitorizare vor include recepția tehnică a lucrărilor, controlul anual al 

lucrărilor de împădurire, revizii de control etc. Autorităţile administraţiei publice locale 

(primării) și persoanele private beneficiare ale programelor naționale finanțate din mijloace 

publice va trebui să asigure implementarea regimului silvic în toate plantaţiile forestiere deținute. 

În același context, structurile teritoriale ale Ministerului Mediului (Inspectoratul Ecologic de 
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Stat) vor efectua anual controlul asupra stării şi integrităţii culturilor silvice create pe terenuri 

degradate în cadrul programelor naționale finanțate din mijloace publice cu prezentarea unei note 

informative Guvernului. 

Proiectul de hotărîre a fost avizat anterior de ministerele și departamentele cointeresate pe 

parcursul anului 2014, dar datorită modificării componenței Guvernului Republicii Moldova este 

remis spre reavizare. Astfel, proiectul în cauză a fost avizat anterior de Ministerul Mediului 

(scrisoarea nr. 04-07/1539 din 15.08.2014), Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 

(scrisoarea nr. 07-2/511 din 03.09.2014), Ministerul Finanțelor (scrisoarea nr. 11/1-2-09/2716 

din 30.10.2014), Ministerul Economiei (scrisoarea nr. 05/3-4938 din 22.08.2014), Academia de 

Științe a Moldovei (scrisoarea nr. 1886-14/7 din 18.11.2014), Agenția Relații Funciare și 

Cadastru (scrisoarea nr. 36/01-08/1616 din 29.08.2014). În total au parvenit 18 propuneri și 

obiecții din care 16 au fost acceptate integral, 3 – acceptate parțial și 3 – respinse ca nefondate. 

Textul actual al proiectului respectiv a fost deja modificat în baza propunerilor/obiecțiilor 

parvenite de la ministerele/departamentele menționate.  
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