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ORDIN
ilPT{KA3

din /t Nr. 5e-P

Cu privire la aproborea Regulamentului
privind mecanismul de documentare si
raportare a contravenliilor silvice

in cadrul LS. n.lr. ,,Codrii',

in scopul executirii ordinului Agenliei ,,Moldsilva" nr. 267 din 12 august 2022 ,,Cu
privire la aprobareo Regulamentului privind mecanismul de documentare Si raportare a
contr ayenliilor s ilv ice",

ORDON:

1. A aproba qi a implementa prevederile Regulamentului privind mecanismul de

documentare qi raportare a contraven{iilor silvice in cadrul i.S. Rezervatia Natural[

,,Codrii", conform anexei.

2. A completa Registrul de eviden!6 a contravenliilor silvice in cadrul i.S.

Rezervaf i a Naturald,,C odrii", confonn anexei.

3. Inginerul pazd qi protec{ia pddurii, dl. Ion Nicolaescu, se numeqte responsabil de

raportareaincdlcdrilor silvice in cadrul i.S. Rezervafia Naturald,,Codrii".

4, Specialistul resurse umane, secretar, interimar, Barcari Ecaterina, sd aducd

prezentul ordin la cunoqtinfa salaria{ilor viza\i, sub semn[tur6, ataqarea la panoul informativ,

cdt qi asigurarea plasdrii pe pagina web a intreprinderii a Regulamentului anexat.

5. Controlul asupra executdrii prezentului ordin mi-l asum.

Director interimar

au/.alut 2022

El ab orat : Nic olaescu Ion

il"4 Gheorghe Manic



Aprobat

prin ordinul iS Rezervalia Naturald Codrii

nr. 59 - p din l5 august 2022

REGULAMENTUL
privind mecanismul de documentare ;i raportare a contraven{iilor silvice

I. DISPOZITII GENERALB

1. Regulamentul-cadru privind mecanismul de documentare qi raportare a
contravenliilor silvice (in continuare - Regulament), stabileqte modul de
documentare qi raportare a contravenliilor silvice depistate pe terenurile fondului
forestier qi cinegetic gestionat, pentru personalul din structura aparatului central qi

entitdlile silvice din subordinea Agenliei ,,Moldsilva"( in continuare - Agenlia).
2, Prezentul Regulament este elaborat in conformitate cu prevederile Codului

Silvic nr. 88711996, potrivit acliunilor din Planului de integritate al Agenfiei
,,Moldsilva" qi entitelilor silvice din subordinea acesteia aprobat prin ordinul
nr.4912022, Instrucliunii privind efectuarea reviziilor qi controlului operativ in
fondul forestier proprietate publicd a statului aprobat6 prin ordinul Agenliei
nr.15912016 cit qi altor actelor normative qi legislative aferente domeniului silvic.

3. in sensul prezentului Regulament, noliunile utilizate semnificd:
contravenlie - constituie contravenlie fapta (acliunea sau inacliunea) ilicit6,

cu un grad de pericol social mai redus decit infracliunea, sivirqitd cu vinovSlie, care
atenteazd" la valorile sociale ocrotite de lege, este prevdzutd, de Codul
Contravenlional al Republicii Moldova (in continuare - CCo al RM) nr.2l8l2}0},
qi este pasibild de sancliune contraven{ionalS;

contravenient - persoand frzicd, persoand cu funclie de rispundere sau
persoand juridicd care a comis o contraven{ie;

sunctiuneu contravenlionald - sancliunea contravenlionald este o mdsurd de
constringere statalS qi un mijloc de corectare qi reeducare ce se aplic6, in numele
legii, persoanei care a sivirqit o contravenlie;

amendu - sancfiune pecuniard stabilitd in unitili convenfionale, care se aplicd
contravenientului in cazurile qi in limitele prevdzute de CCo al RM;

agent constatutor - reprezentantul autoritAtii publice care solu{ioneaz6, in
limitele competen{ei sale, aauza contravenlionalS in modul prevdzutde CCo al RM,
imputemicit cu atribulii de constatare a contraven{iei qi/sau de sancfionare;

proces-verbal cu privire la contravenlie - act prin care se individualizeazd
fapta ilicitd qi se identificd fbptuitorul;



proces-verbal cu privire lu opreciereu prejudiciului cauzat fondului
forestier tn urmu acliunilor ilicite - formular de act administrativ, aprobat prin
ordinul Agenliei nr. 37 din 20 februarie ,,Cu privire la ajustarea sarcinilor
serviciului silvic in contextul operdrii unor modificdri la Codul Contravenlional ;i
Silvic", prin care este sesizatd autoritatea publicd abilitatd s5 examineze pi sd

constate contravenliile silvice reclamate.

reporarea prejudiciului cuuzat prin contravenlii silvice - la solufionarea

cauzelor contravenfionale, autoritatea competent[ (Inspectoratul pentru Protec(ia

Mediului) este in drept, la cererea pdrlii vitdmate (delindtorul de terenuri din fondul
forestier), s5 dispund repararea prejudiciului patrimonial cauzatprin contravenlie, in
cazul in care nu exist6 divergenle asupra intinderii lui. Repararea prejudiciului se

aplicd in egal6 mdsurd qi in cazul in care, in sensul art.30 alin.(l1) din CCo al RM,
se considerd ci frptuitorul nu a fost supus rdspunderii contravenlionale.

persoand responsabild de eviden{a contraventiilor - funclionarul entiti}ii
cdruia, prin ordinul conducdtorului sau prin alt act corespunzdtor (fi;a postului,

instrucline de funclie), i-au fost delegate atribulii de implementare a prevederilor

prezentului Regulament, in limitele competenfei, ce lin de, documentarea, evidenla
qi raportarea contravenliilor silvice, sesizarea organelor abilitate privind
contravenliile silvice, aprecierea qi monitorizareareparSrii prejudiciului cauzatprin
contravenlii silvice.

4. Alte noliuni utilizate in Regulament vor fi inlelese conform prevederilor din
actele normative in vigoare.

il. OBIECTIVELE, PRINCTPIILE $I ATRIBUTIILE
tN pnocESUL DB DOCUMENTARE, RApORTARE

A CONTRAVBNTIILOR SILVICE

5. Obiectivele Regulamentului sunt:

a) implementarea politicii de stat domeniul silviculturii;
b) dezvoltarea durabilS a sectorului forestier qi cinegetic, asigurind protec{ia gi

paza pddurilor qi faunei, menlinerea qi conservarea biodiversitdlii Republicii
Moldova;

c) aplicarea uniformd, a legislafiei nalionale in activitatea de pazd, qi proteclie a
pddurilor;

d) asigurarea legalitSlii tuturor acliunilor qi transparenlei in activitatea
subdiviziunilor structurale qi entitetilor subordonate Agenfiei, in procesul de

documentare qi raportare a contravenliilor silvice.



6. in exercitarea activitdlilor de depistare, documentare qi raportare a

contravenliilor silvice, personalul din structura aparatului central qi entitSlile silvice
din subordinea Agenfiei, se ghideazd de urmdtoarele principii:

a) obiectivitate, impar{ialitate, profesionalism;
b) legalitate, conformitate, transparenfd qi rispundere;
c) economie, eficienld qi eficacitate;
d) informarea qi comunicarea eficientd cu autoritatea centrald pentru protec{ia

mediului inconjurdtor qi alte organe de resort;
e) securitatea Ei confidenlialitatea datelor cu caracter personal.
7. Agenlia efectueazd, administrarea de stat gi gestionarea durabil6 unitard a

fondurilor forestier qi cinegetic, nemijlocit prin intermediul instituliilor publice in
care are calitatea de fondator.

8. Pentru reaLizarea func{iilor de bazd ce ii revin, Agenlia este investiti cu
urmitoarel e atribuf ii :

a) organizeazd qi coordoneazd implementarea politicilor, asigurind aplicarea
uniformd a legislaliei nalionale in domeniile de activitate;

b) asiguri proteclia gi integritatea teritoriald a fondului forestier gi cinegetic
gestionat;

c) organizeazd indeplinirea mdsurilor privind folosirea, regenerarea,
reconstruclia ecologicd,, conservarea paza qi proteclia pddurii;

d) organizeazd, paza pddurilor gestionate impotriva tdierilor ilicite de arbori,
furturilor, distrugerilor, incendierii, piqunatului ilicit qi a altor acliuni pdgubitoare;

e) asiguri personalul responsabil de pazapddurii in mod gratuit, cu echipament,
arme, munitii, uniforme de serviciu de model stabilit;

f) organizeazd qi intreprinde misuri privind paza pddurilor de incendii, mdsuri
de profilaxie a incendiilor in pdduri qi altor incendii de vegeta{ie, detectarea qi

lichidarea acestora;

g)elaboreazd,/coordoneazd. programe comune, cu autoritatea centrald pentru
proteclia mediului inconjurdtor qi alte organe de resort, privind masurile de patrulare
a fondului forestier qi cinegetic;

h)organizeazd, monitorizeazd qi line evidenJa statisticd in domeniul pazei
pidurilor;

i) exercitr qi alte atribulii in conformitate cu legislalia in vigoare.

UI. DREPTURILE,OBLIGATIILE$IRESPONSABILITATILE
PERSONALULUI SERVICIULUI SIVIC

Secfiunea 1. Drepturi

f. in procesul de documentare qi raportare a contravenliilor silvice personalul
serviciului silvic din structura aparatului central qi entitdlile silvice din subordinea
Agenlie are urmdtoarele drepturi:



a) s[ activeze in conformitate cu prevederile cadrului normativ qi legislativ
aferent domeniului silvic;

b)personalul responsabil de paza pddurii, sd beneficieze in mod gratuit, de

echipament, affne, munilii, uniforme de serviciu de model stabilit, potrivit
legislaliei;

c) sd beneftcieze de transport de serviciu, in scopul exercitdrii obligaliunilor de

serviciu, in timpul deplasirii spre locurile de lichidare a indcendiilor din p6duri,

urmdrirea contravenienlilor, la patrularea fondului forestier qi cinegetic atribuit in
gestiune;

d) s[ sesizeze autoritetile pentru proteclia mediului qi alte organe de resort despre

incdlcdrile depistate in fondul forestier qi cinegetic;

e) sd stabileasc[ qi sd intreprindS in limita cadrului legal, toate m[surile necesare

de reparare a prejudiciului cauzat prin contravenlii silvice constatate;

f) si benefrcieze de mijloace de legdturS, in limitele teritoriului gestionat qi in
timpul exercitirii obligaliunilor de serviciu;

g) s6 solicite qi sd oblind de la autorit5lile publice centrale qi locale, autoritdlile
pentru proteclia mediului, organiza[ii non-guvernamentale, informalii, avize, opinii
necesare exercitirii atribuliilor qi solufiondrii problemelor aferente pazei pidurilor;

j) se exercit6 qi alte drepturi in conformitate cu cadrul normativ in vigoare.

Sec{iunea 2. Obligafiuni qi responsabiliti{i

10. in scopul asigurdrii indeplinirii obligaliunilor de serviciu de cdtre personalul

responsabil de paza fondului forestier qi cinegetic, precum qi pentru a asigura

raportarea Ei sesizarea in termini restrinqi a contravenliilor silvice, personalul

serviciului silvic este investit cu obligaliuni qi responsabilitSli dupi cum urmeaz6:
. pddurarul titular

a) apdrd integritatea fondului forestier impotriva ocupirii sau folosirii ilegale

de terenuri, a tdierilor ilegale de arbori qi a sustragerii de lemn sau a altor produse

ale p6durii, distrugerii construcliilor, instalaliilor, bornelor, culturilor, degraddrii
arborilor, puielilor qi ldstarilor, precum qi a oricdror fapte ilegale;

b) menline in bund stare bornele de hotar gi limitele amenajistice, semnaleazd
in scris qefului ierarhic (maistrul-pddurar) eventualele incdlciri ale limitelor
fondului forestier sau ocuparea de terenuri din cantonul incredinlat sub pgzd, filrd
aprobare 1ega15;

c) participS la stabilirea prejudiciului cauzat in raza cantonului prin tdierea

ilicit5, defriqarea arborilor, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor,
puielilor qi ldstarilor qi ac{ioneazdpentru identificarea autorilor acestor fapte;

d) identificd cioatele arborilor tdiali ilicit qi locurile arborilor defriqa{i;
e) in condiliile prevdzute de lege, confiscd sau reline, dupd caz, materialele

lemnoase provenite din sdvirqirea faptelor ilegale;
f) supravegeazd, suprafelele pentru pdqunat sau pentru trecerea animalelor



prin pdduri qi respectarea condiliilor stabilite prin aprobdrile emise potrivit legii.
g) pdstreazd in stare de funclionare panourile antiincendiare qi mijloacele

pentru prevenirea gi stingerea incendiilor din dotarea cantonului;
h) executd patruldri in vederea prevenirii incendiilor in zonele qi perioadele de

risc, iar in cazul declanq6rii unui incendiu informeaz6 imediat ocolul silvic gi
celelalte institulii abilitate pentru astfel de situa{ii qi aclioneazd, imediat pentru
localizar ea qi stingerea incendiului ;

i) urmdreqte ca accesul qi circulalia persoanelor, autovehiculelor,
motocicletelor, ATV-urilor sau mopedelor in fondul forestier sd se facd in condilii
legale;

j) ia mdsuri de prevenire a depozitdrii de deqeuri, pe terenurile fondului
forestier, aplicd prevederile legale in cazul constatdrii unor astfel de fapte;

k) urmdregte ca modul de recoltare, din terenurile fondului forestier, a
fructelor qi pomuqoarelor sdlbatice, nucilor, ciupercilor, plantelor medicinale qi

altor plante) pentru satisfacerea necesitililor de produc{ie sau qtiinlifice, precum gi

in scopul oblinerii beneficiilor de la vinzarea acestor resurse sau a produselor
acestora, sd fie efectuat in baza autoriza\iilor qi altor documente eliberate de
autoritdtile abilitate in conformitate cu legislalia in vigoare;

1) monitorizeazd, circulafia materialului lemnos in fondul forestier, in vederea
stabilirii provenien{ei qi legalitSlii transportului de materiale lemnoase;

m) in cazul depistdrii in flagrant a unor ac{iuni ilicite va sesiza imediat
Serviciul National Unic Pentru Apelurile de Urgen!6 din Republica Moldova la
numdrul de telefon lI2 gi/sau qeful ierarhic superior. Totodatd, in m6sura
posibilitdlii va stabili identitatea persoanelor care au sdvirqit ac{iuni ilicite in fondul
forestier, va fixa pe dispozitive foto sau video ac{iunile ilicite, ablinindu-se de la
acliuni de conflict cu persoanele respective;

n) vor asigura depistarea acliunilor ilicite sdvirqite de persoane
cunoscute/necunoscute in fondul forestier qi vor informa verbal/in scris, in termen
de maximum 72 de ore qeful ierarhic superior, in caz contrar pentru
faptelelac{iunile ilicite depistate inrazacantonului silvic aflat sub pzenedepistate
9i nedeclarate in termen se califici ca neindeplinirea atribufiilor de serviciu privind
paza fondului forestier.

. mqistrul- pddurar
a) organizeazd, coordoneazd qi controleazd activitatea de pazddesf6guratd de

cdtre pddurarii titulari de canton din raza sa de competen!6, cu inscrierea
incdlc6rilor gi indicaliilor in Registrul de control al cantonului, purtind rdspunderea
in solidar cu pddurarul, pentru pagubele ce se aduc fondului forestier ca urrnare a
neindeplinirii atribuliilor de serviciu;

b)organizeazd, patruliri gi controale pentru asigurarea pazei pddurilor gi a
legalitdlii provenienlei gi circulaliei materialului lemnos;

c) participi la patruldri de pazd, organizate de ocolul silvic sau de alte organe



abilitate, aclionind in vederea depistdrii contravenliilor qi contravenienlilor, care

aduc prejudicii fondului forestier;

d) efectueazd,controale operative, revizii planificate qi inopinate in cantoanele

din subordine sau in alte cantoane ori de cite ori se impune;

e) raporteazd, imediat qefului ocolului despre producerea de evenimente

deosebite - incendii, inundalii, doborituri, rupturi de vint sau zdpad6, furturi
organizate, tiieri ilicite, abateri ale personalului silvic subordonat, atacuri de

ddunitori - qi ia mlsuri de prim[ intervenlie pentru limitarea pagubelor;

f) solicitd sprijin de specialitate in organizarea pazei pbdurilor de la unitdlile
de politie;

g) ia mlsuri pentru respectarea prevederilor planului operativ de combatere a

incendiilor, organizarea apdrdrii impotriva incendiilor de pddure qi aplic[ normele

specifice de prevenire qi stingere a incendiilor de pldure;
h) semnaleazd in scris qefului de ocol despre incSlcdrile limitelor fondului

forestier sau ocuparea acestuia;

i) asigurS depunerea la sediul ocolului silvic, in termen de cel mult 2 zile
lucrdtoare de la data incheierii acestora, a actelor de revizie qi control;

j) are competenla sd identifice gi sd inventarieze materialele lemnoase

provenite din sdvirqirea unor fapte ce pot fi calificate ca infracliuni sau contravenlii
silvice, conform legislaliei in vigoare;

k) asigurd delimitarea suprafelelor aprobate pentru pdqunat sau pentru trecerea

animalelor domestice prin pdduri qi urmdreqte respectarea prevederilor stabilite
prin aprobdrile emise potrivit legii;

1) ia misuri de prevenire a depozitdrii de deqeuri, pe terenurile fondului
forestier, aplicd prevederile legale in cazul constatirii unor astfel de fapte;

m) efectueazd periodic, dar nu mai rar decit odat[ in doua luni controlul
operativ asupra stdrii, pazei fondului forestier din cantonul silvic qi stdrii acestuia.

n) intocmeqte procese-verbale cu privire la aprecierea prejudiciului cauzat

fondului forestier in urma acliunilor ilicite gi depune procesul-verbal la sediul

ocolului silvic in termen de o zi lucrdtoarea dela data intocmirii.
. seful adiunct ol ocolului silvic

a) s[ efectueze controlul sistematic asupra executdrii de c6tre maiqtrii silvici gi

pddurari a obligaliunilor de serviciu;
b) sd controleze respectarea regulilor securitalii antiincendiare, regulile de

eliberare a lemnului pe picior, regulile de recoltare a ierbii, p6qunat, sanitare etc.,
precum qi a regulilor qi termenelor de vindtoare; intocmeqte procese verbale cu
privire la aprecierea prejudiciului cauzat fondului forestier in urma acliunilor ilicite
qi depune procesul verbal la sediul ocolului silvic in termen de o zi lucrdtoare de la
data intocmirii;

c) sd conducd nemijlocit desfiqurarea m6surilor de profilaxie qi prevenire a
incendiilor in ocolul silvic in caz de izbucnire, sd conducd la lichidarea lor;



d) s5 efectueze in mod sistematic reviziacantoanelor;
e) si controleze corectitudinea intocmirii, proceselor-verbale cu privire la

aprecierea prejudiciului cauzat fondului forestier in urma acliunilor ilicite, actelor
de revizie, referitor la incSlcarea regulilor securitilii antiincendiare in pddure,
tdierilor ilicite qi altor contravenlii silvice, sd efectueze evaluarea masei lemnoase
tdiatd ilegal, sd determine/calculeze cuantumului despigubirilor pentru prejudiciile
cauzate gi sd inregistreze procesele-verbale in modul stabilit;

0 s5 duci evidenfa contravenliilor silvice prin intermediul registrului de
evidenfd a contravenliilor silvice

g) este persoana responsabild de evidenla contraven{iilor silvice la nivelul
ocolului silvic.

. Feful de ocol silvic
a) ia mdsuri pentru asigurarea integritdlii fondului forestier administrat de

ocolul silvic;
b) ia mlsuri pentru asigurarea eficientd, apazei fondului forestier administrat

de ocolul silvic;
c) organizeazd, arondarea cantoanelor qi stabileqte pentru titularii acestora, prin

fiqele de post, atribuliile specifice activitAtrii de pazd;

d) intocmeqte planul acliunilor de pazd, al controalelor Ei reviziilor gi asigurl
indeplinirea acestora, potrivit prevederilor prezentelor instruc{iuni;

e) coordoneazd. gi controleazd activitatea personalului cu atribulii de pazd drn
subordine;

f) ac{ioneazdin colaborare cu structurile locale de polilie qi inspecliile pentru
proteclia mediului teritoriale, in baza planurilor comune, pentru prevenirea,
constatarea gi sanclionarea infracJiunilor gi contravenliilor silvice;

g) soliciti sprijinul structurilor teritoriale de polilie qi pompieri, in situalii
exceplionale, pentru desfrqurarea acliunilor de prevenire qi stingere a incendiilor in
fondul forestier;

h) analizeazd, lunar activitatea de pazd, precum qi modul de solulionare a
proceselor-verbale incheiate in cazul constatlrii sdvirqirii de contravenlii gi

infracliuni silvice, stabilind mdsurile care se impun;
i) executd controale operative, revizii planificate, neplanificate, control Ei

inopinate,'
j) rispunde de calitatea controalelor qi a reviziilor, inclusiv a acliunilor de

predare-primire a cantoanelor silvice;
k) dA calificativul actelor de revizie qi actelor de predare-primire a cantonului,

rezultatele acliunilor de control, precum gi alte acte de control qi stabilegte sarcinile
de serviciu pentru realizareamdsurilor specificate in aceste acte;

1) intocmegte procese-verbale cu privire la aprecierea prejudiciului cauzat
fondului forestier in urma acJiunilor ilicite;



m) in termen de dou6 zilelucrdtoare, remite dupd caz, instituliilor teritoriale ale

Inspectoratului pentru Proteclia Mediului qi/sau Inspectoratului de Polilie din raza

de activitate a ocolului silvic pentru examinare qi constatare a contravenliei silvice:

scrisoarea de insolire a entitdfii silvice qi procesul-verbal cu privire la aprecierea

prejudiciului cauzat fondului forestier in urma acliunilor ilicite, in care este apreciat

cuantumul despdgubirilor ce urrneazdafi recuperat in urma acliunilor ilicite.
Inginerul poza si protectia pddurii

a) sd controleze in mod sistematic in ocoalele silvice indeplinirea de cStre

lucrdtorii serviciului silvic de stat a m5surilor referitor la paza gi proteclia padurii qi

activitatea servicului silvic;
b) sd organizeze lichidarea incendiilor, in caz de necesitate sd conducd personal

lucrdrile respective;

c) sd controleze respectarea regulilor antiincendiare in pddure, a celor sanitare,

a cerinlelor legislaliei silvice, a regulilor qi termenelor de vindtoare;

d) si efectueze cercetlri de serviciu a cauzelor izbucnirii qi rdspindirii
incendiilor silvice, comiterii cazurilor de contraven{ii silvice de mari propo(ii,
inclusiv a incdlc[rii regulilor qi termenelor de vinitoare;

e) s[ verifice corectitudinea qi oportunitatea intocmirii proceselor-verbale

privitor la incdlcarile legislaliei silvice qi a incendiilor in piduri, sd ducl eviden{a

contravenliilor silvice a incendiilor in pdduri, a caztrilor de incdlcare a regulilor
securitatii antiincendiare, regulilor qi termenelor de vindtoare qi a ddrilor de seamd,

referitor la acestea, sd controleze transmiterea dosarelor privind contravenliile

silvice in pdduri, incdlcarea regulilor gi termenelor de vindtoare, sb urmdreascd

examinarea lor in organele de resort;

0 sd organizeze desfbqurarea reviziei cantoanelor qi a controlului operativ al

activitdlii serviciului silvic ai sd participe personal la revizia cantoanelor qi

terenurilor fondului forestier qi cinegetic;
g) s[ ducd evidenla qi si elibereze ciocanele silvice, armele de foc de serviciu

qi a muniliilor, sd supravegheze pdstrarea, intrelinerea qi folosirea lor, precum gi a
stdrii sediilor cantoanelor silvice;

h) sA supravegheze asigurarea personalului serviciului silvic de stat cu
echipament de serviciu, miiloace de transport, arme de foc qi munifii aferente,

mijloace de legaturd,, rezolvarea altor probleme ce {in de organizarea activitdtii
acestuia.

i) sd asigure/m onitorizeze remiterea in termen de doud zile lucrdt oare dupd caz,

cdtre instituliile teritoriale ale Inspectoratului pentru Proteclia Mediului qi/sau

Inspectoratului de Po1i1ie, din raza de activitate a entitelii silvice pentru examinare
qi constatare a contravenliei silvice: scrisoarea de insolire a entitAlii silvice qi

procesul verbal cu privire la aprecierea prejudiciului cauzat fondului forestier in
urrna acliunilor ilicite, in care este apreciat cuantumul desp[gubirilor ce urmeazd, a

I

sd

fi recuperat in urma acliunilor ilicite;



j) sA ducd evidenla contravenliilor silvice prin intermediul registrului de
eviden!6 a contravenliilor silvice;

k) este persoana responsabil6 de evidenla contravenliitor silvice depistate pe
terenurile fondului forestier Ei cinegetic la nivelul entitdlii silvice.

. Inginerului silvic-sef
a) organizeazd activitatea de pazd a fondului forestier qi cinegetic din raza de

activitate a entitdlii silvice;
b) intreprinde mdsuri de asigurare a integritdlii fondului forestier in cazul

ocupdrii ilegale de terenuri din fondul forestier qi cinegetic, ori in cazul nepreddrii
in termen a terenurilor ocupate temporar;

c) asigurd instruirea personalului serviciului silvic cu atribulii de pazd din
subordine;

d)coordoneazd. qi controleazd, activitatea ocoalelor silvice in domeniul pazei
fondului forestier qi cinegetic.

. Conducdtorului entitdtii silvice
a) organizeazd, activitatea de pazd, a fondului forestier gi cinegetic din raza de

activitate a entit6lii silvice;
b) dispune misuri de asigurare a integriteili fondului foresti erincazul ocupdrii

ilegale de terenuri din fondul forestier qi cinegetic ori in cazul nepreddrii in termen
a terenurilor ocupate temporar;

c) dipune instruirea personalului serviciului silvic cu atribulii de pazd din
subordine;

d) coordoneazd gi control eazd, activitatea ocoalelor silvice in domeniul pazei
fondului forestier qi cinegetic;

e) aprobi actele de revizie, control gi de predare-primire intocmite de qefii de
ocoale silvice gi de personalul din subordine;

f) ia m6suri pentru recuperarea pagubelor aduse fondului forestier qi cinegetic
qi finalizarea acliunilor intreprinse in acest sens;

g) reprezintd structura silvicd pe care o conduce in cadrul planurilor de acliune
intersectoriale, incheie planuri comune de colaborare cu alte institulii sau organiza\ii
implicate in activitatea de pazd a pddurilor gi urmdregte realizarea obiectivelor
propuse in cadrul acestora;

h) asigurd asistenla juridici gratuitd pentru personalul silvic din subordine,
in cauzele care au legdturd cu activitatea de pazd.

IV. PROCESUL DB IDENTIFICARE, DOCUMENTARE $I
RAPORTARE A CONTRAVENTIILOR SILVICB.

11. in scopul prevenirii inc6lcdrii legislaliei silvice qi cinegetice, prin atribu{iile
cu care este investiti, autoritatea silvicd centralS organizeazd paza pldurilor
gestionate, impotriva tdierilor ilicite de arbori, fuiturilor, distrugerilor, incendierii,



plqunatului ilicit qi a altor acliuni pdgubitoare, linind cont de prevederile

Instrucliunii cu privire la efectuarea rcviziilor qi controlului operativ

forestier proprietate publicS a statului", aprobatd prin ordinul

,,Moldsilvt'nr.1 59 din 30.05.20 1 6.

12. inconformitate cu prevederile actului administrativ, conduc[torul instituliei

oprobd qi dispune, efectuarea rcviziilor planificate, in toate cantoanele silvice de

doud ori pe an, primdvara de reguld dupd topirea zdpezli

la cdderea zdpezii nu mai tirziu de 1 noiembrie.

pini la 1 mai qi toamna pind

13. Imediat dupd reviziile planificate in scopul inspectdrii calitdlii qi respectdrii

modului de efectuare a lor sunt efectuate revizii de control, cuprinzind nu mai pulin
de 30o/o din toate controalele sau a suprafelei ce constituie cantonul silvic, in parte.

14. Conform actului administrativ emis de directorului entitefli silvice, iar in
unele cazuri, exceplionale, conform dispozi{iei qefului de ocol silvic, cu

participarea obligatorie a pddurarilor, sunt efectuate reviziile neplanificate, in cazul

transmiterii cantonului silvic de la un pddurar la altul sau la a1t5 persoand cu funclii
de rispundere in legiturd cu eliberarea din serviciu, transferare la alt canton silvic
sau la alt post de serviciu,in caz de boa16, de plecare in concediu, deplasare pentru

continuarea studiilor la seclia de zi qi alte scopuri, de revenire la serviciu dupd o

lips[ temporard.

15. Potrivit obligaliunilor atribuite, personalul serviciului silvic efectueazd

controale operative in mod sistematic, inspectind parlial, iar dupd caz qi integral

fiecare canton nu mai rar de o datd in 2 luni, supunind controlului in naturi starea

pazeipddurii in cantoane, cu intocmirea obligatorie a actului respectiv dupd modelul

aprobat.

16. in cazul cind este necesar de a examina plingeri sau alte semnale privind
activitatea nesatisfdcdtoare a pddurarului sau dacd acesta face abuz la exercitarea

funcliilor de serviciu precum gi la efectuarea controlului de stat asupra stdrii folosirii,
regenerdrii, pazei qi protecliei pddurii sunt efectuate revizii inopinate.

Inilierea/dispunerea efectudrii reviziilor inopinate se efectueazd in baza actului

administrativ a entitdlii publice, in care este menlionat comisia de revizie, termenii

de efectuare a reviziei qi data prezentdrii actului de revizie. in funcfie de

circumstanle, reviziei inopinate poate fi supusd numai o parte a cantonului sau

supuse controlului numai unele compartimente de activitate a p[durarului.
17. Urmeazd, a fi actate contravenliile silvice nedepistate anterior, cazurile de

aaaparare a terenurilor, incSlcarea regulilor securitdlii incendiare in piduri,
suprafelele afectate de incendii forestiere qi alte incilcdri ale legislaliei silvice

depistate in teren, precum qi cazurile de incdlcare a regulilor de vindtoare (prezen\a

lalurilor, capcanelor, r[m6gile ale animalelor dobindite ilicit etc.).

18. Concomitent, cioatele arborilor tdiati ilicit urmeazd a fi marcate in modul

stabilit de regulile respective . La efectuarea reviziilor, marearea cioatelor se

efectueazd de citre angajatul entitdlii publice, care dispun de ciocan silvic de marcat

in fondul

Agenliei



in conformitate cu prevederile cadrului normativ, in prezen\a comisiilor ce
efectueazd, reviziile de orice tip, fapt care se indicd in actul reviziei.
Responsabilitatea pentru corectitudinea aplicdrii marcdrilor este pusd in sarcina
persoanei care gestioneazd" marca (dupi care este int6rit ciocanul);

19. Actele reviziilor cantoanelor gi controlului operativ se inregistreazd in
registrul de evidenld a contravenliilor silvice a ocolului silvic, dupd care cite un
exemplar de fiecare act se expediazd entitdlii silvice pentru a fi aprobate de c6tre
directorul acesteia qi inregistrat.

20. Contravenliile silvice depistate de reviziile cantoanelor gi de controlul
operativ se inregistreazdin registrele de eviden!5 a contravenliilor silvice din ocolul
silvic qi intreprinderea silvicd, de c6tre persoana responsabild de evidenla
contravenliilor silvice.

21. in situalii excep{ionale, cind contraven[ialinfracliunea descoperitd in
momentul sivArqirii ei sau inainte ca efectele ei si se fi consumat, iar exercitarea
obligafiunilor de serviciu pun in pericol viata personalului srviciului silvic in
procesul de identificare, documentare qi raportare a contravenliilor, se va apela
serviciul de urgenld ll2 pentru intervenfie.

22. Sesizarea autorit5lilor pentru proteclia mediului despre depistarea acfiunilor
ilicite in fondul frostier qi cinegetic privind depistarea de cdtre personalul serviciului
silvic a contraven{iilor care au cauzat prejudicii fondului forestier proprietatea
publici a statului se face in scris, in termen de 72 de ore, prin intocmirea procesului-
verbal cu privire la aprecierea prejudiciului cauzat fondului forestier in urma
acliunilor ilicite qi inscrierea obligatorie a persoanei apelante, data Ei ora sesizdrii.

23. Obligator, este remis procesului-verbal cu privire la aprecierea prejudiciului
cauzat fondului forestier in urma acfiunilor ilicite, instituliilor teritoriale a
Inspectoratului pentru Protecfia Mediului, pentru examinare qi constatare a
contravenliilor silvice.

24. Conducerea entit6fii silvice subordonate Agenliei va dispune monitorizarea

Ei intreprinderea tuturor mdsurilor necesare recuperdrii prejudiciului cauzat fondului
forestier qi cinegetic prin contraven{ii silvice constatate, ca urm are a incilclrii
legislaliei aferente domeniului silvic.

V. DISPOZITII FINALE $I TRANZITORII

25. Neindeplinirea prevederilor prezentului Regulament atrage dupd sine
rdspunderea disciplinard, contravenlionald sau penald dupd caz, conform legislaliei.

26,Prezentul Regulament poate fi reviziut periodic in funclie de modificdrile qi

complet6rile cadrului legal aferent aplicabil, sau din alte motive inputabile.
27. Regulamentul intrd in vigoare din momentul aprobdrii de cdtre Directorul iS

Rezervalia Naturald,,Codrii".


