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 Aprobată prin Ordinele Agenției Moldsilva 
 nr. 159 din 30.05.2016 actualizată la 20.01.2020 

 
 

INSTRUCȚIUNEA CU PRIVIRE LA EFECTUAREA REVIZIILOR ȘI CONTROLULUI  
OPERATIV ÎN FONDUL FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A STATULUI 

I. DISPOZIŢII GENERALE 
1. În scopul întăririi disciplinei şi sporirii responsabilităţii  personalului serviciului silvic pentru 

asigurarea pazei şi protecţiei corespunzătoare a pădurilor din cadrul cantoanelor silvice subordonate, pentru 
realizarea oportună şi calitativă  a măsurilor privind folosirea şi regenerarea resurselor silvice, întreprinderile 
pentru silvicultură, întreprinderile silvocinegetice și rezervaţiile naturale (în continuare – entități silvice) 
exercită controlul operativ asupra stării pazei pădurilor şi efectuează revizia cantoanelor. 

2. Personalul serviciului silvic cu atribuţii de pază a fondului forestier are obligaţia să ia măsuri 
de prevenire a săvîrşirii de fapte care, potrivit prevederilor legale, constituie contravenţii sau infracţiuni 
silvice, să identifice persoanele care le-au săvîrşit şi să ia măsuri în vederea sancţionării acestora şi 
recuperării pagubelor, aduse fondului forestier potrivit legii.  

3. Paza fondului forestier la nivel de canton se execută şi se asigură de către pădurarul titular de 
canton printr-o supraveghere permanentă, luînd măsuri speciale în locurile în care se înregistrează frecvent 
tăieri ilicite, păşunat neautorizat, incendii sau alte fapte ce contravin regimului silvic.  

4. Predarea-primirea cantonului silvic se face în baza ordinului administratorului unităţii 
silvice cu efectuarea reviziei,  de către şeful ocolului silvic sau împuternicitul acestuia, în urma căreia se 
întocmește actul de predare-primire a cantonului silvic, anexa nr. 2. În situaţia în care la data predării 
cantonului silvic nu există un salariat disponibil pentru preluarea cantonului, şeful ocolului silvic va 
desemna unul sau mai mulţi pădurari din cantoanele învecinate și/sau maistrul pădurar, care să ia în 
primire cantonul respectiv pe o perioadă de maximum 60 de zile. 

5. Pagubele produse fondului forestier gestionat, cauzate de neîndeplinirea, totală sau parțială, 
a atribuțiilor de serviciu privind paza fondului forestier, gestionarea bunurilor încredințate se impută celor 
responsabili, în solidar cu pădurarul titular de canton silvic, precum și cu alte persoane cu 
atribuții/obligațiuni pe linie de pază, potrivit fișei postului/instrucțiunii de funcție. 

 
OBLIGAŢIUNILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PERONALULUI SERVICIULUI SILVIC 

6. Obligaţiunile şi responsabilităţile pădurarului antrenat în activitatea de pază a 
cantonului:  

a) apără integritatea fondului forestier împotriva ocupării sau folosirii ilegale de terenuri, a 
tăierilor ilegale de arbori şi a sustragerii de lemn sau a altor produse ale pădurii, distrugerii construcţiilor, 
instalaţiilor, bornelor, culturilor, degradării arborilor, puieţilor şi lăstarilor, precum şi a oricăror fapte ilegale;  

b) menţine în bună stare bornele de hotar şi limitele amenajistice, semnalează în scris şefului 
ierarhic* (maistrul silvic) eventualele încălcări ale limitelor fondului forestier sau ocuparea de terenuri din 
cantonul încredințat sub pază, fără aprobare legală;  

c) identifică arborii/arboretele infestaţi, rupţi, doborîţi de fenomene naturale şi raportează în 
scris şefului ierarhic (maistrul silvic);  

d) participă la stabilirea prejudiciului cauzat în raza cantonului prin tăierea ilicită, defrişarea 
arborilor, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puieţilor şi lăstarilor şi acţionează pentru 
identificarea autorilor acestor fapte;  

e) identifică cioatele arborilor tăiaţi ilicit şi locurile arborilor defrişaţi;  
f) confiscă sau reţine, după caz, materialele lemnoase provenite din săvîrşirea faptelor ilegale, 

în condiţiile prevăzute de lege;  
g) delimitează suprafeţele aprobate pentru păşunat sau pentru trecerea animalelor prin păduri şi 

urmăreşte respectarea condiţiilor stabilite prin aprobările emise potrivit legii; 
h) păstrează în stare de funcţionare panourile antiincendiare şi mijloacele pentru prevenirea şi 

stingerea incendiilor din dotarea cantonului;  
*Notă:  In unităţile silvice, unde lipsesc şefii de ocoale silvice atribuţiile sunt delegate maiştrilor – pădurari. 
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i) execută patrulări în vederea prevenirii incendiilor în zonele şi perioadele de risc, iar în cazul 
declanşării unui incendiu informează imediat ocolul silvic şi celelalte instituţii abilitate pentru astfel de 
situaţii şi acţionează imediat pentru localizarea şi stingerea incendiului;  

j) urmăreşte ca accesul şi circulaţia persoanelor, autovehiculelor, motocicletelor, ATV-urilor 
sau mopedelor în fondul forestier să se facă în condiţii legale;  

k) ia măsuri de prevenire a depozitării de deşeuri, pe terenurile fondului forestier, aplică 
prevederile legale în cazul constatării unor astfel de fapte;  

l) urmăreşte ca modul de recoltare, din terenurile fondului forestier, a fructelor şi pomuşoarelor 
sălbatice, nucilor, ciupercilor, plantelor medicinale şi altor plante) pentru satisfacerea necesităţilor de 
producţie sau ştiinţifice, precum şi în scopul obţinerii beneficiilor de la vînzarea acestor resurse sau a 
produselor acestora, să fie efectuat în baza autorizaţiilor şi altor documente eliberate de autorităţile abilitate 
în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

m) controlează circulaţia materialului lemnos în fondul forestier în vederea stabilirii provenienţei 
şi legalităţii transportului de materiale lemnoase;  

n) instalează panouri de avertizare şi de popularizare privind paza pădurilor, prevenirea şi 
stingerea incendiilor de pădure, accesul şi parcarea autovehiculelor în păduri;  

o) duce evidenţa lucrărilor silvice effectuate în raza cantonului silvic cu înscrierea acestora în 
agenda de lucru (anexa nr.1). 

p) în cazul depistării în flagrant a unor acţiuni ilicite va sesiza imediat Serviciul Naţional Unic 
Pentru Apelurile de Urgenţă din Republica Moldova la numărul de telefon 112 şi/sau şeful ierarhic superior. 
Totodată, în măsura posibilității va stabili identitatea persoanelor care au săvîrşit acţiuni ilicite în fondul 
forestier, va fixa pe dispozitive foto sau video acțiunile ilicite, abţinîndu-se de la acţiuni de conflict cu 
persoanele respective; 

q) vor asigura depistarea acțiunilor ilicite săvîrşite de persoane cunoscute/necunoscute în 
fondul forestier și vor informa verbal/în scris, în termen de maximum 72 de ore şeful ierarhic superior, în 
caz contrar pentru faptele/acţiunile ilicite depistate în raza cantonului silvic aflat sub pază nedepistate şi 
nedeclarate în termen se califică ca neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu privind paza fondului forestier; 

7. Obligaţiunile şi responsabilităţile maistrului-pădurar:  
a) organizează, coordonează şi controlează activitatea de pază desfăşurată de către pădurarii 

titulari de canton din raza sa de competenţă, cu înscrierea încălcărilor şi indicaţiilor în Registrul de control 
al cantonului (anexa nr.2), purtînd răspunderea în solidar cu pădurarul, pentru pagubele ce se aduc fondului 
forestier ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu;  

b) organizează patrulări şi controale pentru asigurarea pazei pădurilor şi a legalităţii provenienţei 
şi circulaţiei materialului lemnos;  

c) participă la patrulări de pază, organizate de ocolul silvic sau de alte organe abilitate, acţionînd 
în vederea depistării contravenţiilor şi contravenienţilor, care aduc prejudicii fondului forestier;  

d) efectuează controale operative, revizii planificate şi inopinate în cantoanele din subordine sau 
în alte cantoane ori de cîte ori se impune;  

e) raportează imediat şefului ocolului despre producerea de evenimente deosebite - incendii, 
inundaţii, doborîturi, rupturi de vînt sau zăpadă, furturi organizate, tăieri ilicite, abateri ale personalului silvic 
subordonat, atacuri de dăunători - şi ia măsuri de primă intervenţie pentru limitarea pagubelor;  

f) solicită sprijin de specialitate în organizarea pazei pădurilor de la unităţile de poliţie;  
g) realizează lucrări de depistare, constatare, prognoză şi, după caz, de combatere a bolilor şi 

dăunătorilor pădurii, în conformitate cu Regulamentul privind protecţia pădurilor împotriva bolilor şi 
dăunătorilor;  

h) ia măsuri pentru respectarea prevederilor planului operativ de combatere a incendiilor, 
organizarea apărării împotriva incendiilor de pădure şi aplică normele specifice de prevenire şi stingere a 
incendiilor de pădure;  

i) semnalează în scris şefului de ocol despre încălcările limitelor fondului forestier sau ocuparea 
acestuia;  

j) identifică arborii infestaţi, uscaţi, rupţi, doborîţi de fenomene naturale şi raportează despre 
aceasta în scris în maximum 48 de ore şefului de ocol, participă la evaluarea acestor arbori;  
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k) asigură depunerea la sediul ocolului silvic, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data 
încheierii acestora, a actelor de revizie şi control;  

l) întocmeşte procese verbale cu privire la aprecierea prejudiciului cauzat fondului forestier în 
urma acţiunilor ilicite şi depune procesul verbal la sediul ocolului silvic în termen de o zi lucrătoarea de la 
data întocmirii;  

m) are competenţa să identifice şi să inventarieze materialele lemnoase provenite din săvîrşirea 
unor fapte ce pot fi calificate ca infracţiuni sau contravenţii silvice, conform legislaţiei în vigoare; 

n) asigură delimitarea suprafeţelor aprobate pentru păşunat sau pentru trecerea animalelor 
domestice prin păduri şi urmăreşte respectarea prevederilor stabilite prin aprobările emise potrivit legii;  

o) ia măsuri de prevenire a depozitării de deşeuri, pe terenurile fondului forestier, aplică 
prevederile legale în cazul constatării unor astfel de fapte;  

p) efectuiază periodic, dar nu mai rar decît odată în doua luni controlul operativ asupra stării, 
pazei fondului forestier din cantonul silvic şi stării acestuia.  

8. Obligaţiunile şi responsabilităţile şefului adjunct de ocol silvic:  
a) să efectueze controlul sistematic asupra executării de către maiştrii silvici şi pădurari a 

obligaţiunilor de serviciu; 
b) să controleze respectarea regulilor securităţii antiincendiare, regulile de eliberare a 

lemnului pe picior, regulile de recoltare a ierbii, păşunat, sanitare etc., precum şi a regulilor şi termenelor 
de vînătoare; întocmeşte procese verbale cu privire la aprecierea prejudiciului cauzat fondului forestier în 
urma acţiunilor ilicite şi depune procesul verbal la sediul ocolului silvic în termen de o zi lucrătoare de la 
data întocmirii; 

c) să conducă nemijlocit desfăşurarea măsurilor de profilaxie şi prevenire a incendiilor în ocolul 
silvic în caz de izbucnire a incendiilor, să conducă la lichidarea lor; 

d) să efectueze în mod sistematic revizia cantoanelor; 
e) să controleze corectitudinea întocmirii proceselor-verbale cu privire la aprecierea 

prejudiciului cauzat fondului forestier în urma acţiunilor ilicite primite de către ocolul silvic referitor la 
încălcarea regulilor securităţii antiincendiare în pădure, tăierilor ilicite, şi alte contravenţii silvice, să 
efectueze evaluarea masei lemnoase tăiate ilicit şi afectate, determinarea cuantumului prejudiciilor cauzate 
şi înregistrarea proceselor-verbale în modul stabilit.  

f) să conducă, la indicaţia şefului ocolului silvic, lucrările de regenerare, de gospodărire a 
pădurilor şi biotehnice, de delimitare şi inventariere a parchetelor, realizarea măsurilor de ingrijire a pădurii. 

9. Obligaţiunile şi responsabilităţile şefului de ocol silvic:  
a) ia măsuri pentru asigurarea integrităţii fondului forestier administrat de ocolul silvic;  
b) ia măsuri pentru asigurarea eficientă a pazei fondului forestier administrat de ocolul silvic;  
c) organizează arondarea cantoanelor şi stabileşte pentru titularii acestora, prin fişele de post, 

atribuţiile specifice activităţii de pază;  
d) întocmeşte planul acţiunilor de pază, al controalelor și reviziilor şi asigură îndeplinirea 

acestora, potrivit prevederilor prezentelor instrucțiuni;  
e) coordonează şi controlează activitatea personalului cu atribuţii de pază din subordine;  
f) organizează, în colaborare cu organele de poliţie, instruirea personalului silvic dotat, potrivit 

legii, cu armă de serviciu şi ia măsuri de păstrare a armamentului şi muniţiei în condiţiile legale;  
g)  acţionează în colaborare cu structurile locale de poliţie și inspecțiile ecologice teritoriale, în 

baza planurilor comune, pentru prevenirea, constatarea şi sancţionarea infracţiunilor şi contravenţiilor 
silvice;  

h) solicită sprijinul structurilor teritoriale de poliţie şi pompieri, în situaţii excepţionale, pentru 
desfăşurarea acţiunilor de prevenire şi stingere a incendiilor în fondul forestier;  

i)  analizează lunar activitatea de pază, precum şi modul de soluţionare a proceselor-verbale 
încheiate în cazul constatării săvîrşirii de contravenţii şi infracţiuni silvice, stabilind măsurile care se impun;  

j) execută controale operative, revizii planificate și inopinate;  
k)  răspunde de calitatea controalelor și a reviziilor, inclusiv a acţiunilor de predare-primire a 

cantoanelor silvice;  



4 
 

l) dă calificativul actelor de revizie (anexa nr. 3) și actelor de predare-primire a cantonului 
(anexa nr. 4), rezultatele acţiunilor de control, precum şi alte acte de control şi stabileşte sarcinile de serviciu 
pentru realizarea măsurilor specificate în aceste acte;  

m)  întocmeşte procese verbale cu privire la aprecierea prejudiciului cauzat fondului forestier 
în urma acţiunilor ilicite. 

n)  în termen de două zile lucrătoare, remite după caz, instituţiilor teritoriale ale Inspectoratului 
pentru Protecţia Mediului şi/sau Inspectoratului de Poliţie din raza de activitate a ocolului silvic pentru 
examinare şi constatare a contravenţiei silvice: scrisoarea de însoţire a entității silvice şi procesul verbal 
cu privire la aprecierea prejudiciului cauzat fondului forestier în urma acţiunilor ilicite, în care este apreciat 
cuantumul despăgubirilor ce urmează a fi recuperat în urma acțiunilor ilicite. 

10. Obligaţiunile şi responsabilităţile inspectorului gardă forestieră: 
a) să cunoască regulile securităţii antiincendiare în păduri, gradul responsabilităţii pentru 

încălcarea legislaţiei silvice, regulilor de vânătoare, altor acte normative ale legislaţiei silvice. 
b) să controleze documentele de autorizare a tăierii pădurii, cositului fânului, păşunatului vitelor 

şi alte folosinţe, precum şi vânătoarei pe toate terenurile de vânătoare, să întreprindă măsuri în scopul 
curmării încălcărilor legislaţiei silvice şi a braconajului. 

c)  întocmeşte procese verbale cu privire la aprecierea prejudiciului cauzat fondului forestier 
în urma acţiunilor ilicite. 

d) să reţină în modul stabilit persoanele suspecte în apariţia incendiilor, în săvârşirea 
contravenţiilor silvice şi încălcarea regulilor şi termenelor de vânătoare, să sechestreze producţia dobândită 
ilicit la faţa locului unde s-a comis contravenţia sau în drumul din pădure. 

e) să exercite în modul stabilit, precum şi să efectueze ridicarea de la contravenient a produselor 
silvice şi cinegetice, a uneltelor de contravenţie şi a documentelor, dar în cazuri deosebite - controlul 
corporal. 

f) să organizeze şi să dirijeze lucrările de lichidare a incendiilor în pădure. 
g) să desfăşoare în mod sistematic o activitate de conştientizare în domeniul pazei pădurii, 

respectării  legislaţiei silvice şi regulilor de vânătoare. 
h)  în termen de două zile lucrătoare, remite după caz, instituţiilor teritoriale ale Inspectoratului 

pentru Protecţia Mediului şi/sau Inspectoratului de Poliţie din raza de activitate a entităţii silvice pentru 
examinare şi constatare a contravenţiei silvice: scrisoarea de însoţire a entității silvice şi procesul verbal 
cu privire la aprecierea prejudiciului cauzat fondului forestier în urma acţiunilor ilicite, în care este apreciat 
cuantumul despăgubirilor ce urmează a fi recuperat în urma acțiunilor ilicite. 

11. Obligaţiunile şi responsabilităţile inginer pază şi protecţie: 
a) să controleze in mod sistematic în ocoalele silvice indeplinirea de către lucrătorii serviciului 

silvic de stat a măsurilor referitor la paza şi protecţia padurii şi activitatea servicului silvic.  
b) să organizeze munca serviciilor antiincendiare silvice privind combaterea incendiilor în 

pădure.  
c) să organizeze lichidarea incendiilor, in caz de necesitate să conducă personal lucrările 

respective. 
d) să controleze respectarea regulilor antiincendiare in pădure, a celor sanitare, a cerinţelor 

legislaţiei silvice, a regulilor şi termenelor de vînătoare.  
e) să verifice corectitudinea  şi  oportunitatea întocmirii proceselor-verbale privitor la incălcarile 

legislaţiei silvice şi a incendiilor în păduri, să ducă evidenţa contravenţiilor silvice a incendiilor în păduri, a 
cazurilor de incălcare a regulilor securitatii antiincendiare, regulilor şi termenelor de vînătoare şi a dărilor 
de seamă, referitor la acestea, să controleze transmiterea dosarelor privind contravenţiile silvice în păduri, 
incălcarea regulilor şi termenelor de vînătoare conform criteriului departamental şi jurisdicţiei, să 
urmărească examinarea lor în organele de resort.  
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f) să efectueze cercetări de serviciu a cauzelor izbucnirii şi răspîndirii incendiilor silvice, 
comiterii cazurilor de contravenţii silvice de mari proporţii, inclusiv a incălcării regulilor şi termenelor de 
vînătoare.  

g) să organizeze desfăşurarea reviziei cantoanelor şi a controlului operativ al activităţii 
serviciului silvic şi să participe personal la revizia cantoanelor şi terenurilor de administrare şi gospodărire 
a fondului forestier.  

h) să ducă evidenţa şi să elibereze ciocanele silvice, armele de foc de serviciu şi a muniţiilor, să 
supravegheze păstrarea, intreţinerea şi folosirea lor, precum şi a stării sediilor cantoanelor silvice.  

i) să supravegheze asigurarea personalului serviciului silvic de stat cu echipament de serviciu, 
miiloace de transport, arme de foc şi muniţii aferente, mijloace de legatură, rezolvarea altor probleme ce ţin 
de organizarea activităţii acestuia. 

j) să conducă cu organizarea supravegherii apariţiei şi răspîndirii dăunatorilor şi bolilor 
pădurilor şi cu efectuarea măsurilor de protecţie silvică. 

k) să asigure/monitorizeze remiterea în termen de două zile lucrătoare după caz, către 
instituţiile teritoriale ale Inspectoratului pentru Protecţia Mediului şi/sau Inspectoratului de Poliţie din raza 
de activitate a entităţii silvice pentru examinare şi constatare a contravenţiei silvice: scrisoarea de însoţire 
a entității silvice şi procesul verbal cu privire la aprecierea prejudiciului cauzat fondului forestier în urma 
acţiunilor ilicite, în care este apreciat cuantumul despăgubirilor ce urmează a fi recuperat în urma 
acțiunilor ilicite. 

12. Obligaţiunile şi responsabilităţile inginerului silvic şef: 
a) organizează activitatea de pază a fondului forestier din raza de activitate a entității silvice;  
b) dispune măsuri de asigurare a integrităţii fondului forestier în cazul ocupării fără aprobare 

legală de terenuri din acesta ori în cazul neredării în termen a terenurilor ocupate temporar;  
c) asigură instruirea personalului serviciului silvic cu atribuţii de pază din subordine;  
d) coordonează şi controlează activitatea ocoalelor silvice în domeniul pazei fondului forestier. 
13. Obligaţiunile şi responsabilităţile conducătorului entității silvice:  
a) organizează activitatea de pază a fondului forestier din raza de activitate a entității silvice;  
b)  dispune măsuri de asigurare a integrităţii fondului forestier în cazul ocupării fără aprobare 

legală de terenuri din acesta ori în cazul neredării în termen a terenurilor ocupate temporar;  
c)  asigură instruirea personalului serviciului silvic cu atribuţii de pază din subordine;  
d) coordonează şi controlează activitatea ocoalelor silvice în domeniul pazei fondului forestier;  
e) aprobă actele de revizie, control şi de predare-primire întocmite de şefii de ocoale silvice şi 

de personalul din subordine;  
f) ia măsuri pentru recuperarea pagubelor aduse fondului forestier şi finalizarea acţiunilor 

întreprinse în acest sens;  
g)  reprezintă structura silvică pe care o conduce în cadrul planurilor de acţiune intersectoriale, 

încheie planuri comune de colaborare cu alte instituţii sau organizaţii implicate în activitatea de pază a 
pădurilor şi urmăreşte realizarea obiectivelor propuse în cadrul acestora;  

h)  asigură asistenţa juridică gratuită pentru personalul silvic din subordine, în cauzele care au 
legătură cu activitatea de pază.  

 
II. CONTROLUL OPERATIV ŞI REVIZIILE FONDULUI FORESTIER 

14. Controlul operativ şi reviziile. Pe parcursul efectuării reviziei cantoanelor şi controlului 
operativ, persoanele cu funcţii de răspundere inspectează: 

a) activitatea privind combaterea tăierilor ilicite, păşunatului animalelor neautorizat şi a altor 
încălcări ale legislaţiei silvice, profilaxia incendiilor forestiere şi lichidare lor, respectarea regulilor de 
exploatare a pădurii, regulilor şi termenelor de vînătoare, inclusiv în terenurile fondului forestier arendate 
cu scop recreativ, şi/sau cinegetic, ordinii pescuitului în bazinele acvatice de pe teritoriul fondului forestier; 
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b) oportunitatea depistării focarelor de boli şi dăunători ai pădurii, de uscare a arboretelor, de 
doborîturi de vînt şi a altor fenomene ale naturii, care pot afecta gestionarea durabilă a fondului forestier; 

c) calitatea lucrărilor de pază, regenerare, gospodărire pădurii, măsurile  biotehnice şi de altă 
natură, efectuate în cantoanele silvice sub conducerea nemijlocită a pădurarului; 

d) starea liniilor parcelare, drumurilor forestiere şi antiincendiare, indicatoarelor de hotar 
(bornelor de hotar, semnele de amenajare silvică etc.), panourilor de agitaţie vizuală şi informaţie, 
elementelor de amenajare a locurilor de agrement, instalaţiilor şi construcţiilor ce aparţin gospodăriei 
cinegetice etc.; 

e) prezenţa şi starea patrimoniului încredinţat pădurarului, indicat în documentele confirmative, 
producţiei silvice luată de acesta sub pază, precum şi mijloacele de transport şi alte bunuri materiale 
încredinţate pădurarului; 

f) respectarea modului stabilit de păstrare şi folosire a armei de serviciu încredinţată 
pădurarului; 

g) funcţionarea reţelei telefonice, starea sediului cantonului silvic, posturilor antiincendiare, 
inventarului şi altor obiective ale amenajării antiincendiare al cantonului silvic; 

h) starea obiectelor şi al complexelor din cadrul fondului ariilor naturale protejate amplasate pe 
teritoriul cantonului şi respectarea în acestea a regimului de protecţie stabilit; 

i) starea documentaţiei eliberate pădurarului: paşaportul cantonului, registrului de control al 
pădurarului, legitimaţiei de serviciu, prezenţa formularelor proceselor-verbale privind contravenţiile silvice, 
încălcările regulilor securităţii antiincendiare în păduri, regulilor de vînătoare şi de altă natură; 

j) executarea indicaţiilor, care reiese din rezultatele controlului operativ şi reviziilor anterioare; 
k) gradul de ocupare cu lucru a pădurarului ce nu ţine de competenţa şi funcţiile de serviciu ale 

lui şi influenţa acestuia asupra îndeplinirii măsurilor de pază a pădurii. 
15. Reviziile cantoanelor silvice şi controlul operativ se efectuează după cum urmează: 
a) reviziile planificate – se efectuează în toate cantoanele silvice de două ori pe an: primăvara 

după topirea zăpezii pînă la 1 mai şi toamna nu mai tîrziu de 1 noiembrie pînă la căderea zăpezii; 
b) reviziile neplanificate - la transmiterea cantonului silvic de la un pădurar la altul sau la altă 

persoană cu funcţii de răspundere în legătură cu eliberarea din serviciu, transferare la alt canton silvic sau la 
alt post de serviciu, în caz de boală, de plecare în concediu, deplasare pentru continuarea studiilor la secţia 
de zi şi alte scopuri, de revenire la serviciu după o lipsă temporară; 

c) revizii de control - în cantoanele în care sau depistat multe contravenţii silvice, imediat după 
reviziile planificate în scopul inspectării calităţii şi respectării modului de efectuare a lor, cuprinzînd nu mai 
puţin de 30% din toate controalele: 

d) reviziile inopinate - în caz cînd e necesar de a examina plîngeri sau alte semnale privind 
activitatea nesatisfăcătoare a pădurarului sau dacă acesta face abuz la exercitarea funcţiilor de serviciu 
precum şi la efectuarea controlului de stat asupra stării folosirii, regenerării, pazei şi protecţiei pădurii; 

e) controlul operativ - se efectuează de către personalul serviciului silvic în mod sistematic, 
supunînd controlului în natură starea pazei pădurii în cantoane. Fiecare canton se inspectează parţial, iar 
după caz şi integral, nu mai rar de o dată în 2 luni cu întocmirea obligatoria a actului respectiv.  

16. La efectuarea reviziilor de toate categoriile: 
a) Urmează a fi actate contravenţiile silvice nedepistate anterior, cazurile de acaparare a 

terenurilor, încălcarea regulilor securităţii incendiare în păduri, suprafeţele afectate de incendii forestiere şi 
alte încălcări ale legislaţiei silvice depistate în teren, precum şi cazurile de încălcare a regulilor de vînătoare 
(prezenţa laţurilor, capcanelor, rămăşiţe ale animalelor dobîndite ilicit etc.).  

Concomitent, cioatele arborilor tăiaţi ilicit urmează a fi marcate în modul stabilit de regulile 
respective. În cazuri excepţionale la efectuarea reviziilor, persoanele cu funcţii de răspundere, care nu au la 
dispoziţie ciocane de marcat, efectuează marcarea cioatelor cu ciocanele de marcat ale altor lucrători, care 
dispun de acestea şi sunt prezenţi in timpul reviziei, fapt care se indică în actul reviziei. Responsabilitatea 
pentru corectitudinea aplicării marcărilor este pusă în sarcina persoanei care gestionează marca (după care 
este întărit ciocanul); 
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b) O atenţie deosebită se acordă controlului legitimităţii tăierii arborilor în parchetele cu tăieri 
selective, urmărindu-se prezenţa semnelor de marcare la piciorul arborilor tăiaţi; 

c) Cioatele arborilor tăiaţi ilicit marcaţi şi nemarcaţi se inventariază separat şi după finisarea 
reviziei se efectuează o confruntare a materialelor reviziilor anterioare şi proceselor verbale privind 
contravenţiile silvice în scopul determinării corectitudinii evidenţei tăierilor ilicite. Inventarierea cioatelor şi 
evidenţa altor contravenţii silvice se efectuează separat pe fiecare parcelă (dacă tăierile ilicite poartă caracter 
concentrat - pe fiecare u.a.), rezultatele se înregistrează în fişa de inventariere în mod separat, iar la finele 
reviziei se fac totalurile pe canton; 

d) Diametrele cioatelor arborilor tăiaţi ilicit se măsoară cu coajă şi se determină ca media 
artimetică intre diametrul maxim si cel minim (conform tehnicii de măsurare a lemnului rotund), pe categorii 
de diametre 4x4. În cazul unor tăieri ilicite incontestabile de arbori, cioatele au fost scoase/defrişate şi lipsesc 
datele de evaluare a pădurii, diametrul arborilor defrişaţi se stabileşte ca medie aritmetică a datelor măsurării 
cel puţin 10 arbori similari de dimensiuni apropiate de arborele mediu din subparcela dată. Pentru 
determinarea corectă a volumului arborilor tăiaţi ilicit, se efectuează un set de măsurări specifice obligatorii. 
Astfel, inventarierea cioatelor se efectuează pe specii, categorii de diametre şi înălţimi ale cioatelor. Aparte 
sînt inventariate cioatele arborilor înfurciţi, care prezintă două şi mai multe "inimi". Pentru determinarea 
dependenţei dintre diametrul de bază şi diametrul cioatei arborilor tăiaţi, sînt inventariaţi mai mulţi arbori 
pe picior aparţinînd elementului respectiv de arboret, fiind măsurat diametrul de bază şi diametrul de jos (la 
înălţimea cioatei rămase). Dacă tăierile ilicite sînt masive, sau în cazul reviziei cioatelor în parchete, 
dependenţa este stabilită grafic, pentru fiecare categorie de diametru. În astfel de cazuri, pentru fiecare 
categorie de diametru, sînt măsuraţi cîte cel puţin trei arbori (la picior/la înălţimea cioatelor supuse reviziei 
şi la 1,3 m). Estimarea/deducerea diametrului de bază se efectuează prin reducerea diametrului cioatelor 
conform măsurărilor efectuate sau a dependenţei grafice estimată experimental, menţionate mai sus. În cazul 
cînd această dependenţă nu poate fi determinată experimental, reducerea diametrului pentru 
estimarea/deducerea diametrului de bază se poate efectua, ca excepţie, utilizînd tabele dendrometrice 
(Нормативно-справочные материaлы для таксации лесов Украины и Молдавии, Киев "Урожай", 
1987, tab. 2.5; 2.6 şi 2.7); 

e) Revizia cioatelor în parchete se efectuează în situaţii distincte, apărute ca urmare a constatării 
după exploatare a unor încălcări flagrante a prevederilor Normelor tehnice privind delimitarea şi 
inventarierea parchetelor (în primul rînd diferenţe de volume), tăieri neautorizate de arbori (în parchete şi la 
marginea acestora), la solicitarea organelor de anchetă, pentru stabilirea originii unor partide/cantităţi de 
producţie lemnoasă cu provenienţă incertă etc. Se va avea în vedere faptul că precizia acestor estimări nu 
este special normată şi se încadrează în limitele stabilite pentru evaluarea analitică/vizuală de pînă la + 30 
%. În rezultatul reviziei cioatelor se întocmeşte un act de control, după modelul aprobat şi se constată 
originea divergenţei care a cauzat încălcarea prevederilor actului normativ. Toate măsurările estimările şi 
deducerile sînt efectuate de către personal calificat şi experimentat; 

f) Pe parcursul efectuării reviziilor de primăvară o atenţie deosebită se acordă stabilirii gradului 
de pregătire a cantonului silvic către sezonul cu pericol incendiar sporit şi în special, la eficienţa respectării 
cerinţelor securităţii antiincendiare în păduri. 

17. Reviziile planificate a cantoanelor într-un ocol silvic se efectuează de către maiştrii silvici, 
şefii adjuncţi şi şefii altor ocoale silvice, iar reviziile de control- de către inginerii pază şi protecţie a pădurii, 
fond forestier, de către inginerii silvici şefi şi directorii entității silvice, precum şi de şefii altor ocoale silvice. 

În scopul efectuării reviziilor planificate şi de control a cantoanelor se emit ordine pe entitatea silvică 
prin care se aprobă graficele realizării acestor revizii (separat pentru revizii planificate şi de control) cu 
indicaţia cantoanelor, termenelor efectuării şi persoanelor cu funcţii de răspundere care vor efectua reviziile. 
Graficul efectuării reviziilor planificate se aduce la cunoştinţa efectivului serviciului silvic de stat a 
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gospodăriei silvice, iar datele din graficul reviziilor de control pe fiecare revizie la concret- numai la 
cunoştinţa lucrătorului care e obligat de a efectua această revizie.  

Pe lingă pădurarul cantonului supus reviziei de control este obligatorie şi participarea la revizie a 
maistrului silvic de pe sectorul dat, iar în lipsa lui, a şefului sau şefului adjunct de ocol silvic. În rezultatul 
tuturor tipurilor de revizii se întocmeşte un act conform anexei nr.3. 

În conformitate cu totalurile reviziilor planificate şi de control se emite un ordin pe gospodăria silvică, 
în care stipulează măsurile necesare privind lichidarea neajunsurilor şi încălcărilor depistate în timpul 
reviziilor, se menţionează şi se iau măsuri disciplinare asupra personalului serviciului silvic.  

18. Reviziile neplanificate se efectuează conform ordinului directorului entității silvice, iar în 
unele cazuri, excepţionale, conform dispoziţiei şefului de ocol silvic cu participarea obligatorie a pădurarilor, 
care transmit şi primesc cantonul, precum şi a maistrului silvic de pe sectorul dat, în rezultat se întocmeşte 
un act, conform anexei nr. 4. 

        În situaţii deosebite, cînd din motive întemeiate pădurarul care predă nu poate participa la revizia 
de predare-primire a cantonului la întocmirea actului de predare-primire, la revizie participă, 2 pădurari de 
la cantoanele învecinate, precum şi un membru major al familiei pădurarului titular de canton, după caz,  
înştiinţaţi în scris, în timp util, despre acţiunea 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 consemnată în actul de predare- primire şi nu va determina împedicarea 
acţiunii de predare- primire a cantonului respectiv. În această situaţie la revizie, va participa şi un reprezentat 
al entităţii silvice. 

În mod obligatoriu în actul nominalizat se indică cazul cînd transmiterea-primirea cantonului se 
efectuează în timp de iarnă cînd stratul de zăpadă  sau inundaţiile (revărsarea rîurilor), fac imposibil de a 
duce evidenţa tuturor cioatelor apărute în rezultatul tăierilor ilicite şi de a le marca, precum şi de a efectua 
revizia cu respectarea modalităţii stabilite. 

19. Reviziile inopinate se efectuează conform unei indicații speciale a directorului entității silvice 
de către şeful ocolului silvic, inginerului pentru paza şi protecţia pădurii, inginerul silvic şef sau de către 
însăşi directorul entității silvice.  

În unele cazuri reviziile inopinate se pot efectua în conformitate cu dispoziţia şefului ocolului silvic 
de către adjunctul acestuia, maiştrii silvici sau de către însuşi şeful ocolului silvic despre care fapt se aduce 
la cunoştinţa directorului entității silvice. 

În dependenţă de circumstanţe, reviziei inopinate poate fi supusă numai o parte a cantonului sau 
supuse controlului numai unele compartimente de activitate a pădurarului.  

20. Termenii de efectuare a controlului operativ si numărul acestor controale se stabilesc de şeful 
ocolului silvic.  

21. La finele reviziei cantonului se întocmeşte un act în 2 exemplare conform formei indicate în 
anexa nr.3, din care unul este înmînat şefului de ocol silvic, iar în lipsa lui, adjunctului acestuia, al doilea 
exemplar este predat entității silvice. 

În caz de depistare în canton a unui volum esenţial de contravenţii silvice, inspectorul este obligat să 
ia de la pădurar o lămurire respectivă în scris care se anexează la actul reviziei despre care fapt în act se face 
menţiunea respectivă.  

În actele reviziilor planificate şi neplanificate a cantonului, precum şi a controlului operativ, şeful 
ocolului silvic face concluzii şi propuneri privind activitatea pădurarului, precum şi propunerile necesare 
reieşind din aceste concluzii. În actele reviziilor inopinate şi de control a cantoanelor, concluzia o face 
lucrătorul care a efectuat nemijlocit revizia.  

Totodată, calificativul din actul reviziei de control trebuie să conţină avizul privind calitatea reviziei 
planificate efectuate şi corectitudinea aprecierii lucrului pădurarului efectuată de către şeful ocolului silvic.  

Actele reviziilor cantoanelor şi controlului operativ se înregistrează în registrul de evidenţă a 
contravenţiilor silvice a ocolului silvic, după care cîte un exemplar de fiecare act se expediază entității silvice 
pentru a fi aprobate de către directorul acesteia şi înregistrat.  

Contravenţiile silvice depistate de reviziile cantoanelor şi de controlul operativ se înregistrează în 
registrele de evidenţă a contravenţiilor silvice din ocolul silvic şi întreprinderea silvică.  
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22.  Raportul privind totalurile reviziilor planificate și de control a cantoanelor se prezintă 
organului ierarhic superior conform anexei nr. 5. 

23. . Faptele/acţiunile ilicite depistate în raza cantonului silvic aflat sub pază, nedepistate şi 
nedeclarate în termen de către persoana responsabilă de asigurarea pazei fondului forestier, se apreciază 
ca prejudiciu cauzat fondului forestier în rezultatul neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu privind paza 
fondului forestier. 

Pentru neajunsurile de masă lemnoasă, neglijenţa în activitate, depistate în rezultatul reviziilor 
cantoanelor, neîntreprinderea de măsuri pentru combaterea încălcărilor legislaţiei silvice pădurarii sunt 
supuşi sancţiunilor disciplinare, iar în caz cînd este cauzat prejudiciu, este tras la răspundere în conformitate 
cu legislaţia în vigoare.  

Pentru prejudiciul cauzat gospodăriei silvice în timpul executării funcţiilor de serviciu, pădurarii 
vinovaţi de prejudiciul cauzat, poartă răspundere materială în conformitate cu articolul 336 al Codului 
Muncii al RM în mărime echivalentă prejudiciului cauzat, însă nu mai mult de un salariul mediu lunar al lui. 
Dacă prejudiciul material a fost cauzat printr-o faptă ce întruneşte semnele componenţei de infracţiune, 
răspunderea se stabileşte potrivit Codului Penal, în conformitate cu articolul 333, alin.3 al Codului Muncii 
al R.M. 

Recuperarea prejudiciului în acest caz se efectuează prin intentarea de către administraţia entității 
silvice a unei acţiuni în organele de resort. 

Pentru admiterea tăierilor ilicite depistate de toate tipurile de revizii şi control operativ, cuantumul 
prejudiciului pentru masa lemnoasa tăiată ilicit se stabileşte în conformitate cu anexa nr.1 la Codul Silvic 
(Tarife de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin tăierea ilicită şi vătămarea 
arborilor şi arbuştilor pînă la gradul de încetare a creşterii lor) cu majorarea acestuia cu costul masei 
lemnoase eliberate pe picior conform preţurilor în vigoare ale întreprinderii. 

Sunt supuşi sancţiunilor disciplinare în mod obligatoriu persoanele responsabile de paza fondului 
forestier, care au admis tăieri ilicite depistate în cadrul unei revizii/sau cumulativ pentru un an calendaristic 
în cazul cînd raportul: 

Sunt supuşi sancţiunilor disciplinare în mod obligatoriu persoanele responsabile de paza fondului 
forestier, care au admis tăieri ilicite depistate în cadrul unei revizii/sau cumulativ pentru un an calendaristic 
în cazul cînd raportul: 

  
 ă        (    )                            

 ă    î         (î   ăț  )
 > 1 

24. Persoanele cu funcţii de răspundere care au admis neglijenţa sau abuz de putere la efectuarea 
reviziilor cantoanelor şi controlului operativ, acţiuni ce au cauzat depistarea incompleta sau tăinuirea 
contravenţiilor silvice şi a incendiilor forestiere, neajunsurilor şi neglijenţelor în activitatea pădurarului, 
poartă răspundere disciplinară, penală şi de altă natură în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

Persoanele cu funcţii de răspundere, care au admis încălcări ale termenelor de efectuare a reviziilor 
planificate şi a controlului operativ sau care nu le-au efectuat deloc sunt supuşi sancţiunilor disciplinare în 
modul stabilit.  

25. Angajaţii ramurii silvice, care s-au distins în mod esenţial în activitatea de depistare şi 
combatere a contravenţiilor silvice, la depistarea oportună a contravenţiilor, în conformitate cu art.45 al 
Codului Silvic sunt stimulaţi (premiaţi) din contul fondurilor, formate din mijloacele băneşti încasate de la 
contravenienţii silvici în mărime de pînă la 30% din suma prejudiciului achitat.  

26. În cazul depistării tăierilor ilicite, cînd confiscarea masei lemnoase este imposibilă (din vina 
contravenientului silvic), cuantumul despăgubirii se va majora cu costul masei lemnoase eliberate conform 
preţurilor în vigoare, ale întreprinderii silvicce, respective. 
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Anexa nr. 1 
 
 

AGENDA DE LUCRU  
 
 
 
 

A PĂDURARULUI CANTONULUI Nr.__________ 
 
 
 
 

Ocolul silvic_________________________ÎSS/ÎSC/RN 
 
 
 
 
 

Nr. 
d/o 

Data  Denumirea 
lucrării 

U.A. în care se desfăşoară 
lucrarea silvică 

Notă 

     

     

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Anexa nr. 2 
 
 
 
 

REGISTRUL DE CONTROL 
 

al cantonului nr._________ 
Ocolul Silvic____________ 

din cadrul ÎSS/ÎSC/RN____________ 
 

Titularul cantonului, pădurar_______________ 
             
 
 
 

Nr. 
d/o 

Data  Numele 
prenumele 

Funcţia persoanei 
serviciului silvic 

Conţinutul 
încălcărilor, 
etc. indicaţi 

Termene de 
executare 

Notă 
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 Anexa nr. 3 

 
 
Entitatea silvică ______________________                                                             A P R O B  

                                                                                          Directorul _____________ 
                                                                                         ______________________ 
                                                                                        ,,____”__________20____ 

 
ACT DE REVIZIE 

______________________________ 
(tipul de revizie) 

 
A cantonului nr._____, ocolul silvic ___________________ efectuată în perioada de la 
_____________________________ pînă la _______________ 20___ 
Subsemnatul, ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
în baza ordinului directorului, dispoziţiei şefului ocolului silvic ___________________________  
nr. ______ din _________ în prezenţa _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
am efectuat revizia_____________________________ a controlului nominalizat la care s-a constatat: 
1. Cantonul constă din parcelele nr._________ trupuri de pădure __________________________ cu 
suprafaţa totală ________ ha 

2. Pădurarul catonului supus reviziei locuieşte in _______________________________________ 
la distanţa de la centru cantonului de ____________km. 
3. Prezenţa tăierilor ilicite nefixate (nemarcate) în procesele –verbale privind contravenţiile silvice  
depistate în timpul reviziei nominalizate. 

Inventarierea cioatelor se efectuează în mod separat pe fiecare parcelă. 
Diametrul 
cioatei, cm 

Diametrul 
la 

înălţimea, 
1,3m 

Specia Total 
        

numărul de cioate/volumul m3 numărul Volumul 
m3         

Pînă la 4            

8            

12            

16            

20            

24            

28            

32            

36            

40            

Total            

NOTA: la efectuarea reviziei inopinate sau a controlului operativ, în caz de necesitate se controlează corectitudinea evidenţei 
cioatelor apărute în rezultatul tăierilor ilicite şi care au fost marcate în timpul ultemii revizii planificate sau ultimul control opetativ, 
precum şi la întocmirea proceselor –verbale privind contravenţiile silvice pentru perioada de inspectare. 
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Pe parcursul efectuării reviziei nominalizate cioatele şi arborii sunt marcaţi ____________ Folosind ciocanul 
cu amprentă ,,____”, repartizat dui____________________________________ 

4. Prezenţa în contonul silvic a altor contravenţii silvice nefixate în procesele –verbale (distrugerea sau 
vătămarea culturilor silvice, arboretelui tînăr natural, seminţişului natural şi celui preexistent, 
indicatoarelor de hotar, rechizite de agitaţie vizuală şi informaţie, cositul şi păşunatul neautorizat e.c.t.), a 
cazurilor de acaparare în mod ilicit a terenurilor silvice, de încălcare a regimului de protecţie în obiectele 
din cadrul fondului de arii naturale protejate, de încălcare a regulilor de vînătoare ( prezenţa laţurilor, 
capcanelor e.c.t) cu indicaţia locului, tipului şi mărimea contraveţiei 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

5. Situaţia privind paza pădurii de incedii, respectarea cerinţelor securităţii antiiincendiare în păduri,  
informarea privind apariţia bolilor şi dăunătorilor pădurii 
_____________________________________________________________________________________
_________________________________ 

6. Prezenţa doborîtorilor de vînt, uscării arborilor, precum şi consecinţa altor fenomene, care au cauzat 
prejudicii gospodăriei silvice şi care n-au fost depistate la momentul oportun de către 
pădurar_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  

7. Starea liniilor parcelare, vizirelor, semnelor de hotar, rechizitelor de agitaţie vizuală, elimentelor 
amenajării locurilor de agrement, edificiilor biotehnice şi cinegetice 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__ 

8. Starea documentaţiei predate pădurarului (paşaportul cantonului, registrul de control al pădurarului, 
legitimaţia de serviciu, agenda de lucru) ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

9. Funcţionalitatea rețelei telefonice, starea drumurilor antiincendiare şi forestiere, mijloacelor amenajării 
antiincendiare a cantonului şi sediului cantonului silvic _________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

10. Starea şi intreţinerea armelor şi muniţiilor pădurarului ________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

11. Eficacitaea activităţii pădurarului privind paza pădurii ( numărul proceslor –verbale) privind încălcările 
legislaţie silvice întocmite în perioada dintre revizii – separat pe tipuri de contravenţii silvice) 
________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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12. Gradul de ocupare a pădurarului cu activiăţi ce nu ţin de executarea funcţiilor de serviciu şi influenţa 
acestora la realizarea măsurilor de pază a pădurilor____________________________ 
______________________________________________________________________________ 

13. Alte obecţii:_________________________________________________________________ 

 
Semnăturile:       Revizorul ______________________ 

Revizorul ______________________ 
Prezenţi la revizie ________________ 

                                   ____________________ 
                                              ____________________ 
                                              ____________________ 

 
Concluzie privind rezultatele reviziei: ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

Semnătura persoanei cu funcţii de răspundre __________________________ 
 

 
 
 

Concluzie privind activitatea pădurarului: ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Anexa nr. 4 
 

 
Entitatea silvică _____________________     APROBAT 
Ocolul silvic ________________     Directorul entității silvice 

___________________________ 
___________________________ 

 
ACT 

de predare - primire a contonului silvic 
 
20___ luna ____________________ ziua______ 
 
Noi subsemnaţii, ________________________________________________________________   (se indică 

funcţia, numele, prenumele persoanelor care predă şi care primeşte cantonul) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
în baza ordinului directorului (dispoziţiei şefului ocolului silvic )__________________________ entității 
silvice (ocolului silvic)___________________________ din ___________20 __ Nr. ___ au efectuat, în 
prezenţa ___________________________________________________________ (se indică funcţia, numele, 

prenumele celor prezenţi) 

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Primul transmite, iar al doilea primeşte cantonul nr._____ 
În cadrul predării-primirii cantonului s-a constatat: 
1.Cantonul constă din parcelele nr._________________ trupuri de pădure ______________ 
___________________ cu suprafaţa totală ___________ ha. Hotarele cantonului au fost indicate în natură 
persoanei, care a primit cantonul. 
2. Prezenţa  tăierilor ilicite nefixate prin procesele –verbale privind contravenţiile silvice (cioatele 
nemarcate). 

Inventarierea cioatelor se efectuează în mod separat pe fiecare parcelă. 
Diametrul 
cioatei, cm 

Diametrul 
la 

înălţimea, 
1,3m 

Specia Total 
        

numărul de cioate/volumul m3 numărul Volumul 
m3         

Pînă la 4            

8            

12            

16            

20            

24            

28            

32            

Total            
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Toate ciocanele nemarcate apărute în rezultatul tăierilor ilicite şi depistate sunt marcate cu marca _______ 
eliberat dlui _____________________________________________________________ 
 
3. Prezenţa altor contravenţii silvice (păşunatul, vătămarea culturilor silvice, pepinierilor silvice, plantaţiilor, 
cositul neautorizat, defrişări ilicite, folosirea neautorizată a terenurilor, păşunatul animalelor pe terenuri 
neautorizte, construcţia ilicită a edificiilor etc ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Se indică locul săvărşirii, tipul, proporţiile contravenţiilor silvice)  

______________________________________________________________________________ 
4. Lista bunurilor materiale care se transmit: 

Nr.d/o Denumirea bunurilor 
materiale şi decrierea 

pe scurt 

Unitatea 
de 

măsură 

Bunurile care figurează 
după pădurar 

Bunurile aflate 
temporar la pădurar 

Notă (starea 
bunurilor 
materiale) 

Conform 
actelor 

În 
realitate 

Conform 
actelor 

În 
realitate 

Cantitatea 

       

       

       

       

       

 
5. Lista producţiei silvice gata și alte poduse prelucrate aflate sub paza pădurarului: 

Locul aflării Denumirea Unitatea de 
măsură 

Specia Mărimea Cantitatea 

      

      

      

      

      

 
6. Starea şi sediului cantonului şi a altor construcţii auxiliare, care se transmite:_______________ 
______________________________________________________________________________ 
7.Starea şi păstrarea armelor şi muniţiilor care se transmit ________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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8. Lista documentelor pentru eliberarea lemnului predate pentru producție lemnoasă și folosinţe accesorii, 
etc. 
Denumirea 
documentului 

Nr. documentului Data Termenul de acţiune 

    

    

    

    

    

    

 
9. Starea documentației (paşaportului contonului silvic, registrului de control a pădurarului, legitimaţiei de 
serviciu şi altele) ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

A predat ______________________________________________ 
 A primit ______________________________________________ 
 A fost prezent __________________________________________ 

 
Concluzia  şefului ocolului silvic privind actul de predare primire a  cantonului silvic: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Anexa nr.5  

Darea de seamă 
Rezultatele reviziilor_ ___________a cantoanelor a ÎSS _____ ______pentru perioada______________________________________  

                denumirea reviziei 
Nr. indicii Tăieri ilicite Păşunat neautorizat al animalelor şi vătămarea 

culturilor silvice 
Alte contravenţii silvice 

Numărul 
de  

procese- 
verbale, 

ex  

Numărul de 
cioate, buc  

 

Volumul 
masei 

lemnoase, m3 

Costul masei 
lemnoase pe 

picior, lei 

Prejudiciu 
conform 

taxelor, lei 

Numărul de  
procese- 
verbale, 

ex 

Prejudiciu 
conform 

taxelor, lei 

Culture 
silvice 

distruse, ha 

Numărul de  
procese- 
verbale, 

ex 

Prejudiciu 
conform 

taxelor, lei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Contravenţii silvice 
confirmate cu procese 
verbale total(a+b) inclusiv 

      - - - - 

a) pe contravenienţi 
depistaţi       - - - - 

b)  pe contravenienți 
nedepistaţi       - - - - 
Din numărul total sunt 
depistate de:       - - - - 
-pădurari       - - - - 
-maiştri silvici       - - - - 
-corpul ingineresc al 
ocolului silvic       - - - - 
-corpul ingineresc al ÎS       - - - - 
-Garda Forestieră operativă            
-Inspectoratul pentru 
Protecția Mediului          - 

-Inspectoratul de Poliție           

 
 
 

2 

Contravenţii silvice 
depistate de diferite revizii 
în total inclusiv: 

      
 
- 

 
- 

 
 
- 

-revizii planificate       - -  - 
-revizii de control       - -  - 
-revizii inopinate       - -  - 
-revizii neplanificate       - -  - 
-de control operativ       - -  - 

3 În total tăieri ilicite din 
perioada de revizie(1+2) 
 

       -  - 
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 Numărul total de cantoane_____inclusiv supuse  reviziilor _________________ 
 Efectuate revizii: 
- planificate ________________                                       - neplanificate______________ 
- de control__________________                                       -de control operativ_________ 
- inopinate__________________ 
 
 
 

Măsurile aplicate personalului silvic 
Pentru admiterea încălcărilor legislaţiei silvice 

 
 

Denumirea funcţiilor 
Au fost traşi la răspundere  

Notă Disciplinare  
Materială 

 
Penală În total Inclusiv eliberaţi din 

post 
-pădurari      
-maiştri silvici      
-adjuncţi ai şefilor de 
ocoale silvice 

     

-şefii de ocoale      
-inginer pază şi 
protecţie 

     

 
 
 
 
 

Director                                               ______________________________________ 
 

 
 
 
Ex. ________________ 
Tel. ___________________ 


