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LISTA DE VERIFICARE  

Pentu folosirea rațională a fondului forestier și vegetației din afara fondului forestier  

Nr. ____________ 

 

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care au efectuat controlul: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Numele, prenumele, funcția) 

II. Persoana și obiectul supus controlului: 

Denumire persoanei       

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sediul juridic, 

IDNO____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantul acestuia 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Alte date caracteristice ale unității (după caz) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

III. Informații despre persoana supusă controlului necesar pentru evaluarea riscurilor:1 

 

Criteriul2 Informația curentă 

(deținută de IPM la 

data 

inițierii controlului) 

Gradul  

de risc 

Informația 

curentă este 

valabilă 

(se bifează 

dacă este 

cazul) 

Informația revizuită în cadrul 

controlului 

(se completează dacă este cazul) 

Domeniul  și/sau 

subdomeniul  

activității economice 

supuse controlului. 

    

Numărul sectoarelor 

de subsol atribuite p-

u extragere subst. 

minerale utile. 

    

Categoria de 

consumatori. 

    

 
1 În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în 

timpul controlului. 



2 Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului. 

IV. Lista de întrebări: 

N/o  Întrebarea Temeiul normativ Conformitatea Comentarii Ponderea 

da nu n/c 

1.  Persoana supusă controlului dispune de sistem de 

monitoring forestier? 

Art. 76 al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    5 

2.  Monitoringul forestier este efectuat conform 

caracteristicilor indicate în sistem? 

Art. 76 al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    5 

3.  Fondul forestier administrat dispune de amenajament 

silvic?  

Art. 73 al Codului silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    10 

4.  Amenajamentul silvic pe unitate conține toate măsurile 

pentru asigurarea  gospodăririi terenurilor din fondul 

forestier administrat?  

Art. 71, 72 al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    5 

5.  Amenajamentul silvic pe unitate este elaborat pentru 

perioada și în termenii stabiliți? 

Art. 73 alin.(1) al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    7 

6.  Dreptul de gestiune a terenurilor din fond forestier sunt 

înregistrate în modul stabilit? 

Art. 6 al Codului silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    5 

7.  Tipurile de lucrări  propuse autorizării/ autorizate 

corespund prevederilor Amenajamentului silvic? 

Art. 71-73 al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    5 

8.  Persoana supusă controlului deține Autorizația pentru 

efectuarea tăierilor în fondul forestier și vegetația 

forestieră din afara fondului forestier pentru parchetele 

verificate? 

Art. 26 alin.(1) al Legii regnului vegetal nr. 

239 din 08.11.2007, art. 40 al Legii privind 

protecția mediului înconjurător nr. 1515 

16.06.1993 

    15 

9.  Pentru parchetul supus tăierilor a fost eliberat biletul 

silvic? 

Pct. 17 și 19 din Regulile de eliberarea a 

lemnului pe picior, aprobate prin HG 740 din 

17.06.2003 

    10 

10.  Condițiile și termenii indicați în biletul silvic eliberat 

pentru parchet sunt respectate? 

Pct. 18 din Regulile de eliberarea a lemnului 

pe picior, aprobate prin HG 740 din 

17.06.2003 

    7 

11.  Pentru tăierile preconizate ( rasă sunt perfectate actele de 

cercetare fitosanitară a arboretelor? 

Art. 26 alin.(4) al Legii regnului vegetal nr. 

239 din 08.11.2007 

    7 

12.  Sunt/au fost instalate bornele de hotar al parchetului în 

care sunt preconizate tăieri? 

Capitolul IV (pct. 39 - 44) al Regulilor de 

eliberare a lemnului pe picior, aprobate prin 

HG nr. 740 din 17.06.2003 

    10 

13.  Suprafața delimitată de bornele de hotar  al parchetului în 

natură corespunde cu cea din actele de punere în valoare 

a parchetului? 

Capitolul IV (pct. 39 - 44) al Regulilor de 

eliberare a lemnului pe picior, aprobate prin 

HG nr. 740 din 17.06.2003 

    10 

14.  Bornele de hotar al parchetului conțin toate informațiile 

necesare privind efectuarea tăierilor? 

Capitolul IV (pct. 39 - 44) al Regulilor de 

eliberare a lemnului pe picior, aprobate prin 

HG nr. 740 din 17.06.2003 

    10 

15.  Pentru tăierile rase, limitele parchetelor depășec 2,0 ha? Art. 34 alin.(2) al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    10 

16.  Se respectă termenii de alăturare a parchetelor? Art. 34 alin.(2) al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    7 

17.  Pe dimensiunile delimitate de bornele de hotar sunt /au Capitolul IV (pct. 39 - 44) al Regulilor de     10 



fost aplicate marcajele  ale personalului abilitat de 

,,limită de parchet” 

eliberare a lemnului pe picior, aprobate prin 

HG nr. 740 din 17.06.2003 

18.  Arborii destinați exploatării sunt marcați cu ciocane 

silvice? 

Art. 36 alin. (7) și art. 64 alin.(6) al Codului 

Silvic nr. 887 din 21.06.1996 

    7 

19.  Arborii extrași au fost marcați cu ciocane silvice în 

prealabil? 

Art. 36 alin. (7) al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    7 

20.  Calculul volumului masei lemnoase a vegetației 

forestiere pe picior preconizate pentru extragere este 

efectuat corect? 

Art. 36 alin.(8) al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996,  Capitolul IV (pct. 39 - 44) al 

Regulilor de eliberare a lemnului pe picior, 

aprobate prin HG nr. 740 din 17.06.2003 

    15 

21.  Volumul masei lemnoase rezultat  din  exploatările 

efectuate în parchet corespunde cu datele indicate în 

actele de punere în valoare? 

Capitolul IV (pct. 39 - 44), pct. 70 din 

Regulile de eliberarea a lemnului pe picior,  

aprobate prin HG 740 din 17.06.2003   

    15 

22.  După tăierea arborilor cioatele au fost lasat cu înălţimea 

mai mare de1/3 din  diametru sau arborii cu diametrul 

sub 30 cm – cu înălțimea cioatelor mai mare de 10 cm? 

 

Pct. 79 lit.r) din Regulile de eliberarea a 

lemnului pe picior,  aprobate prin HG 740 

din 17.06.2003 

    5 

23.  Lucrările silvice sunt executate prin metode care asigură 

pastrarea funcțiilor pădurii, condițiilor optime pentru 

regenerarea arboretelor, creșterea plantelor medicinale? 

Art. 29 alin. (2) lit. c) al Codului Silvic nr. 

887 din 21.06.1996, Art. 30 alin. (2) lit. e) al 

Codului Silvic nr. 887 din 21.06.1996 

    5 

24.  Lucrările silvotehnice au fost executate în așa mod încît 

să fie păstrat seminţişul utilizabil? 

Art. 30 alin(2) lit. a) al  Codului Silvic nr. 

887 din 21.06.1996 

    5 

25.  Secționarea masei lemnoase a fost efectuată în mod 

rațional din punctul de vedere a valorificării categoriilor 

superioare ale acesteia? 

Pct. 79 lit.i) din Regulile de eliberarea a 

lemnului pe picior, aprobate prin HG 740 din 

17.06.2003 

    7 

26.  După exploatarea parchetului  a fost efectuată 

recepționarea masei lemnoase? 

Capitolul VI (pct. 68 - 73) al Regulilor de 

eliberare a lemnului pe picior, aprobate prin 

HG nr. 740 din 17.06.2003 

    15 

27.  După exploatarea parchetului  a fost efectuată atestarea 

tehnică a parchetului? 

Capitolul VI (pct. 68 - 73) al Regulilor de 

eliberare a lemnului pe picior, aprobate prin 

HG nr. 740 din 17.06.2003 

    15 

28.  În actul de recepționare este corect indicat volumul masei 

lemnoase obținut în urma tăierii vegetației forestiere? 

Capitolul VI (pct. 68 - 73) al Regulilor de 

eliberare a lemnului pe picior, aprobate prin 

HG nr. 740 din 17.06.2003 

    15 

29.  În actul de recepționare sunt corect indicate 

categoriile/sortimentele de mase lemnoasă recepționate? 

Capitolul VI (pct. 68 - 73) al Regulilor de 

eliberare a lemnului pe picior, aprobate prin 

HG nr. 740 din 17.06.2003 

    15 

30.  Se admite pierderea masei lemnoase recoltate? Art. 30 alin. (2) lit. b) al Codului Silvic nr. 

887 din 21.06.1996 

    15 

31.  A fost efectuată transportarea masei lemnoase din 

parchete? 

Pct. 79 lit.g), capitolul V al Regulilor de 

eliberare a lemnului pe picior, aprobate prin 

HG nr. 740 din 17.06.2003  

    5 

32.  Transportarea masei lemnoase din parchetul exploatat 

către locurile de depozitare este efectuată în baza 

facturilor de expediție? 

Art. 36 alin. (9)al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996  

    10 



33.  La eliberarea masei lemnoase din parchetul 

exploatat/locul de depozitare se eliberează factură de 

expediție și/sau bon fiscal? 

Art. 36 alin. (9) al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    15 

34.  A fost efectuată curăţirea de resturi vegetale a 

parchetului după exploatarea acestuia?  

Art. 30 alin. (2) lit. c) al Codului Silvic nr. 

887 din 21.06.1996, pct. 79 lit.o) din 

Regulile de eliberarea a lemnului pe picior,  

aprobate prin HG 740 din 17.06.2003 

    5 

35.  După finisarea tăierilor de produse principale, în parchete 

au fost efectuate, după caz, ajutorarea regenerării 

naturale/ plantarea cu puieți a suprafețelor exploatate? 

Art. 29 alin. (2) lit. b),  Art. 30 alin. (2) lit. g) 

al Codului Silvic nr. 887 din 21.06.1996 

    10 

36.  Se efectuiază îngrijirea culturilor silvice, arboreturilor 

tinere provenite prin regenerare naturală, semințișului 

natural?  

Art. 53 al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    5 

37.  Se admite  distrugerea şi vătămarea puieţilor şi butaşilor 

din pepiniere şi plantaţii silvice? 

Art. 84 lit. f) al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    10 

38.  Împădurirea parchetelor exploatate şi a terenurilor 

neîmpădurite din fondul forestier se efectuiază în modul 

şi termenii stabiliți? 

Art. 84 lit. h) al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    7 

39.  Lucrările silvice sunt/au fost executate prin metode care 

asigură pastrarea funcțiilor pădurii, condițiilor optime 

pentru regenerarea arboretelor, creșterea plantelor 

medicinale? 

Art. 29 alin. (2) lit. c) al Codului Silvic nr. 

887 din 21.06.1996 

    10 

40.  Se folosesc raţional parchetele, care le-au fost puse la 

dispoziţie pentru recoltarea masei lemnoase, fîneţele, alte 

terenuri silvice? 

 

Art. 30 alin. (2) lit. a) al Codului Silvic nr. 

887 din 21.06.1996 

    15 

41.  Terenurile deteriorate în procesul exploatării s-au adus 

într-o stare bună pentru folosire conform destinaţiei? 

Art. 30 alin. (2) lit. c) al Codului Silvic nr. 

887 din 21.06.1996 

    10 

42.  Există terenuri degradate care necesită a fi împădurite?  Art. 54  din Codul Silvic  nr. 887 din 

21.06.1996 

    1 

43.  Terenurile degradate au fost proiectate pentru împădurire 

sau au fost împădurite? 

Art. 54  din Codul Silvic  nr. 887 din 

21.06.1996 

    5 

44.  Se execută extinderea fondului forestier? Art. 54  din Codul Silvic  nr. 887 din 

21.06.1996 

    5 

45.  Procentul de prindere a semințișului corespunde 

normelor? 

Normele tehnice privind recepția și 

inventarierea anuală a lucrărilor de 

regenerare, împădurire și creștere a 

materialului forestier de reproducere 

(aprobate prim Ordinul Agenției 

,,Moldsilva” nr. 90 din 04.04.2012) 

    1 

46.  Se execută completări cu material săditor? Normele tehnice privind recepția și     4 



inventarierea anuală a lucrărilor de 

regenerare, împădurire și creștere a 

materialului forestier de reproducere 

(aprobate prim Ordinul Agenției 

,,Moldsilva” nr. 90 din 04.04.2012) 

47.  Se execută regenerarea naturală a fondului forestier? Art. 51 din Codul Silvic  nr. 887 din 

21.06.1996 

    5 

48.  Se execută regenerarea artificială a fondului forestier? Art. 52 din Codul Silvic  nr. 887 din 

21.06.1996 

    5 

49.  Sunt respectate normele tehnice la regenerarea artificială 

a pădurilor?  

Art. 52  alin. (2) din Codul Silvic  nr. 887 din 

21.06.1996, Normele tehnice privind recepția 

și inventarierea anuală a lucrărilor de 

regenerare, împădurire și creștere a 

materialului forestier de reproducere 

(aprobate prim Ordinul Agenției 

,,Moldsilva” nr. 90 din 04.04.2012) 

    5 

50.  Se execută îngrijirea fondului forestier? Art. 53  alin. (2) din Codul Silvic  nr. 887 din 

21.06.1996 

    10 

51.  Îngrijirea fondului forestier are loc cu respectarea  

cerinţele tehnice întru asigurarea, sporirea productivităţii 

pădurilor, îmbunătăţirea  compoziţiei lor?  

Art. 53  alin. (2) din Codul Silvic  nr. 887 din 

21.06.1996 

    10 

52.  Efectuarea tăierilor de îngrijire, de igienă, de 

reconstrucţie, altor măsuri silvice este efectuată conform 

amenajamentelor silvice? 

Art. 53  din Codul Silvic  nr. 887 din 

21.06.1996 

    20 

53.  Este asigurată paza fondului forestier în vederea 

neadminterii tăierilor ilegale,  furturilor, distrugerilor, 

degradărilor,  incendiilor, păşunatului  neautorizat al 

vitelor, braconajului şi altor acţiuni dăunătoare? 

Art. 56 din Codul Silvic  nr. 887 din 

21.06.1996 

    10 

54.  Există tăieri ilicite și vătămari ale arborilor și arbuștilor 

pînă la gradul de încetare a creșterii lor? 

Art. 40 al Legii nr.1515 din 16.06.1993 

privind protecția mediului înconjurător 

Art. 84 lit. a) al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996,  Art. 26 alin.(1) al Legii regnului 

vegetal nr. 239 din 08.11.2007 

    20 

55.  Există vătămări ilicite ale arborilor și arbuștilor care nu 

întrerupe creșterea lor? 

Art. 40 al Legii nr.1515 din 16.06.1993 

privind protecția mediului înconjurător 

Art. 84 lit. b) al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996,  Art. 26 alin.(1) al Legii regnului 

vegetal nr. 239 din 08.11.2007 

    20 

56.  Se atestă cazuri de tăiere/extragere ilicită a arborilor 

doborîți de vînt, rupți de zăpadă ori uscați? 

Pct. 79  lit.j) din  Regulile de eliberarea a 

lemnului pe picior, aprobate prin HG 740 din 

17.06.2003, Art. 26 alin.(1) al Legii regnului 

vegetal nr. 239 din 08.11.2007,  Art. 40 al 

Legii nr.1515 din 16.06.1993 privind 

protecția mediului înconjurător 

 

    5 

57.  Se atestă cazuri de pășunat al vitelor în fond forestier? Art.38, art.59 și art. 84 lit. k) al Codului 

Silvic nr. 887 din 21.06.1996 

    10 



58.  Pășunatul în fondul forestier este exercitat în temeiul 

biletului silvic?   

Pct. 19 din Regulamentul privind recoltarea 

ierbii şi păşunatul vitelor pe terenurile 

fondului forestier (anexa nr.3),  aprobate prin 

HG 740 din 17.06.2003 

    10 

59.  Sunt respectate cerințele și termenii stabiliți în biletul 

silvic pentru pășunat în fond forestier? 

Pct. 21 din Regulamentul privind recoltarea 

ierbii şi păşunatul vitelor pe terenurile 

fondului forestier (anexa nr.3),  aprobate prin 

HG 740 din 17.06.2003 

    10 

60.  Se atestă cazuri de  recoltare a ierbii  în fondul forestier? Pct. 19 din Regulamentul privind recoltarea 

ierbii şi păşunatul vitelor pe terenurile 

fondului forestier (anexa nr.3),  aprobate prin 

HG 740 din 17.06.2003, Art. 84 lit. k) al 

Codului Silvic nr. 887 din 21.06.1996 

    5 

61.  Recoltarea ierbii în fondul forestier este exercitată în 

temeiul biletului silvic?   

Art. 38 alin.(1), 60 al Codului Silvic nr. 887 

din 21.06.1996, Pct. 19 din  Regulamentul 

privind recoltarea ierbii şi păşunatul vitelor 

pe terenurile fondului forestier (anexa nr.3),  

aprobate prin HG 740 din 17.06.2003 

 

    5 

62.  Sunt respectate cerințele și termenii stabiliți în biletul 

silvic pentru recoltarea ierbii în fondul forestier? 

Pct. 21 din  Regulamentul privind recoltarea 

ierbii şi păşunatul vitelor pe terenurile 

fondului forestier (anexa nr.3),  aprobate prin 

HG 740 din 17.06.2003 

    5 

63.  Are loc colectarea obiectelor regnului vegetal? Art. 38, 84 lit. l) al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996  Art. 23 alin.(2) și art. 27 alin.(1)  

din Legea regnului vegetal nr. 239 din 

08.11.2007 

    10 

64.  Colectarea obiectelor regnului vegetal este exercitată în 

temeiul autorizației/biletului silvic?   

Art. 27 alin.(2)  din Legea regnului vegetal 

nr. 239 din 08.11.2007 

Art. 38 al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    10 

65.  Sunt respectate cerințele și termenii stabiliți în 

autorizație/biletul silvic pentru colectarea obiectelor 

regnului vegetal ? 

Art. 27 alin.(2)  din Legea regnului vegetal 

nr. 239 din 08.11.2007 

Art. 38 al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    10 

66.  Comercializarea obiectelor regnului vegetal are loc între 

persoanele fizie/juridice care dețin autorizații? 

Art. 27 alin.(7) din Legea regnului vegetal 

nr. 239 din 08.11.2007 

    10 

67.  Se atestă cazuri privind decopertarea și distrugerea 

litierii, păturii vii și a stratului de sol fertil pentru a le 

folosi în alte scopuri decît cele silvice? 

Art. 58, 84 lit. s) al Codului Silvic nr. 887 

din 21.06.1996 

    15 

68.  Se atestă amplasarea stupilor şi prisăcilor pe terenurile 

din fondul forestier? 

Art. 84 lit. r) al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    5 

69.  Amplasarea stupilor şi prisăcilor pe terenurile din fondul 

forestier sunt efectuate  în temeiul biletului silvic? 

Art. 84 lit. r) al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    5 



70.  Sunt respectate cerințele și termenii stabiliți în biletul 

silvic pentru  amplasarea stupilor şi prisăcilor pe 

terenurile din fondul forestier? 

Art. 38 al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    5 

71.  Muşuroaiele de furnici din fondul forestier sunt intacte? Art. 84 lit. q) al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    10 

72.  Se atestă poluarea fondului forestier cu deşeuri şi 

reziduuri de construcţie, menajere şi de altă natură? 

Art. 84 lit. t) al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    15 

73.  Sunt luate măsuri pentru lichidarea factorilor de poluare 

a fondului forestier? 

Art. 84 lit. t) al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    10 

74.  Are loc circulaţia şi parcarea autovehiculelor, altor 

mijloace de transport pe terenurile din fondul forestier, în 

afara drumurilor publice şi în locuri interzise? 

Art. 61 și art. 84 lit. u) al Codului Silvic nr. 

887 din 21.06.1996 

    5 

75.  Este asigurată integritatea semnelor de restricţie, 

indicatoarelor de amenajament silvic şi bornelor silvice, 

obiectelor de agitaţie şi informaţie vizuală, îngrădirilor 

de interdicţie şi a construcţiilor din locurile de agrement? 

Art. 84 lit. n) al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    5 

76.  Semnele de restricţie, indicatoarele de amenajament 

silvic şi bornele silvice, obiectele de agitaţie şi informaţie 

vizuală, îngrădirile de interdicţie și construcţiile din 

locurile de agrement sunt accesibile/ vizibile? 

Art. 84 lit. n) al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    5 

77.  Starea indicatoarelor de amenajament silvic şi bornelor 

silvice, obiectelor de agitaţie şi informaţie vizuală, 

îngrădirilor de interdicţie şi a construcţiilor din locurile 

de agrement este satisfăcătoare? 

Art. 84 lit. n) al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    5 

78.  Canalele de desecare din fondul forestier sunt intacte? Art. 84 lit. p) al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    10 

79.  Sistemele de drenaj din fondul forestier sunt intacte? Art. 84 lit. p) al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    10 

80.  Starea drumurilor din fondul forestier este satisfăcătoare? Art. 84 lit. p) al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    10 

81.  Instalațiile inginerești din fondul forestier sunt intacte? Art. 84 lit. p) al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    10 

82.  Regulile de apărare împotriva incendiilor sunt 

respectate? 

Art. 30 alin. (2) lit. f), 57 al Codului Silvic 

nr. 887 din 21.06.1996 

    15 

83.  Sunt luate măsuri de apărare împotriva incendiilor în 

fondul forestier? 

Art. 30 alin. (2) lit. f), 57 al Codului Silvic 

nr. 887 din 21.06.1996 

    15 

84.  Sunt întreprinse măsuri adecvate întru combaterea 

colectării și nimicirii plantelor efemere, celor incluse în 

cartea roșie a RM și în anexele la Convenția privind 

comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și 

floră pe cale de dispariție (CITES) ? 

Art. 38 alin.(2), 84 lit. j), 57 al Codului 

Silvic nr. 887 din 21.06.1996 

    10 



85.  Este asigurată integritatea fîneţelor şi păşunilor de pe 

terenurile din fondul forestier și vegetației forestiere din 

afara fondului forestier? 

Art. 84 lit. 0) al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    10 

86.  Se atestă cazuri de atribuire a terenurilor din fondul 

forestier pentru alte scopuri decît cele silvice (arendă, 

folosință  gratuită, folosință de scurtă durată)? 

Art. 26 din Codul silvic  nr. 887 din 

21.06.1996 

 

     

87.  Terenurile fondului forestier atribuite în folosință  pentru 

alte scopuri decît cele silvice sunt utilizate conform 

destinației? 

Art. 26 din Codul silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

 

    15 

88.  Pe terenurile fondului forestier se atestă construcții? Art. 19  din Codul silvic  nr. 887 din 

21.06.1996 

 

     

89.  Construcții capitale? Art. 19,  84 lit. i) al Codului Silvic nr. 887 

din 21.06.1996 

    15 

90.  Construcții ușor demontabile? Art. 19,  84 lit. i) al Codului Silvic nr. 887 

din 21.06.1996 

     

91.  La proiectarea/ amplasarea/ darea în exploatare/ 

reconstruire a obiectivelor în fondul forestier au fost 

prevăzute măsuri de protecție a pădurilor coordonate cu 

autoritatea silvică centrală și organele de mediu? 

Art. 19  din Codul silvic  nr. 887 din 

21.06.1996 

 

    5 

92.  Proiectele de execuție a obiectelor planificate/executate, 

au fost supuse expertizei ecologice de stat? 

Art. 19  din Codul silvic  nr. 887 din 

21.06.1996 

 

    5 

93.  Sunt stabilite prioritățile de protecție a fondului forestier? Art. 65 din Codul Silvic  nr. 887 din 

21.06.1996 

    5 

94.  Sînt efectuate măsuri necesre pentru combaterea 

dăunătorilor de pădure? 

Art. 67, 68 din Codul Silvic  nr. 887 din 

21.06.1996 

    15 

95.  Este exercitată gospodărirea cinegetică în fondul 

forestier? 

Art. 21 lit. j), k), l), 29 alin. (2) lit. b) al 

Codului Silvic nr. 887 din 21.06.1996; art. 

31 al Legii regnului animal nr. 439 din 

27.04.1995 și pct. 9 al Regulamentului 

gospodăriei cinegetice (anexa nr. 1 la Legea 

regnului animal) 

    5 

96.  Se ține evidența faunei sălbatice? Art. 21 lit. j), k), l), 29 alin. (2) lit. b) al 

Codului Silvic nr. 887 din 21.06.1996; art. 

31 al Legii regnului animal nr. 439 din 

27.04.1995 și pct. 9 al Regulamentului 

gospodăriei cinegetice (anexa nr. 1 la Legea 

regnului animal) 

    10 

97.   Persistă nimicirea ilegală a faunei de pădure? Art. 84 lit. v) al Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996, pct. 35, 36 ale  Regulamentului 

gospodăriei cinegetice, anexa nr. 1 la Legea 

regnului animal nr. 439 din 27.04.1995) 

    15 

98.  Se ține evidența încălcărilor în domeniul silvic? Art. 56 – 64 ale Codului Silvic nr. 887 din 

21.06.1996 

    5 



 

 

 

 

 

V. Punctajul pentru evaluarea riscului: 

 

Încălcări 

Numărul de 

întrebări 

conform 

clasificării 

încălcărilor 

(toate 

întrebările 

aplicate) 

Numărul de 

încălcări 

constatate în 

cadrul 

controlului 

(toate 

întrebările 

neconforme) 

Gradul de 

conformare 

conform 

numărului 

de încălcări 

% (1-(col 

3/col 2) 

x100%) 

Ponderea 

valorică 

totală 

conform 

clasificării 

încălcărilor 

(suma 

punctajului 

tuturor 

întrebărilor 

aplicate) 

Ponderea 

valorică a 

încălcărilor 

constatate în 

cadrul 

controlului 

(suma 

punctajului 

întrebărilor 

neconforme) 

Gradul de 

conformare 

conform 

numărului 

de încălcări 

% (1-(col 

6/col 5) 

x100%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Minore       

Grave       

Foarte 

grave 

      

Total       

 

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor: 

Calificarea încălcărilor Punctajul 

Minore 1 – 6 

Grave 7 – 14 

Foarte grave 15 - 20 

 

 

VII. Lista actelor normative relevante: 

Nr. 

d/o. 

Indicativul Titlul 

1. Nr. 887-XIII din 21.06.1996 Codul Silvic 

 

2.  Nr.1515 din 16.06.1993 Legea privind protecția mediului înconjurător 

 

3. Nr. 1538 din 25.0.1998 Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat  

99.  Este respectat regimul ariilor naturale protejate de stat? Art. 9, 11, 18, 83, 85, 86, 95, 96 ale Legii nr. 

1538 din 25.02.1998 privind fondul ariilor 

naturale protejate de stat, Regulamentele-

cadru ale obiectelor și complexelor din 

fondul ariilor naturale protejate de stat 

(aprobate prin HG 782, 784, 785) 

    20 



4. Nr. 239 din 08.11.2007 Legea regnului vegetal 

5. Nr. 439 din 27.04.1995 Legea regnului animal  

6. Nr. 740 din 17.06.2006 Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea actelor normative vizînd 

gestionarea gospodăriei silvice (inclusiv anexele) 

 Nr. 782 din  03.08.2000 

 

Hotărîre Guvernului pentru aprobarea  regulamentelor-cadru ale 

parcurilor naționale, monumentelor naturii, rezervațiilor de resurse şi 

rezervațiilor  biosferei 

 Nr. 784 din  03.08.2000 

 

Hotărîre Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu 

privire la ariile cu management multifuncțional, Regulamentului-

cadru cu privire la rezervațiile naturale, Regulamentului-cadru cu 

privire la rezervațiile peisagistice şi Regulamentului-cadru cu privire 

la monumentele de arhitectură peisageră 

 Nr. 785 din  03.08.2000 Hotărîrea Guvernului Pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu 

privire la grădinile botanice, Regulamentului-cadru cu privire la 

grădinile dendrologice, Regulamentului-cadru cu privire la grădinile 

zoologice, Regulamentului-cadru cu privire la rezervațiile ştiinţifice 

 

Întocmită la data de _________________________________ 

 

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului: 

___________________________                   __________________                __________________________ 

              Nume, prenume                                          Semnătura                               Data aducerii la cunoștință 

___________________________                   __________________                __________________________ 

              Nume, prenume                                          Semnătura                               Data aducerii la cunoștință   

 

 


