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Cu privire la potențialul terenurilor 

pentru împădurire/reîmpădurire/reabilitare 

 

 

   Proiectul de decizie  Cu privire la potențialul terenurilor pentru împădurire/reîmpădurire/reabilitare a 

fost elaborat de Direcţia Finanţe și în conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparența în 
procesul decizional este propus spre consultare publică. 
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D E C I Z I E  nr. 5-16                     

 

                                                                                                  din 22 septembrie  2022 

 

 

Cu privire la potențialul terenurilor 

pentru împădurire/reîmpădurire/reabilitare 

 

 

      În conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1), art.46 al Legii privind Administraţia 

Publică Locală  nr. 436-XIV din 28.12.2006 şi în scopul asigurării unui grad sporit de 

protecție a localităților, terenurilor agricole și infrastructurii, ameliorării stării terenurilor 

degradate și celor afectate de procese erozionale, Consiliul raional Şoldăneşti D E C I D E: 

I. Se stabilește potențialul terenurilor pentru împădurire/reîmpădurire/reabilitare în cadrul 

Programului Național de împădurire și reîmpădurire (PNÎR) pentru perioada 2022-2032 din 

raionul Şoldăneşti pe suprafața totală de 3787,44ha, din care 2498,44ha aflate în proprietatea 

UAT și 1289 ha aflate în proprietate privată conform anexei. 

II. Se recomandă Consiliilor locale/ primăriilor din raion participarea activă în procesului de 

împădurire și reîmpădurire graduală a teritoriului (identificarea/stabilirea terenurilor pentru 

împădurire/reîmpădurire/reabilitare, semnarea cu entitățile silvice a contractelor de asociere 

civilă în parteneriat în domeniul creării, reabilitării și aplicării regimului silvic în plantațiile 

cu vegetație forestieră etc.). 

III.  Se constituie la nivel raional Consiliul de supraveghere cu următoarele atribuții: a) 

monitorizează implementarea contractelor de asociere civilă în parteneriat în domeniul creării, 

reabilitării și aplicării regimului silvic în plantațiile cu vegetație forestieră/ proiectelor de 

împădurire/reabilitare; b) participă la identificarea riscurilor și a soluțiilor de depășire a lor; c) 

coordonează eforturilor diferitor factori de decizie în procesul de implementare a 

contractelor/proiectelor; d) promovează colaborarea dintre instituțiile naționale interesate 

implicate în realizarea contractelor/proiectelor, după cum urmează: 

1.Preşedintele Consiliului de supraveghere - Oleg Botnari, şef serviciu relaţii funciare şi 

cadastru, Consiliul raional 

2.Vicepreşedinte - Anatolie Cojocari, şef, Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Şoldăneşti 

3.Secretar - Lilia Botnarenco, specialist,  Secţia APL, Consiliul raional 

  4.reprezentant al primăriei 

  5.reprezentant al primăriei 

 

http://crstraseni.md/media/files/files/cu_privire_la_execut__semian__a_buget_raion__2020_8372676.pdf
mailto:as.straseni@gmail.com
mailto:consiliu@soldanesti.md
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IV.  Se recomandă consiliilor locale/ primăriilor din raion delegarea a 2 (doi) reprezentanți în 

componența Consiliului de supraveghere. 

V. Asigurarea  executării prezentei decizii se atribuie dlui Macovei Vasile, vicepreședinte 

Consiliul raional. 

 

 
       Preşedintele şedinţei  

       Contrasemnat:                                                                                

       Secretarul Consiliului                                                 Liubovi Vidrașco                                              



Anexă 

la Decizia Consiliului raional Șoldănești  

din 22.09.2022 

 

POTENȚIALUL TERENURILOR 

pentru împădurire/reîmpădurire/reabilitare în cadrul Programului Național de Împădurire și Reîmpădurire din raionul Şoldăneşti 
 

 

 

 

 
Denumirea 

UAT 

 

 

 

 
Proprie-

tate 

Suprafața terenurilor potențiale împădurire/reîmpădurire/reabilitare, ha 

 

 

 
 

Total 

general 

inclusiv pe categorii: 

Terenuri pentru împădurire 
Terenuri pentru rîmpădurire/reabilitare 

 

 

 
Total 

inclusiv pe subcategorii: 

Terenuri degradate Terenuri agricole erodate Fâșii 
riverane de 
protecție a 

apelor 

râurilor și 
bazinelor de 

apă 

Perdele 
forestiere de 
protecție a 
terenurilor 

agricole și 
căilor de 

comunicație 

 
 

Spații 
verzi în 
intravilan 

 

 
 

Altele 

 

 
Total 

inclusiv pe subcategorii: 

 

 
Total 

inclusiv:  

 
Total 

inclusiv:  
 

Păduri 
degradate 

Perdele 
forestiere 

de 
protecție 

degradate 

 
Spații 
verzi 

degradate 

 

 
Altele 

 

alunecări 
de teren 

 
râpi, 
ogașe 

 

altele 

 
puternic 
erodate 

 
moderat 
erodate 

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

 
Total raion 

UAT                   

privat                   

Total 
UAT 

3787,44ha 1384,04
ha 

428,04ha 52,98ha 252,06ha 123ha 1563ha 994ha 569ha     ---------   430ha   38ha   488ha 2403,4 668ha 346,2ha 176,2ha 1213ha 

Note: Coloana A reprezintă suma coloanelor B și N; Coloana B reprezintă suma coloanelor C, G, J, K, L M; Coloana N reprezintă suma coloanelor O, P, Q, R; 

Pentru fiecare unitatea administrativ-teritorială (UAT) datele despre suprafața terenurilor potențiale pentru împădurire/reîmpădurire/reabilitare în cadrul Programului Național de Împădurire și 
Reîmpădurire se expun pe proprietăți: unitatea administrativ-teritorială (UAT) și privat. Astfel, în rândul „UAT” se înscriu datele pentru terenurile aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale, iar 
în rândul „privat” se înscriu datele despre terenurile persoanelor și companiilor private. Suma celor două proprietăți se va înscrie în rândul „Total UAT”. 



Anexa nr. 2 

la scrisoarea Agenției „Moldislva” nr.   

din  2022 
 

 

REGULAMENTUL 

de funcţionare a Consiliului de supraveghere a Programului Național de 
Împădurire și Reîmpădurire implementat în domeniul creării, 
reabilitării și aplicării regimului silvic în plantațiile cu vegetație 
forestieră 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Consiliului de supraveghere a Programului Național de Împădurire și Reîmpădurire 

implementat în domeniul creării, reabilitării și aplicării regimului silvic în plantațiile cu 

vegetație forestieră (în continuare ”Consiliu”) se constituie în scopul asigurării implementării 

şi monitorizării acestuia, precum şi îndeplinirii obligaţiunilor stabilite în contractele de 

asociere civilă semnate dintre consiliile locale și entitățile silvice subordonate Agenției 

”Moldsilva”. 

2. Consiliul estre condus de către Preşedinte, numit prin decizia Consiliului raional. 

3. Componența Consiliului este compusă din Președinte, vice-președinte, secretar și 

membrii - reprezentanții părților, organelor administrației publice, instituțiilor științifice, 

societății civile etc. 

4. Comitetul în activitatea sa se conduce de legislaţia în vigoare a Republicii 

Moldova, hotărârile şi dispoziţiile Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova, 

Regulamentul  . 

 
II. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 

5. Consiliul în activitatea sa are următoarele atribuții: 

1) Coordonarea activităţilor de implementare, control şi monitoring a 

Programului de Stat de împăduriri și reîmpăduriri pe teritoriul raionului 

 . 

2) Participarea la identificarea riscurilor și a soluțiilor de depășire a lor. 

3) Coordonarea eforturilor diferitor factori de decizie în procesul de 

implementare a Programului Național de Împăduriri și Reîmpăduriri. 

4) Promovarea colaborării dintre instituțiile naționale interesate implicate în 

realizarea Programului Național de Împăduriri și Reîmpăduriri. 

5) Participă la organizarea seminarelor şi treningurilor în cadrul Programului 

Național de Împăduriri și Reîmpăduriri. 

6) Solicită de la Agenţia “Moldsilva” şi structurile teritoriale ale acesteia, alte 

organizaţii de stat şi obşteşti informaţii ce ţin de implementarea Programului 

Național de Împăduriri și Reîmpăduriri. 

7) În caz de necesitate, instituie grupuri de lucru speciale pentru examinarea 

suplimentară a unor chestiuni ce ţin de implementarea Programului Național 

de Împăduriri și Reîmpăduriri. 

8) Alte chestiuni care pot apărea pe parcursul implementării Programului 

Național de Împăduriri și Reîmpăduriri. 



III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 

6. Membrii Consiliului sunt numiţi prin decizia Consiliului raional la propunerea 

părților la Contract de asociere civilă. 

7. Consiliul de supraveghere îşi desfăşoară activitatea în baza planului de activitate 

aprobat la şedinţa în plen a acestuia. 

8. Şedinţele Consiliului sunt deschise şi au loc după necesitate, dar nu mai rar de o 

dată în semestru. 

9. Şedinţele sunt convocate conform Planului de activitate. Acestea pot fi convocate şi 

din iniţiativa Preşedintelui, la propunerea la 1/3 din membrii Consiliului, prezentându-se 

argumentările necesare. 

10. În perioada dintre şedinţele Consiliului anumite probleme ce ţin de 

implementarea proiectelor (lista se aprobă de Consiliu) pot fi examinate de către Grupul 

operativ (3-5 membri), desemnat la şedinţa Consiliului. Deciziile grupului operativ urmează a 

fi aprobate la şedinţa ordinară a Consiliului. 

11. Membrii Consiliului sunt înştiinţaţi de către secretarul acestuia despre data 

convocării şedinţei şi agenda de lucru cu cel puţin 10 zile înainte. 

12. Materialele pentru şedinţa Consiliului sunt prezentate membrilor acestuia de 

către Secretar cu cel puţin 5 zile înaintea convocării (în scris sau varianta electronică). 

Materialele prezentate mai târziu nu vor fi incluse pentru examinare în ordinea de zi a 

şedinţei. 

13. Membrii Consiliului prezintă secretarului propuneri şi obiecţii (în scris) la 

materialele propuse pentru examinare în şedinţă cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei. 

14. Consiliul are dreptul de a adopta hotărâri în cazul participării a cel puţin două 

treimi din componenţa sa. 

15. Adoptarea deciziilor Consiliului se face prin vot deschis cu o majoritate simplă 

a celor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul Preşedintelui este decisiv. Membrii 

Consiliului, care din motive obiective nu pot participa la şedinţă, prezintă votul lor în scris 

secretarului. 

16. Preşedintele Comitetului: 

a) convoacă şedinţele ordinare şi neordinare ale Consiliului; 

b) prezidează şedinţele Consiliului; 

c) propune ordinea de zi a şedinţelor Consiliului; 

d) aprobă hotărârile Consiliului; 

e) aprobă programul de activitate a Consiliului; 

17. Secretarul Consiliului: 

a) elaborează şi coordonează programul de activitate a Consiliului; 

b) organizează recenzierea şi desfăşoară activitatea de pregătire şi convocare a 

şedinţelor Consiliului; 

c) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului; 

d) exercită activitatea de secretariat ce ţin de competenţa Consiliului; 

IV. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

18. Prezentul Regulament expune principiile generale ale activităţii Consiliului de 

supraveghere a Programului Național de Împăduriri și Reîmpăduriri implementat în domeniul 

creării, reabilitării și aplicării regimului silvic în plantațiile cu vegetație forestieră în raport cu 

cerinţele actuale. 

19. În cazul apariţiei unor noi cerinţe şi ținând cont de necesitatea asigurării 

implementării şi monitorizării Programului Național de Împăduriri și Reîmpăduriri respectiv, 

prezentul Regulament poate fi îmbunătăţit prin efectuarea modificărilor respective. 
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