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REGULAMENT
cu privire la mecanismul de documentare qi raportare a incilclrilor silvice

T. DISPOZITII GENERALE

f. in scopul int6ririi disciplinei qi sporirii responsabilitdlii personalului serviciului silvic pentru
asigurarea pazei qi protecliei corespunzdtoare a pldurilor din cadrul cantoanelor silvice subordonate, pentru
realizareaoportund gi calitativd a mdsurilor privind folosirea qi regenerarea resurselor silvice, intreprinderile
pentru silviculturS, intreprinderile silvocinegetice qi rezervaliile naturale (in continuare - entitdli silvice)
exercitd controlul operativ asupra stdrii pazei pddurilor gi efectueaz6,rcvizia cantoanelor.

2. Personalul serviciului silvic cu atribu{ii de paz6, a fondului forestier are obligafia s[ ia mdsuri
de prevenire 4 sdvirgirii de fapte care, potrivit prevederilor legale, constituie contravenlii sau infracliuni
silvice, si identifice persoanele care le-au sdvirgit qi sa ia misuri in vederea sanclionarii acestora gi

recuperlrii pagubelor, aduse fondului forestier potrivit legii.
3. Paza fondului forestier la nivel de canton se execut[ gi se asigurd de cdtre pddurarul titular de

canton printr-o supraveghere pefinanentd, luind mdsuri speciale in locurile in care se inregistreazd frecvent
tdieri ilicite, pigunat neautorizat, incendii sau alte fapte ce contravin regimului silvic.

4, Predarea-primirea cantonului silvic se face tn baza ordinului administratorului unitd{ii
silvice cu efectuarea reviziei, de cdtre Seful ocolului silvic sau imputernicitul acestuia, in urma cdreia se
tntocme;te actul de predare-primire a cantonului silvic, anexa nr. 2. in situalia tn care la data precldrii

'cantonului silvic nu existd un salariat disponibil pentru preluarea cantonului, $eful ocolului silvic va
desemna unul sau mai multri pddurari din cantoanele tnvecinate ;i/sau maistrul pddurar, care sd ia in
primire cantonul respectiv pe o perioadd de maximum 60 de zile.

5. Pagubele produse fondului forestier gestionat, cauzate de netndeplinirea, totald sau parliald,
a atribuliilor de serviciu privind paza fondului forestier, gestionorea bunurilor tncredinlate se imputd celor
responsabili, tn solidar cu pddurarul titular de canton silvic, precum ,si cu alte persoane cu
atribulii/obligg\iuni pe linie de pazd, potrivit fi;ei postului/instrucfiunii de funclie.

OBLIGATIUNILE $I RESPONSABILITATTT,B PERONALULUI SERVICIULUI SILVIC
6. Obligafiunile qi responsabilitl{ile pldurarului antrenat in activitatea de pazd a

cantonului:
a) apdrd" integritatea fondului forestier impotriva ocupdrii sau folosirii ilegale de terenuri, a

t[ierilor ilegale de arbori gi a sustragerii de lemn sau a altor produse ale pddurii, distrugerii construc]iilor,
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, semnaleazdin scris qefului
ierarhic* (maistrul silvic) eventualele incdlcdri ale limitelor fondului forestier sau ocuparea de terenuri din
cantonul incredinlat sub paz6, frrd aprobare legal5;

c) identificd arborii/arboretele infestali, rupfi, dobori(i de fenomene naturale gi raporteazd in
scris qefului ierarhic (maistrul silvic);

d) participd la stabilirea prejudiciului cauzat in raza cantonului prin tdierea ilicitd, defriqarea
arborilor, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puie{ilor gi lSstarilor qi aclioneazf, pentru
identificarea autorilor acestor fapte;

e) ,identificd cioatele arborilor t6iati ilicit qi locurile arborilor defriqa{i;
0 confiscd sau re{ine, dup[ caz, materialele lemnoase provenite din sdvirgirea faptelor ilegale,

in condifiile prevlzute de lege;
g) delimiteazd suprafefele aprobate pentru pdgunat sau pentru trecerea animalelor prin p[duri gi

urmdregte respectarea condiliilor stabilite prin aprobdrile emise potrivit legii:



h) p6streaz6 in stare de funclionare panourile antiincendiare qi mijloacele pentru prevenirea qi

stingerea incendiilor din dotarea cantonului; 
rnt rreresate maistrilor - pf,dur

*Not6: ln unit{ile silvice, unde lipsesc aetii de ocoale silvice atribuliile sunt delegate maiStrilor - pf,durart'

i) executd patrulari i, ,.a.r.u pr.r"*i.iii;;"rdiil;in ,o".t" qi perioadele de risc' iar in cazul

declanq'rii .rrui in"eniiu i.rfor*.rra i.n"aiat ocolul .ilvic ii celelalte instit"tii abilitate pentru astfel de

situalii qi aclioneaza imediat pentru localizarea qi stingerea- incendiului;

j) urm6regte ca accesul qi .ir*r"riu p"r1i*"lor, autovehiculelor, motocicletelor' ATV-urilor

,ur-op"delorinfondulforestiersdsefacdincondiliilegale;
k) ia m,suri de prevenir. 

^u-alporitarii 
o.-a.ieuri, pe terenurile fondului forestier, aplica

pr.r.deril. legale in cazul constatirii unor astfel de fapte;

l) urm'reqte ca modul a. ,.."ri"*, din terenurile fondului forestier, a fructelor qi pomuqoarelor

silbatice, nucilor, ciupercilor, plantelor-medicinale qi altor prante) peltru- satisfacerea necesitalilor de

produc{ie sau qtiinifiJ., p.".u* qi irr scopul oblineiii beneficiilor de la virzarea acestof resurse sau a

produselor u."rtoru, ,a fie'efectuat'in uuru u:rtorizaliilor gi uito, documente eriberate de autoritl1ile abilitate

in conformitate cu legislalia in vigoare;

m) controieaz[ circula{ia materialului remnos in fondul forestier in vederea stabilirii provenien{ei

gi legalitafi transportului de materiale lemnoase; 
..-r^-:-^-a ^.i,,inrl ,.czn nrd,rilor- orev

n) instaleaza panouri de averlizare qi de popularizare privind paza pddurilor, preverurea $1

stingerea incendiilor de pAdure, accesul qi parcarea autovehiculelor in pdduri;

o) duce eviden{a lucrarilo, ,itri". effectuate io rir"cantonului silvic cu inscrierea acestora in

agenda det"*"rl^:;:iilr),)rr*,, 
inJlagrant a unor ac[iuni iticite va sesiza imediat serviciul Nalional Unic

pentru Apelurile de (Jrgenld din Republica Mordova la numdrur de terefon r r 2 qi/sau seful ierarhic superior'

Totodatd, in mdsura posibilitdlii va stabili identitatea persoanelo, ,irc au sdvtrsit acliuni ilicite tn fondul

forestier, va Jixa pr'dirporitive foto ,ou uiiro acyiuirre iricite, abtrintndu-se de ra acriuni de conflict cu

Persoanerle "to"lfr"llr'rrura depistarea .ac{iunilor 
ilicite sdvtrsite de persoane cunoscute/necunoscute tn

.fonc)ur forestier qi ,or'iiir*i verbautn ,rrl,ir, in termen de maximum 72 de ore seful ierar(tic superior' tn

caz contrar pentru.faptere/acyiunire iricite depistate in raza cantonurui sirvic aflat sub pazd nedepistate si

nedeclarate in termen se calificd ,o nrinirplinirea atr.ibuliilor de serviciu privind paza fondului forestier;

T.obliga{iunileqiresponsabiliti{ilemaistrului-p6durar:
a) orgu^r"ur[, coordon "ii gi controleazd ".,i"ii"i." 

de pazd desfEquratd de cdtre padurarii

titulari de canton d\n razasa de comp.,.ria, ", 
inscrierea incdlcdrilor ql indicatiilor in Registrul de control

al cantonurui (anexa m.2),purtind ,arp.,nd.i.a in soridar cu padurarul, pentru pagubele ce se aduc fondului

forestier ca uffnare a neindiplinirii atribuliilor de serviciu;

b) organ\zeazii patrul6ri qi .onLur. pentru asigurarea pazei pddurilor qi a legalitalii provenienlei

$i circulatie' 
T"Yf',f,'JiJ;]iltt;t de.pazd.,organizatede ocolul silvic sau de alte orsane abilitate, actionind

in vederea depistarii iontravenliilor qi contiavlnienfilor, care aduc prejudicii fondului forestier;

d) efectueaz[ controale op..u,i*, revizii planiircate qi inopinate in cantoanele din subordine sau

in alte cantoane ori de cite ori se impune;

e) raporteazdimediat gefului ocolului despre producerea de. evenimente deosebite - incendii'

inundalii, doborituri, rupturi de vintsau iapada,furturi ir.ginizate,tdieri ilicite, abateri ale personalului silvic

subordonat, atacuri de ddun6tori - qi iu rnaruri de primd iitervenlie pentru limitarea pagubelbr;

0 solicitd sprijin de specialitate in organizareapur.ipad.nilor de la unitalile de polilie;

g) ,eulrreur,lucrari de depistare, constatar", piogn-d qi, dupd caz' de combatere a bolilor qi

dlun'torilor p'durii, in conformitut.'.., Regulamentul iriv"ind proieclia pidurilor impotriva bolilor qi

d[undtorilor;
h) ia m6suri pentru respectarea prevederilor planului operativ de combatere a incendiilor'

organizareaap6rarii impotriva irrc"naiit* J" paau." qi apdca normell specifice de prevenire qi stingere a

incendiilor de Pddure;
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i) semnaleazd in scris qefului de ocol despre incSlcSrile limitelor fondului forestier sau ocuparea
acestuia;

j) identificd arborii infestafi, uscafi, rupli, doborili de fenomene naturale gi raporteazd despre
aceasta in scris in maximum 48 de ore gefului de ocol, participd la evaluarea acestor arbori;

k) asigur6 depunerea la sediul ocolului silvic, in termen de cel mult 2 zile lucrdtoare de la data
incheierii acestora, a actelor de revizie gi control;

l) tntocmeqte procese verbale cu privire la aprecierea prejudiciului cauzat fondului forestier in
urma acliunilor ilicite Si depune procesul verbal la sediul ocolului silvic tn termen de o zi lucrdtoarea de la
data tntocmirii;

m) rare competenla sd identifice gi sd inventarieze materialele lemnoase provenite din sdvirgirea
unor fapte ce pot fi calificate ca infracliuni sau contraven{ii silvice, conform legislaliei in vigoare;

n) asigurd delimitarea suprafefelor aprobate pentru p6gunat sau pentru trecerea animalelor
domestice prin plduri gi urmdregte respectarea prevederilor stabilite prin aproblrile emise potrivit legii;

o) ia mdsuri de prevenire a depozitdrii de degeuri, pe terenurile fondului forestier, aplica
prevederile legale incazul constatdrii unor astfel de fapte;

p) efectuiazd periodic, dar nu mai rar decit odatd in doua luni controlul operativ asupra stf,rii,
pazei fondului forestier din cantonul silvic Ai stdrii acestuia.

8. Obliga(iunile gi responsabilitl{ile gefului adjunct de ocol silvic:
a) sd efectueze controlul sistematic asupra executdrii de cdtre maigtrii silvici qi pddurari a

obligaliunilor de serviciu;
b) sd controleze respectarea regulilor securitdlii ontiincendiare, regulile de eliberare a

lemnului pe picior, regulile de recoltare a ierbii, pdsunat, sanitare etc., precum Si a regulilor Si termenelor
de vtndtoare; tntocmeSte procese verbale cu privire la aprecierea prejudiciului cauzat fondului forestier tn
urma acliunilor ilicite Si depune procesul verbal la sediul ocolului silvic tn termen de o zi lucrdtoare de la
data tntocmirii;

c) 'sE conducd nemijlocit desfdgurarea mdsurilor de profilaxie gi prevenire a incendiilor in ocolul
silvic in caz de izbucnire a incendiilor, sd conducd la lichidarea lor;

d) sd efectueze in mod sistematic revrzia cantoanelor;
e) sd controleze corectitudinea tntocmirii proceselor-verbale cu privire la aprecierea

prejudiciului cauzat fondului forestier in urma acliunilor ilicite primite de cdtre ocolul silvic referitor la
tncdlcarea regulilor securitdlii antiincendiare fn pddure, tdierilor ilicite, Si alte contraven{ii silvice, sir
efectueze evaluarea masei lemnoase tdiate ilicit Si afectate, determinarea cuantumului prejudiciilor cauzate
Si tnregistrarea proceselor-verbale tn modul stabilit.

D sd conducS, la indicatia gefului ocolului silvic, lucrdrile de regenerare, de gospoddrire a
pddurilor gi biotehnice, de delimitare gi inventariere a parchetelor, realizarea mdsurilor de ingrijire a pddurii.

9. Obliga{iunile gi responsabilitnflle gefului de ocol silvic:
a) ia misuri pentru asigurarea integrit{ii fondului forestier administrat de ocolul silvic;
b) ia mdsuri pentru asigurarea eficientd apazei fondului forestier administrat de ocolul silvic;
c) organizeazd arondarea cantoanelor gi stabilegte pentru titularii acestora, prin figele de post,

atributiile specifice activitAlii de pazd;
d) ,intocmeqte planul acfiunilor de pazd, al controalelor gi reviziilor qi asigurl indeplinirea

acestora, potrivit prevederilor prezentelor instrucliuni;
e) coordoneazd qi control eazd activitatea personalului cu atribulii de pazd din subordine;
0 organizeazd, in colaborare cu organele de polilie, instruirea personalului silvic dotat, potrivit

legii, cu armd de serviciu qi ia mlsuri de pdstrare a arrnamentului gi muniliei in condiliile legale;
g) acfioneazd. in colaborare cu structurile locale de polilie Ei inspecliile ecologice teritoriale, in

baza planurilor comune, pentru prevenirea, constatarea qi sanctionarea infrac{iunilor gi contravenliilor
silvice;

h) solicitd sprijinul structurilor teritoriale de polilie gi pompieri, in situa{ii excep}ionale, pentru
desfdqurarea acfiunilor de prevenire gi stingere a incendiilor in fondul forestier;

i) analizeazd lunar activitatea de pazd,, precum gi modul de solufionare a proceselor-verbale
incheiate in cazul constatdrii sdvirgirii de contravenlii qi infrac(iuni silvice, stabilind mdsurile care se impun;

3



j) executd controale operative, revizii planificate, neplanificate, control qi,inopinate;

k) rdspunde de calitatea controalelor qi a reviziilor, inclusiv a acliunilor de predare-primire a
cantoanelor silvice;

l) dd calificativul actelor de revizie (anexa m. 3) qi actelor de predare-primire a cantonului
(anexa nr.4),rezultatele acJiunilor de control, precum qi alte acte de control qi stabilegte sarcinile de serviciu
pentru realizarea mdsurilor specificate in aceste acte;

m) intocmeSte procese verbale cu privire la aprecierea prejudiciului cauzat fondului forestier
in urma acliunilor ilicite.

n) in termen de doud zile lucrdtoare, remite dupd caz, instituliilor teritoriale ale Inspectoratului
pentru Proteclia Mediului Si/sau Inspectoratului de Poli\ie din raza de activitate a ocolului silvic pentru
examinare Si constatare a contraven[iei silvice: scrisoarea de tnso{ire a entitdlii silvice Si procesul verbal
cu privire la aprecierea prejudiciului cauzatfonduluiforestier tn urma acliunilor ilicite, tn care este apreciat
cuantumul despdgubirilor ce urmeazd afi recuperat tn urma acliunilor ilicite.

10. Obligafiunile qi responsabilitl{ile inspectorului gardiforestieri:
a) s[ cunoascd regulile securitilii antiincendiare in pdduri, gradul responsabilitdlii pentru

incdlcarea legislaliei silvice, regulilor de vAndtoare, altor acte normative ale legislaliei silvice.

b) sd controleze documentele de autorizare a tdierii pddurii, cositului fAnului, pdgunatului vitelor
gi alte folosinfe, precum gi vdnitoarei pe toate terenurile de vdnitoare, sd intreprindd mdsuri in scopul

curmdrii incSlcdrilor legislaliei silvice qi a braconajului. I

c) intocmeSte procese verbale cu privire la aprecierea prejudiciului cauzat fondului forestier
ln urma acliunilor ilicite.

d) sd relind in modul stabilit persoanele suspecte in aparilia incendiilor, in s6v6rgirea

contraven{iilor silvice qi incdlcarea regulilor qi termenelor de vAndtoare, sd sechestreze produclia dob6nditd

. ilicit la fala locului unde s-a comis contravenlia sau in drumul din pddure.

e) si exercite in modul stabilit, precum qi sd efectueze ridicarea de la contravenient a produselor

silvice gi cinegetice, a uneltelor de contravenlie gi a documentelor, dar in cazuri deosebite - controlul

corporal.

0 sd organizeze gi sd dirijeze lucr6rile de lichidare a incendiilor in pidure.

g) sd desfEgoare in mod sistematic o activitate de congtientizare in domeniul pazei pddurii,

respectf,rii legislaliei silvice qi regulilor de vAndtoare.

h) tn termen de doud zile lucrdtoare, remite dupd caz, instituliilor teritoriale ale Inspectoratului

pentru Proteclia Mediului Si/sau Inspectoratului de Politrie din raza de activitate a entitdli,i silvice pentru

examinare Si constatare a contraven{iei silvice; scrisoarea de tnsolire a entitdlii silvice Si procesul verbal

cu privire la aprecierea prejudiciului cauzatfonduluiforestier tn urma acliunilor ilicite, in care este apreciat

cuantumul despdgubirilor ce urmeazd afi recuperat tn urma acfiunilor ilicite.

11. Obliga{iunile qi responsabiliti{ile inginer pazfl qi protec(ie:
a) si controleze in mod sistematic in ocoalele silvice indeplinirea de cdtre lucrdtorii serviciului

silvic de stat a mdsurilor referitor la paza gi protec{ia padurii qi activitatea servicului silvic.

b) sd organizeze munca serviciilor antiincendiare silvice privind combaterea incendiilor in
pddure.

c) sd organizeze lichidarea incendiilor, in caz de necesitate sE conducd personal lucrdrile

respective.

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

legisla{iei silvice, a regulilor gi termenelor de vindtoare.

e) sf, verifice corectitudinea qi oportunitatea intocmirii proceselor-verbale privitor la incdlcarile

legislaliei silvice gi a incendiilor in pdduri, sd ducd evidenla contravenliilor silvice a incendiilor in pdduri, a

cazurilor de incllcare a regulilor securitatii antiincendiare, regulilor qi termenelor de vindtoare gi a ddrilor
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de seamd, referitor la acestea, sd controleze transmiterea dosarelor privind contraventiile silvice in pdduri,
incdlcarea regulilor qi termenelor de vindtoare conform criteriului departamental gi jurisdictiei, sd

urmdreascd examinarea lor in organele de resort.

0 sd efectueze cercetdri de serviciu a cauzelor izbucnirii qi rdspindirii incendiilor silvice,
comiterii cazurilor de contraven{ii silvice de mari proportii, inclusiv a incdlcdrii regulilor gi termenelor de

vindtoare.

g) sd organizeze desfbgurarea reviziei cantoanelor qi a controlului operativ al activit5lii
serviciului silvic Ai sd participe personal larevizia cantoanelor qi terenurilor de administrare gi gospoddrire
a fondului forestier.

h) sd duci evidenla gi sd elibereze ciocanele silvice, armele de foc de serviciu qi a muniliilor, sf,

supravegheze pdstrarea, intrelinerea gi folosirea lor, precum gi a stdrii sediilor cantoanelor silvice.
i) sd supravegheze asigurarea personalului serviciului silvic de stat cu echipament de serviciu,

miiloace de transport, arme de foc Ai munilii aferente, mijloace de legaturS, rezolvarea altor probleme ce lin
de organizarea activitdlii acestuia.

j) sd conducd cu organizarea supravegherii apariliei qi r[spindirii ddunatorilor gi bolilor
pidurilor gi cu efectuarea mdsurilor de proteclie silvicS.

k) 'sd asigure/monitorizeze remiterea tn termen de doud zile lucrdtoare dupd caz, cdlre
instituliile teritoriale ale Inspectoratului pentru Proteclia Mediului qi/sau Inspectoratului de Polilie din raza
de activitate a entitdlii silvice pentru examinare Si constatare a contravenliei silvice: scrisoarea de tnsoSire

a entitdlii silvice Si procesul verbal cu privire la aprecierea prejudiciului cauzat fondului forestier tn urma
ac{iunilor ilicite, tn care este apreciat cuantumul despdgubirilor ce urmeozd a ./i recuperat in urma
acliuni.lor ilicite.

12. Obliga{iunile qi responsabiliti(ile inginerului silvic qef:
a) organizeazd activitatea de pazd a fondului forestier dinraza de activitate a entitdlii silvice;
b) dispune mdsuri de asigurare a integritdili fondului forestier in cazul ocupf,rii fdr[ aprobare

legald de terenuri din acesta ori in cazul nereddrii in termen a terenurilor ocupate temporar;
c) asigurd instruirea personalului serviciului silvic cu atribulii de pazd, din subordine;
d) coordoneazd gi control eazd activitatea ocoalelor silvice in domeniul pazei fondului forestier.
13. Obliga(iunile qi responsabilitl(ile conducltorului entit5{ii silvice:
a) organizeazd activitate a de pazd, a fondului forestier din raza de activitate a entitatii silvice;
b) r dispune mlsuri de asigurare a integritdlii fondului forestier in cazul ocupdrii frrd aprobare

legald de terenuri din acesta ori in cazul nered6rii in termen a terenurilor ocupate temporar;
c) asigurd instruirea personalului serviciului silvic cu atribu{ii de pazd, din subordine;
d) coordoneazd qi control eazd. activitatea ocoalelor silvice in domeniul pazei fondului forestier;
e) aprobd actele de revizie, control qi de predare-primire intocmite de gefii de ocoale silvice gi

de personalul din subordine;

0 ia mdsuri pentru recuperarea pagubelor aduse fondului forestier gi 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 institu[ii sau organizalii implicate in activitatea de pazd, a
pddurilor qi urmdregte realizarea obiectivelor propuse in cadrul acestora;

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

II. CONTROLUL OPERATIV $I REVIZIILE FONDULUI FORESTIER
14. Controlul operativ gi reviziile. Pe parcursul efectuirii reviziei cantoanelor qi controlului

operativ, perloanele cu func{ii de rlspundere inspe cteazd, in conformitate cu prevederile actului
administiativ emis de A gen{ia,,lVloldsilva" :



a) activitatea privind combaterea tdierilor ilicite, pdqunatului animalelor neautorizat gi a altor
incdlcdri ale legislafiei silvice, profilaxia incendiilor forestiere qi lichidare lor, respectarea regulilor de

exploatare a padurii, regulilor gi termenelor de vindtoare, inclusiv in terenurile fondului forestier arendate

cu scop recreativ, qi/sau cinegetic, ordinii pescuitului in bazinele acvatice de pe teritoriul fondului forestier;

b) oportunitatea depistdrii focarelor de boli gi ddun[tori ai pddurii, de uscare a arboretelor, de

doborituri de vint qi a altor fenomene ale naturii, care pot afecta gestionarea durabila a fondului forestier;
c) calitatea lucririlor de pazd, regenerare, gospoddrire pddurii, mdsurile biotehnice gi de altd

naturf,, efectuate in cantoanele silvice sub conducerea nemijlocitd a pddurarului;
d) starea liniilor parcelare, drumurilor forestiere gi antiincendiare, indicatoarelor de hotar

(bornelor de hotar, semnele de amenajare silvicd etc.), panourilor de agitalie vizuald, qi informa{ie,
elementelor de amenajare a locurilor de agrement, instalafiilor gi construc]iilor ce apar$in gospoddriei

cinegetice etc.;
e) prezen[a qi starea patrimoniului incredinlat pddurarului, indicat in documentele confirmative,

produc{iei silvice luata de acesta sub paz6, precum qi mijloacele de transport qi alte bunuri materiale
incredinlate padurarului ;

0 respectarea modului stabilit de plstrare gi folosire a armei de serviciu incredinfatf,
pddurarului;

g) functionarea relelei telefonice, starea sediului cantonului silvic, posturilor antiincendiare,
inventarului gi altor obiective ale amenajdrii antiincendiare al cantonului silvic;

h) starea obiectelor gi al complexelor din cadrul fondului ariilor naturale protejate amplasate pe

teritoriul cantonului qi respectarea in acestea a regimului de proteclie stabilit;
i) starea documentafiei eliberate pddurarului: paqaportul cantonului, registrului de control al

pidurarului, legitimaliei de serviciu, prezenla formularelor proceselor-verbale privind contravenliile silvice,
incilcf,rile regulilor securitdlii antiincendiare in pdduri, regulilor de vindtoare gi de altd natur6;

j) executarea indicaliilor, care reiese din rezultatele controlului operativ gi reviziilor anterioare;

k) gradul de ocupare cu lucru a pddurarului ce nu line de competenta qi func{iile de serviciu ale

lui gi influen[a acestuia asupra indeplinirii mdsurilor de pazd a pddurii. I

15. Reviziile cantoanelor silvice gi controlul operativ se efectueazl dupl cum urmeazfl:
a) reviziile planificate - se efectueazdin toate cantoanele silvice de doud ori pe an: primdvara

dupd topire a zdpezii pina la 1 mai qi toamna nu mai tirziu de 1 noiembrie pind la cdderea zdpezir;
b) reviziile neplanificate - la transmiterea cantonului silvic de la un pidurar la altul sau la altd

persoanf, cu func{ii de rdspundere in legdtura cu eliberarea din serviciu, transferare la alt canton silvic sau la

alt post de serviciu,in caz de boald, de plecare in concediu, deplasare pentru continuarea studiilor la seclia
de zi gi alte scopuri, de revenire la serviciu dupd o lipsd temporard;

c) revizii de control - in cantoanele silvice care prezint[ un risc sporit de admitere a acfiunilor
ilicite aferent pct. 14 al prezentelor instructiuni, imediat dup[ levilijle planificate in scopul inspectirii
calitalii gi respectdrii modului de efectuare a lor, cuprinzind nu mai putin de 30% dintoate controalele:

d) reviziile inopinate - in caz cind e necesar de a examina plingeri sau alte semnale privind
activitatea nesatisfEcstoare a pddurarului sau dacd acesta face abuz la exercitarea funcliilor de serviciu
precum qi la ef'ectuarea controlului de stat asupra stdrii folosirii, regenerdrii, pazei gi protecliei p[durii;

e) controlul operativ - se efectueazd de cdtre personalul serviciului silvic in mod sistematic,
supunind controlului in naturd starea pazei pddurii in cantoane. Fiecare canton se inspectgazdpartial, rar

dupd caz gi integral, nu mai rar de o datd in 2 luni cu intocmirea obligatoria a actului respectiv.
16. La efectuarea reviziilor de toate categoriile:
a) l)rmeazd a fi actate contravenliile silvice nedepistate anterior, cazurile de acaparare a

terenurilor, incdlcarea regulilor securitdlii incendiare in pdduri, suprafetele afectate de incendii forestiere gi

alte inc[lcdri ale legislaliei silvice depistate in teren, precum gi cazurile de incdlcare a regulilor de vindtoare

(prezen\alalurilor, capcanelor, rimdgile ale animalelor dobindite ilicit etc.).

Concomitent. cioatele arborilor t[ia1i ilicit urmeazd a fi marcate in modul stabilit de regulile

respective. La efectuarea reviziilor, marcarea cioatelor se efectueazdde cdtreangajatul entitAili publice, care

dispune de ciocan silvic de marcat in conformitate cu prevederile cadrului normativ, in prezenla comisiilor



ce efectueaz5 "reviziile de orice tip, fapt care se indicd in actul reviziei. Responsabilitatea pentru
corectitudinea aplic6rii marcdrilor este pus[ in sarcina persoanei care gestio neazd marca (dupd care este

int6rit ciocanul);

b) O atenfie deosebitd se acordd controlului legitimitd]ii tdierii arborilor in parchetele cu taieri
selective, urmlrindu-se prezen{a semnelor de marcare la piciorul arborilor taia}i;

c) Cioatele arborilor tdiali ilicit marcati qi nemarca{i se inventariazl, separat gi dupi finisarea
reviziei se efectueazd o confruntare a materialelor reviziilor anterioare gi proceselor verbale privind
contravenliile silvice in scopul determindrii corectitudinii evidenlei tdierilor ilicite. Inventarierea cioatelor gi

evidenta altor contraven[ii silvice se efectueazdseparatpe fiecare parceld (daca tdierile ilicite poartd caracter
concentrat - pe fiecare u.a.), rezultatele se inregistreazdin figa de inventariere in mod separat, iar la finele
reviziei se fac,totalurile pe canton;

d) Diametrele cioatelor arborilor tdia{i ilicit se mdsoard cu coajl gi se determind ca media
artimeticd intre diametrul maxim si cel minim (conform tehnicii de mdsurare a lemnului rotund), pe categorii
de diametre 4x4. in cazul unor tdieri ilicite incontestabile de arbori, cioatele au fost scoase/defrigate qi lipsesc
datele de evaluare a pddurii, diametrul arborilor defriga{i se stabilegte ca medie aritmetic6 a datelor mf,surarii
cel putin 10 arbori similari de dimensiuni apropiate de arborele mediu din subparcela data. Pentru
determinarea corectd a volumului arborilor t[ia[i ilicit, se efectueazd un set de mSsurdri specifice obligatorii.
Astfel, inventariereacioatelor se efectueazd,pe specii, categorii de diametre qi inallimi ale cioatelor. Aparle
sint inventariate cioatele arborilor infurcili, care prezintd doud qi mai multe "inimi". Pentru determinarea
dependenlei dintre diametrul debazd qi diametrul cioatei arborilor tdia[i, sint inventaria]i mai multi arbori
pe picior apar(inind elementului respectiv de arboret, f,rind m6surat diametrul debazd, qi diametrul de jos (la
indlfimea cioatei rdmase). Dacd tdierile ilicite sint masive, sau in cazul reviziei cioatelor in parchete,
'dependenla este stabilitd grafic, pentru fiecare categorie de diametru. in astfel de cazuri, pentru fiecare
categorie de diametru, sint mdsurafi cite cel pulin trei arbori (la picior/la indllimea cioatelor supuse reviziei
qi la 1,3 m). tstimarea/deducerea diametrului de bazd se efectueazd prin reducerea diametrului cioatelor
conform mdsurdrilor efectuate sau a dependen[ei grafice estimatd experimental, men]ionate mai sus. in cazul
cind aceastd dependentd nu poate fi determinatd experimental, reducerea diametrului pentru
estimarea/deducerea diametrului de bazd se poate efectua, ca excepfie, utilizind tabele dendrometrice
(HoprvrarranHo-clpaBorlHble Mareplralrbr Anfl TaKcarlr4r.r JrecoB Yrpauurr n MolAanuu, Kuen "Ypoxafi",
1987, tab. 2.5; 2.6 qi 2.7);

e) Revizia cioatelor in parchete se efectueazd in situalii distincte, apdrute ca urmare a constatdrii
dupd exploatare a unor incllcdri flagrante a prevederilor Normelor tehnice privind delimitarea gi

inventarierea parchetelor (in primul rind diferenle de volume), taieri neautorizate de arbori (in parchete Ei la
marginea acestora), la solicitarea organelor de anchetd, pentru stabilirea originii unor partide/cantitdli de
produclie lemnoasd cu provenien|d incertd etc. Se va avea in vedere faptul cd,precizia acestor estimiri nu
este special normat6 gi se incadreazl, in limitele stabilite pentru evaluarea analiticS/vizuald, de pina la + 30
%. in rezultatul reviziei cioatelor se intocmegte un act de control, dupd modelul aprobat qi se constatd
originea divergenlei care a cauzat incdlcarea prevederilor actului normativ. Toate mdsurdrile estimarile qi

deducerile sint efectuate de cdtre personal calificat qi experimentat;

0 Pe parcursul efectudrii reviziilor de primdvard o atenfie deosebita se acordd stabilirii gradului
de pregdtire a cantonului silvic cdtre sezonul cu pericol incendiar sporit qi in special, la eficienla respectarii
cerinlelor securitSlii antiincendiare in pdduri.

17. Reviziile planificate a cantoanelor intr-un ocol silvic se efectueazd de c6tre maiqtrii silvici,
qefii adjunc(i gi gefii altor ocoale silvice, iar reviziile de control- de c6tre inginerii pazd, qi proteclie a pidurii,
fond forestier, de cdtre inginerii silvici qefi qi directorii entitAfii silvice, precum gi de gefii altor ocoale silvice.



in scopul efectuS.rii reviziilor planificate qi de control a cantoanelor se emit ordine pe entitatea silvica
prin care se aprobd graficele realizdrri acestor revizii (separat pentru revizii planificate gi. de control) cu
indicafia cantoanelor, termenelor efectudrii gi persoanelor cu funclii de rdspundere care vor etectua reviziile.
Graf-rcul efectu[rii reviziilor planificate se aduce la cunogtin{a efectivului serviciului silvic de stat a
gospoddriei silvice, iar datele din graficul reviziilor de control pe fiecare revrzie la concret- numai la
cunogtinla lucrdtorului care e obligat de a efectua aceastd revizie.

Pe linga pddurarul cantonului supus reviziei de control este obligatorie gi participare a la revizie a
maistrului silvic de pe sectorul dat, iar in lipsa lui, a qefului sau gefului adjunct de ocol silvic. in rezultatul
tuturor^tipurilor de revizii se intocmeqte un act conform anexei nr.3.

In conformitate cu totalurile reviziilor planificate qi de control se emite un ordin pe gospoddria silvici,
in care stipuleazd mdsurile necesare privind lichidarea neajunsurilor gi incdlcirilor depistate in timpul
reviziilor, se menfioneazd qi se iau mdsuri disciplinare asupra personalului serviciului silvic.

18. Reviziile neplanificate se efectueazd conform ordinului directorului entitdlii silvice, iar in
unele cazuri, exceplionale, conform dispoziliei qefului de ocol silvic cu participarea obligatorie a pddurarilor,
care transmit gi primesc cantonul, precum gi a maistrului silvic de pe sectorul dat, in rezultat se intocmegte
un act, conform anexei nr. 4.

in sittralii cleosebite. cind din motive ?ntemeiate pddurarul care predd nu poate participa la revizia
de'predare:primire a"cantonului'la-iiitocrilireaaeffilui-de-predare-primirc-,-1a*revizirpmtfclpr7Tarm6rmry
la cantoanele invecinate, precum gi un membru major al familiei pddurarului titular de canton, dupd, caz,
inqtiinfa{i in scris, in timp util, despre acfiunea de predare-primire a cantonului silvic.

Neparticiparea sau refuzul titularului de canton/membrului major al familiei de a participa la
predarea- primirea cantonului, va fi consemnatd in pctul de predare- primire gi nu va determina impedicarea
ac{iunii de predare- primire a cantonului respectiv. In aceastf, situalie larevizie,va participa qi un reprezentat
al entitalii silvice.

In mod obligatoriu in actul nominalizat se indicd cazul cind transmiterea-primirea cantonului se
efectueaz[ in timp de iamd cind stratul de zdpadd, sau inundafiile (revdrsarea riurilor), fac imposibil de a
duce evidenla tuturor cioatelor apf,rute in rezultatul tdierilor ilicite gi de a le marca, precum gi de a efectua
r evizia cu respectarea modalitdlii stabilite.

19. Inilierea/dispunerea efectudrii reviziilor inopinate se efectueazdinbazaactului administrativ
a entitdlii publice, in care este menlionat comisia de revizie, termenii de efectuare a reviziei qi data prezentdrii
actului de revizie.

in funclie de circumstanle, reviziei inopinate poate fi supusd numai o parte a cantonului sau supuse
controlului numai unele compartimente de activitate a p[durarului.

20. Termenii de efectuare a controlului operativ si numdrul acestor controale se sdabilesc de geful
ocolului silvic.

21, La finele reviziei cantonului se intocmegte un act in 2 exemplare conform formei indicate in
anexa nr.3, din care unul este inminat gefului de ocol silvic, iar in lipsa lui, adjunctului acestuia, al doilea
exemplar este predat entitAfli silvice.

In caz de depistare in canton a unui volum esen(ial de contravenlii silvice, inspectorul este obligat sd
ia de la pddurar o ldmurire respectivd in scris care se anexeazdla actul reviziei despre care fapt in act se face
menliunea respectivd.

In actele reviziilor planificate gi neplanificate a cantonului, precum qi a controlului operativ, geful
ocolului silvic face concluzii $1 propuneri privind activitatea pddurarului, precum gi propunerile necesare
reieqind din aceste concluzii. in actele reviziilor inopinate qi de control a cantoaneior,-concluzia o face
lucrdtorul care a efectuat nemijlocit revizia.

Dupd frnalizarea reviziei in termen de 5 zile lucrdtoare este prezentat spre aprobare administratorului
enritalii silvice.

Totodatd, calificativul din actul reviziei de control trebuie sd conlind avizul privind calitatea reviziei
planificate efectuate qi corectitudinea aprecierii lucrului pddurarului efectuatd de cdtre geful,ocolului silvic.

Actele reviziilor cantoanelor gi controlului operativ se inregistreazd in registrul de eviden(d a
contravenliilor silvice a ocolului silvic, dupd care cite un exemplar de fiecare act se expediazd entitAlii silvice
pentru a fi aprobate de cdtre directorul acesteia qi inregistrat.
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Contravenliile silvice depistate de reviziile cantoanelor qi de controlul operativ se inregistreazd in

registrele de evidenfd a contravenfiilor silvice din ocolul silvic ai intreprinderea silvic6.

22. Raportul privind totalurile reviziilor planificate ;i de control a cantoanelor se prezintd

organului ierarhic superior conform anexei nr. 5.

23. , Fapte\e/acliunile ilicite depistate tn raza cantonului silvic a/lat sub pazd, nedepistate Si

nedeclarate tn termen de cdtre persoana responsabild de asigurarea pazei fondului forestier, se apreciazd

ca prejudiciu cauzat fondului forestier tn rezultatul netndeplinirii atribuliilor de serviciu privind paza

fondului forestier." plntru neajunsurile de masi lemnoasa, neglijenla in activitate, depistate in rezultatul reviziilor

cantoanelor, neinireprinderea de masuri pentru combaterea incdlcdrilor legisla(iei silvice pddurarii sunt

supugi sancliunilor dlsciplinare, iar in caz cind este cauzat prejudiciu, este tras la rdspundere in conformitate

cu legislalia in vigoare.- pentru prejudiciul cauzat gospoddriei silvice in timpul executdrii funcliilor de serviciu, pddurarii

vinovali de prejuiiciul cauzat, poart[ rdspundere materialS in conformitate cu articolul 336 al Codului

Muncii al RM in mdrime echivalentd prejudiciului cauzat,insd nu mai mult de un salariul mediu lunar al lui.

Dac6 prejudiciul material a fost cauzat printr-o faptl ce intruneqte semnele componenfei de infrac{iune,

raspundeiea se stabilegte potrivit Codului Penal, in conformitate cu articolul 333, alin.3 al Codului Muncii

al R.M.
Recuperarea prejudiciului in acest caz se efectueazdprin intentarea de cdtre administralia entitAtii

silvice a unei acliuni in organele de resort.
pentru bdmiterea taierilor ilicite depistate de toate tipurile de revizii qi control operativ, cuantumul

prejudiciului pentru masa lemnoasa tdiatd ilicit se stabileqte in conformitate cu anexa nr.1 la Codul Silvic

lfarife de calcul al cuantumului despdgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin tdierea ilicita qi vdtdmarea

arborilor qi arbuqtilor pind la gradul de incetare a creqterii lor) cu majorarea acestuia cu costul masei

lemnoase eliberate pe picior conform prelurilor in vigoare ale intreprinderii.
Sunt supugi sancJiunilor disciplinare in mod obligatoriu persoanele responsabile de paza fondului

forestier, 
"ure 

u, admis tlieri ilicite depistate in cadrul unei revizii/sau cumulativ pentru un an calendaristic

in cazul cind raportul:
Sunt supuqi sancliunilor disciplinare in mod obligatoriu persoanele responsabile de paza fondului

forestier, care au admis tdieri ilicite depistate tn cadrul unei revizii/sau cumulativ pentru un an calendaristic

tn cazul ctnd raportul:
V olumut tdierilor tltcite depistate raportate ta ]-OO de ha(din cadrul cantonului silvlc) >1
V olumut t1ierilor iticite depistate in anul preced.ent raportate la IOO ha (in cadrul entift\,ii silvtce)

24. Persoanele cu funclii de rdspundere care au admis neglijenla sau abuz de putere la ef'ectuarea

reviziilor cantoanelor qi controlului operativ, acliuni ce au cauzat depistarea incompleta sau tdinuirea

contravenliilor silvice gi a incendiilor forestiere, neajunsurilor qi neglijenlelor in activitatea pddurarului,

poartd r6spundere disciplinard, penald qi de altd natur[ in conformitate cu legisla{ia in vigoare.- 
persoanele cu funcJii de rdspundere, care au admis incdlc[ri ale termenelor de efectuare a reviziilor

planificate gi a controlului operativ sau care nu le-au efectuat deloc sunt supuqi sancliunilor disciplinare in
modul stabilit.

25. Angajatii ramurii silvice, care s-au distins in mod esenfial in activitatea de depistare 9i

combatere a contravenliilor silvice, la depistarea oportund a contravenfiilor, in conformitate cu art'45 al

Codului Silvic sunt stimulali (premiafi) din contul fondurilor, formate din mijloacele bSnegti incasate de la

contravenienlii silvici in mdrime de pind la30Yo din suma prejudiciului achitat.

26. in cazul depistdrii tdierilor ilicite, cind confiscarea masei lemnoase este imposibil[ (din vina

contravenientului silvic), cuantumul despdgubirii se va majora cu costul masei lemnoase eliberate conform

prelurilor in vigoare, ale intreprinderii silvicce, respective.



Anexa nr. 1

AGENDA DE LUCRU

A PADURARULUI CANTONULUI NT.

Ocolul silvic issllscnN

Nr.
dio

Data Denumirea
lucrdrii

U.A. in care se desfEqoard
lucrarea silvicd

Notd

10



Anexa nr. 2

REGISTRUL DE EVIDENTA E CONTRAVENTIILOR SILVICE

al cantonului nr._
Ocolul Silvic

din cadrul issliscnN

Titularul cantonului, pddurar

Funclia persoanei
serviciului silvic

Conlinutul
incdlcdrilor,
etc. indicali

1.r



Entitatea silvic[

A cantonului nr._: ocolul

Subsemnatul,

ACT DE REVIZIE

Anexa nr. 3

APROB
Directorul

))

efectuatd in perioada de la

20

(tipul de revizie)

silvic
pind la 20

inbaza ordinului
nr. din in prezenfa

directorului, dispoziliei qefului ocolului silvic

am efbctuat revizia a controlului nominalizatla care s-a constatat:
1. Cantonul constl din parcelele nr._ trupuri de pddure
suprafa{a total[ _ ha

2. Pddurarul catonului supus reviziei locuiegte in
la distan[a de la centru cantonului de km.
3. Prezenla tiierilor ilicite nefixate (nemarcate) in procesele -verbale privind contraven(iile silvice
depistate in timpul reviziei nominalizate.

Inventarierea cioatelor se efectueazd in mod fiecare

NOTA: la efectuarea reviziei inopinate sau a controlului operativ , in caz de necesitate se controleaza corectitudinea evidentei
cioatelor ap6rute in rezultatul tdierilor ilicite gi care au fost marcate in timpul ultemii revizii planificate sau ultimul control opetativ,

cu

numf,rul de cioate/volumul m3

precum 9i la intocmirea proceselor -verbale privind contravenliile silvice pentru perioada de inspectare.

1.2



Pe parcursul efectudrii reviziei nominalizate cioatele gi arborii sunt marcali Folosind ciocanul

cu amprenti ,, ", rePartizat dui

4. prezenlain contonul silvic a altor contraven{ii silvice nefixate in procesele -verbale (distrugerea sau

vatimarea culturilor silvice, arboretelui tindr natural, seminligului natural gi celui preexistent,

indicatoarelor de hotar, rechizite de agitalie vizuald. gi informalie, cositul gi pdqunatul neautorizat e.c.t.), a

cazurilor de acaparare in mod ilicit a terenurilor silvice, de incdlcare a regimului de proteclie in obiectele

din cadrul fondului de arii naturale protejate, de incdlcare a regulilor de vindtoare ( prezenla lafurilor,

capcanelor e.c.t) cu indicalia locului, tipului qi mdrimea contravefiei

5. Situalia privind paza pddurii de incedii, respectarea cerinlelor securitSlii antiiincendiare in pdduri,

informarea privind aparilia bolilor qi ddundtorilor pddurii

6.prezen\adoboritorilor de vint, usc[rii arborilor, precum gi consecin]a altor fenomene, care au caruzat

prejudicii gospoddriei silvice qi care n-au fost depistate la momentul oportun de cdtre

pddurar

7. Starea liniilor parcelare, vizirelor, semnelor de hotar,

amenajdrii locurilor de agrement, edificiilor biotehnice
rechizitelor de agitalie vizuald, elimentelor
gi cinegetice

g. Starea documentaliei predate pddurarului (pagaportul cantonului, registrul de control al p6durarului,

9. Funclionalitatea refelei telefonice, starea drumurilor antiincendiare qi forestiere, mijloacelor amenajirii

antiincendiare.acantonuluiqisediuluicantonuluisilvic

10. Starea gi intrelinerea armelor qi muniliilor pddurarului

1 1. Eficacitaea activitdlii p6durarului privind pazapddurii ( num[rul proceslor -verbale) privind incdlcdrile

legislalie silvice intocmite in perioada dintre revizii - separat pe tipuri de contraven[ii silvice)

13



12. Gradul de ocupare a pddurarului cu actividli ce nu tin de executarea funcfiilor de serviciu qi
acestora|area|izaream5surilordepazd,ap5durilor

13. Alte obec(ii:

Semnf,turile: Revizorul
Revizorul
Prezenli la revizie

Semnf,tura persoanei cu funclii de rdspundre

!4

Concluzie privind rezultatele reviziei:

Concluzie privind activitatea pidurarului:
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Anexa nr. 4
I

Entitatea silvicd
Ocolul silvic

APROBAT
Directorul entitdlii silvice

20 luna

ACT
de predare - primire a contonului silvic

ziua

Noi subsemnalii, (se indica
func(ia, numele, prenumele persoanelor care predl gi care primeqte cantonul)

in baza ordinului directorului (dispoziliei gefului ocolului
silvice (ocolului silvic)

entitatii
20 Nr. au efectuat, in

silvic )
din

prezen\a (se indici f'unc{ia, numele.
prenumele celor prezenli)

Primul transmite, iar al doilea primegte cantonul nr.
in cadrul preddrii-primirii cantonului s-a constatat:
l.Cantonul constd din parcelele nr. trupuri de pddure

cu suprafala totald ha. Hotarele cantonului au fost indicate in naturd
persoanei, care aprimit cantonul.
2. Prezenla tdierilor ilicite nefixate prin procesele -verbale privind contraven{iile silvice (cioatele
nemarcate).

Inventarierea cioatelor se efectueazd,in mod se

numf,rul de cioate/volumul m3
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Toate ciocanele nemarcate aplrute in rezultatul t[ierilor ilicite qi depistate sunt marcate cu marca
eliberat dlui

Se indicd locul s6v[rgirii, tipul, propo(iile contraven{iilor silvice)

3. Prezentaaltor contravenlii silvice (piqunatul, vdtdmarea culturilor silvice, pepinierilor silvice, plantatiilor,
cositul neautorizat, defrigdri ilicite, folosirea neautorizatd a terenurilor, pdgunatul animalelor pe terenuri
neautorizte, construc{ia ilicitd a edificiilor etc

4. Lista bunurilor materiale care se transmit:
Nr.d/o Denumirea bunurilor

materiale gi decrierea
pe scurt

Unitatea
de

mdsurl

Bunurile care figureazd
dup6 pddurar

Bunurile aflate
temporar la p6durar

Notd (starea
bunurilor
materiale)

Conform
actelor

In
real itate

Conform
actelor

In
realitate

Cantitatea

silvice
Locul afldrii Unitatea de

misurd

6. Starea 9i sediului cantonului gi a altor construc{ii auxiliare, care se transmite:

T.Starea gi pdstrarea armelor gi muniliilor care se transmit

16



8' Lista documentelor pentru eliberarea lemnului predate pentru producfie lemnoasl qi folosinle accesorii,
etc.

Denumirea
documentului

Nr. documentului Data Termenul de acliune

t

9. Starea documentafiei (pagaportului contonului silvic, registrului de control a p[durarului, legitimaliei de
serviciu gi altele)

A predat
A primit
A fost prezent

Concluzia qefului ocolului silvic privind actul de predare primire a cantonului silvic:

17



l-a-ut I t) = -

'a t'o5 9

.Ytr

Y9t

'6q
! o.3l

6 e.=
^E^,-a*

ioo,E3 
ES T3 Eo

Z o->

o -i'l6=
6?-

a-6

N

o
oq)

a ='=
'E"o=
o, o.E
6 6=
!t;E

-Yo-

in
L

Xq)

cd

L
O

,cg i
rO
alsl
dlolLlc! laA ls

l-

a--a'i
tv=
.c
9!
0)

(€

o

N

()
!
C)

o

No

o
a3

o
o



O)
r-l

L

Iotr

-

,.jxo
fr.l F

xg

z

0)!
0)

axt
li

a
t<

a

)d

C)
Er

)d
CB

$r()
(d

a

C)!
(d

oa
t-1

(B
lr
0)

()x
U)

o

o

lio

C)

H

(s
(.)
k

o
t-.1

t<

L

xso
I

o

(n

lr
cly

E
I

o
tr

IE
O ar7)"u
(c>
ti7)do
263
xo
IU

()
c6
o
C)o
()

o(rf
I

u)^
xd
N(s
o-
.C,
(.) ?F(J,=()bo!
Eli,TO

Oo

o'd
;r()
u).*
)a

=oo=o
ae
l-<'F
R,E
-ogG
cdo()E
o-(t6go()

4t)(! cdE=li

()

(.)'
(6

I

tl
t.z

lr
iEroio
lr q)
i!

io
'tr

ioio
i q.r

a:

()'
(€
oE
CB

(.)

I

:ii I
NI

BI!o)
(.)E
do
JTE
(J-
.EE
ll1A.

t-i

N

C)L
C)
U)

(n

U)

o

I
c)
(B

o
()

($

l-i)d
E

Z
Oar

a

I



MINISTERUL MEDIULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENTIA ,,MOLDSILVA"

REZERVATIA NATURALA
,,coDRII"

MI{HI4CTEPCTBO OKPy}KArc IrIE I;r
cPEAbr PEC[yEJrrrKlr MonAoBA

AIEHCTBO,,MOJIACIIJIBA"

[Pr4POAHbrr 3AIOBEAHT4K
(KOAPI{IZ)

ORDIN
TIPI4KA3

di"-CJ- i,u-uitz 2022 N,. (lf ,tp

Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind mecanismul de

documentare ;i raportare a tncdlcdrilor silvice
tn cadrul f.S. n,nr. ,,Codrii,

In scopul executlrii ordinului Agenfiei ,,Moldsilva" nr. 49 din 11 februarie 2022 ,,Cu
privire la aprobarea Planului de integritate a Agen{iei ,,Moldsilva" gi entitdlilor silvice din
subordinea acesteia privind acfiunile ce urmeazd, a fi realizate pentru perioada semestrului I
al anului 2022",

ORDON:

1. A aproba qi a pune in aplicare Regulamentul cu privire la mecanismul de
documentare Si raportare a tncdlcdrilor silvice in cadrul i.S. Rezervalia Noturald ,,Codrii"
(se anexeazd).

2. Se aprobd Registru de evidenlI a contravenfiilor silvice in cadrul i.S. Rezervalia
Naturald,,Codrii" (se anexeazd).

3. Inginerul pazd, qi protecfia p[durii, Ion Nicolaescu, se numeste persoana
responsabild de raportarea incdlcdrilor silvice in cadrul i.S. Rezervafia Naturall ,,Codrii".

4. Specialistul resurse umane interimar, Barcari Ecaterina, sd aducd prezentul ordin
la cuno;tinfa salariatului vizat, sub semndturd, atasarea la panoul informativ, cdt gi
asigurarea plasdrii pe pagina web a intreprinderii a Regulamentului anexat.

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

Director Iurie CIOARA

,-

Etaborai: Nicolaescu lon Ntt-1"' ]:h


