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I. Rezumat executiv 

Agenția „Moldsilva” este autoritatea silvică centrală, împuternicită să coordoneze 

administrarea şi gospodărirea fondului forestier şi are în subordonare 25 de entități 

publice ( întreprinderi de stat silvice, silvo-cinegetice, rezervații naturale şi silvo-

didactică).   

Evaluarea integrității instituționale în cadrul Agenţiei „Moldsilva” şi a 

întreprinderilor subordonate a fost realizată în perioada martie-august a.2020, în condițiile 

Legii privind evaluarea integrității instituționale nr.325/2013 şi a Metodologiei de 

identificare a riscurilor de corupție în cadrul entităților publice, de identificare a agenților 

publici expuși acestor riscuri şi de analiza a factorilor de risc care le generează, aprobată 

prin Ordinul CNA nr.50/20.03.2018. 

Scopul acestui proces constă în identificarea şi evaluarea riscurilor de corupţie 

pentru stabilirea priorităților de intervenție în domeniul integrității şi anticorupției.  

Ca urmare, au fost identificate o serie de probleme şi dificultăți, ce generează 

riscuri tipice şi specifice de fraudă şi corupţie, ce aduc atingere dreptului constituţional la 

un mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viaţă şi sănătate.   

În sensul dat,  întegritatea instituţională a entităţuilor evaluate este afectată de:     

1. Factori de risc interni organizaționali şi operaționali 

Măsurile de asigurare a integrității instituționale asumate nu au generat 

viabilitatea sistemului, situație explicată prin lipsa unei idei clare despre complexitatea 

mecanismului de integrare ale acestora în procesele operaționale exercitate, determinată 

de: asumări declarative ale politicilor de integritate, reglementări interne neajustate la 

modificările recente (regimul cadourilor, gestionarea conflictului de interese, protecția 

avertizorilor de integritate, neadmiterea influențelor necorespunzătoare), neglijarea 

contribuției paginilor web la sporirea nivelului de transparență, eforturi modeste privind 

instruirea agenților publici în domeniul vizat, ignorarea rolului controlului intern, a 

consiliilor de administrație şi comisiilor de cenzori în fortificarea managementului 

integrității în cadrul entităţilor publice de drept privat din subordine etc. 

Buna desfăşurare a activității specifice ramurii silvice este afectată major de 

inexistenţa comisiilor de cenzori în toate întreprinderile de stat fondate de Agenţie şi 

omiterea exercitării controlului semestrial al activităţii economico-financiare a 

întreprinderilor.   

Factori de risc în procesul eliberării lemnului pe picior în păduri au fost 

identificați începând cu planificarea tăierilor/punerea în valoare, recoltarea şi 

comercializarea producţiei lemnoase. Reglementările ambigui raportate la controlul şi 

supravegherea managerială superficială, cât şi la marja de discreție a inspectorului de 

mediu, pot genera riscuri de corupție precum: depășirea atribuțiilor de funcție, oferte de 

remunerație ilicită, influențe necorespunzătoare, conflicte de interese, includerea datelor 

denaturate în actele primare şi documentele evidenței contabile; aplicarea abuzivă a 
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ciocanului de marcat; sortarea frauduloasă a masei lemnoase – toate pentru obținerea 

surplusului de masă lemnoasă.  

 Controlul şi reviziile fondului forestier, atestările locurilor de recoltare pot avea 

un caracter superficial, însă cu respectarea condițiilor de formă. Fiind lipsiți de statutul 

de agent constatator, întreprinderile nu dispun de un document, care ar reglementa clar şi 

fără echivoc procesul de documentare şi monitorizare a încălcărilor silvice, procedura 

de încasare a prejudiciului cauzat.  

Calitatea şi rezultatele procedurilor de control, reviziilor, atestărilor şi documentări 

încălcărilor silvice  pot fi afectate de riscuri precum: primire/oferire de remunerație ilicită, 

traficarea influenței, influențe necorespunzătoare, neglijență, nedocumentarei 

intenționată a iregularităților, delapidarea patrimoniului, includerea în actele de 

revizie/control a datelor eronate, folosirea ciocanului de marcat contrar regulilor stabilite, 

avizarea nejustificată a actelor de revizie/control, exercitarea  reviziei/controlului 

tendențios, favorizarea anumitor făptași prin neexpedierea materialelor în adresa 

autorității competente, nerecuperarea prejudiciului şi costului masei lemnoase etc.  

2. Factori de risc externi precum cadrul normativ lacunar şi învechit, 

lipsa unei politici forestiere adaptate noilor cerințe. O problemă majoră prezintă lipsa 

definirii noțiunilor, terminilor specifici utilizați în silvicultură, ce poate condiționa 

manipularea cu termenii daţi în dependenţă de circumstanţe, întocmire de acte cu conținut 

confuz şi vag etc. Regulile de eliberare a lemnului pe picior, aprobate prin HG nr.740/2003 

sunt depășite de realitate, nu a fost abrogată HG nr.183/15.03.1995 privind aprobarea 

Regulamentului Asociației de Stat pentru Silvicultură „Moldsilva”. O altă problemă ține 

de statutul ambiguu şi atribuțiile limitate ale Gărzii forestiere, Regulamentul provizoriu de 

activitate a căreia datează cu a.1996. Modificările din 07.08.2020 efectuate în 

Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Agenției „Moldsilva”, aprobat prin HG 

nr.150/2010, instituie conflict extern de norme, limitarea atribuțiilor administratorilor 

entităților subordonate şi o deviere de la misiunea şi funcțiile de bază ale Agenției.  

3. Factori de risc individuali sunt generați de lipsa de integritate 

profesională, necunoașterea cadrului normativ şi instituțional în domeniul integrității şi 

anticorupției, supraveghere şi control managerial defectuos, presiuni în cadrul mediului de 

lucru.    

Lipsa de integritate profesională a fost confirmată în cadrul testelor de integritate, 

potrivit rezultatelor cărora numai 38% din agenții publici testați au dat dovadă de 

integritate în desfășurarea atribuțiilor de funcție, iar  valoarea mitei şi fermitatea acțiunilor 

subiecților testării au fost determinate de valoarea tranzacției puse pe rol. Un alt indiciu 

este numărul cauzelor penale aflate în gestiunea CNA.  

Cazurile relatate sunt o dovadă în plus a rolului „tonului de vârf” în promovarea 

unei culturi organizaționale a integrității. Prin neglijarea propriilor politici, factorii de 

decizie din cadrul entităţilor publice de drept privat evaluate, contribuie la crearea unei 

culturi organizaționale lipsite de etică şi integritate. 
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Cu titlu de generalizare este de menționat că, neajunsurile de reglementare şi 

managementul defectuos al pazei fondului forestier, alimentate de interesele personale 

şi de grup ale agenților publici, încurajează şi sporesc probabilitatea materializării 

riscurilor de fraudă şi corupție în ramura silvică, cu crearea premiselor corupției 

sistemice.  
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II. Aspecte metodologice  

 

 Conform prevederilor legale, orice entitate publică este pasibilă de evaluarea 

integrității instituționale, proces care a fost inițiat în cadrul Agenției şi întreprinderilor 

subordonate în baza următoarelor criterii: 

1. Realizarea activităților vulnerabile la corupție care rezultă din 

atribuțiile subiecților evaluării 

Acest criteriu derivă din atribuțiile de administrare şi coordonare a fondului 

forestier, inclusiv folosirea, regenerarea, protecția şi paza fondului forestier şi cinegetic, 

reglementate de art.12, 21 şi 36 din Codul silvic.  

Corespunzător domeniului de competență, funcțiile și atribuțiile principale ale 

Agenției sunt specificate în Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției 

„Moldsilva”, structurii şi efectivului limită ale aparatului central al acesteia, aprobat 

prin HG nr.150 din 02.03.2010. Printre activitățile cu risc sporit de fraudă și corupție pot 

fi enumerate: 

1) stabilirea direcțiilor principale de dezvoltare a gospodăriei silvice, organizarea 

îndeplinirea măsurilor privind folosirea, regenerarea, reconstrucția ecologică, 

conservarea, paza și protecția pădurii; 

2) elaborarea și prezentarea spre aprobare a regimul silvic și amenajamentelor 

silvice și cinegetice; 

3) repartizarea măsurii de parchet în modul stabilit; 

4) prezentarea și avizarea solicitărilor de transmitere a terenurilor și pădurilor în 

diferite scopuri, legate de necesitățile economiei naționale, respectând prevederile 

legislației ecologice, silvice și funciare; 

5) asigurarea folosirii raționale a pădurilor și terenurilor fondurilor forestier și 

cinegetic, aflate în gestiune în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice și 

cinegetice; 

6) organizarea și coordonarea activităților de creștere a materialului forestier de 

reproducere; 

7) stabilirea modul de folosire a pădurilor și terenurilor fondului forestier; 

8) organizarea pazei pădurilor gestionate împotriva tăierilor ilicite de arbori, 

furturilor, distrugerilor, incendierii, pășunatului ilicit și a altor acțiuni păgubitoare;  

9) organizarea valorificării raționale a produselor și serviciilor forestiere.  

Riscuri de fraudă și corupție pot fi identificate în următoarele activităţi 

reglementate de Statutul Întreprinderii pentru Silvicultură :  

1) Asigurarea pazei pădurilor gestionate împotriva tăierilor ilicite de arbori, 

furturilor, distrugerii, pășunatului ilicit ; 

2) Valorificarea rațională a produselor și serviciilor forestiere, a produselor 

lemnoase și nelemnoase ale pădurii; 

3)       Creșterea, recoltarea și realizarea materialului forestier și de reproducere; 
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Cadrul de reglementare conex acestor funcții, include:  

1. Legea regnului vegetal nr.239-XVI din 08.11.2017; 

2. HG cu privire la aprobarea posibilității de recoltare a masei lemnoase în 

procesul tăierilor de produse principale pentru perioada 2016-2020 nr.890/28.12.2005; 

3. Regulile de eliberare a lemnului pe picior în păduri, aprobate prin HG 

nr.740/17.06.2003; 

4. Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și 

vegetația forestieră din afara fondului forestier, aprobat prin HG nr.27/19.01.2004;  

5. Regulamentul cu privire la evidența, eliberarea ciocanelor silvice pentru 

marcat, folosite în unitățile silvice de stat, în garda forestieră și în aparatul central al 

autorității silvice centrale, aprobat prin Ordinul Agenției nr.151-p din 03.09.2009; 

6. Instrucțiunea cu privire la efectuarea reviziilor și controlului operativ în fondul 

forestier proprietatea publică a statului, aprobată prin Ordinul Agenției nr.159/30.05.2016 

cu modificările ulterioare.  

Vulnerabilitatea la fraudă și corupție a proceselor de administrare și gestionare 

a fondului forestier și cinegetic este confirmată de o serie de deficiențe, constatate de 

auditorii Curții de Conturi: 

• Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Agenției “Moldsilva” 

încheiate la 31 decembrie 2019, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.9 din 29 

martie 2016.1 

• Raportul auditului de conformitate asociat auditului de performanță, cu 

tematica ,,Generează impact benefic sistemul de management și control intern asupra 

gestiunii economice a Agenției „Moldsilva”, aprobat prin  Hotărârea Curții de Conturi 

nr.9 din 29 martie 2016.2   

 

2. Criteriul statistic 

În baza acestui criteriu sunt selectate entitățile publice care dispun sau sunt vizate 

în indicii statistici cu privire la nivelul perceput sau existent al corupției. 

  Nu au fost identificate studii ori sondaje cu referire la nivelul fenomenului 

corupției în entitățile evaluate, efectuate în ultimii doi ani.   

 Totuși, sunt relevante criteriului statistic multitudinea de articole, interviuri, 

conferințe de presă și investigații jurnalistice cu relatări despre tăierile ilegale în păduri și 

sustragerea de masă lemnoasă.  Cu titlu de exemplu: 

- Articolul „Mafia pădurilor din Republica Moldova și jaful din codru” din 

09.03.20163; 

- Articolul „Pădurea din apropierea satului Vatici, ciuruită de tăieri ilegale” din 

13.05.20204; 

 
1 http://www.ccrm.md/hotariri-si-rapoarte-1-95?idh=1027 
2 http://www.ccrm.md/hotariri-si-rapoarte-1-95?idh=781  
3 https://point.md/ru/novosti/obschestvo/mafia-padurilor-din-r-moldova-shi-jaful-din-codru 
4 https://noi.md/societate/padurea-din-apropierea-satului-vatici-ciuruita-de-taieri-ilegale  

http://www.ccrm.md/hotariri-si-rapoarte-1-95?idh=781
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/mafia-padurilor-din-r-moldova-shi-jaful-din-codru
https://noi.md/societate/padurea-din-apropierea-satului-vatici-ciuruita-de-taieri-ilegale
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- Articolul „Legați la ochi pentru a nu vedea cum se fură pădurea” din 20.01.20205; 

- Articolul în baza interviului „Tăierile ilicite în păduri: Mit ori realitate?” din 

15.04.20206; 

- Articolul „În anul trecut, pentru tăieri ilicite, au fost pedepsiţi 90 de angajaţi din 

serviciul silvic” din 30.07.20207;  

- Conferința de presă „Pădurile seculare ce reprezintă un pericol din cauza unor 

interese de grup” din 07.08.20198.  

O altă componentă a criteriului statistic tine de numărul cauzelor penale pornite 

pentru acte de corupție comise de angajații ramurii silvice ori implicarea acestora în cauze 

ce vizează încălcarea legislației silvice.  

În perioada 2018 - 7.2020 CNA a gestionat 11 cauze penale, fapt ce confirmă 

vulnerabilitatea sectorului și probabilitatea înaltă de materializare a riscurilor de corupție. 

 

3. Criteriul neasigurării climatului de integritate instituțională 

Pentru realizarea principiului dat este vizualizată și analizată informația despre 

măsurile de asigurare a integrității instituționale implementate în entitățile evaluate, 

obținută din diverse surse accesibile.  

 Vizualizarea paginilor oficiale a Agenției „Moldsilva” și întreprinderilor 

subordonate a identificat carențe în asigurarea transparenței procesului decizional şi a 

accesului la informații de interes public, ce constituie o încălcare a art. 20 și 21 din Legea 

integrității nr.82/2017. 

 Întreprinderile subordonate Agenției nu solicită Certificatul de cazier de integritate 

în cadrul procedurii de angajare a agenților publici, ignorând în așa mod prevederile art.11 

alin.(2) lit.a) din Legea integrității nr.82/2017. 

 Entitățile evaluate nu s-au conformat obligației despre publicarea pe pagina 

oficială a Registrului special de evidentă a cadourilor, neglijând dispoziția art.16 alin.(5) 

lit.g) din Legea integrității nr.82/2017.  

 A fost constatată implementarea parțială a măsurilor ce contribuie la 

asigurarea integrității instituționale.      

 Analiza factorilor de risc care au permis și au sporit probabilitatea materializării 

riscurilor de corupție în activitatea Agenției şi întreprinderilor subordonate a fost realizată 

prin prisma următoarelor clasificări: 

Factorii de risc externi (se află în afara controlului entității publice) – la acest tip 

de factori se specifică în principal deficiențele cadrul normativ aferent activităților 

desfășurate de entitățile evaluate, cadrul normativ învechit, terminologie neuniformizată, 

lipsă de colaborare cu Inspectoratul pentru protecția mediului.    

 
5 https://ecopresa.md/doc-foto-legati-la-ochi-pentru-nu-vedea-cum-se-fura-padurea/  
6 http://curentul.md/stiri/taierile-ilicite-in-paduri-mit-sau-realitate.html  
7 https://gazetadechisinau.md/2020/07/30/in-anul-trecut-pentru-taieri-ilicite-au-fost-pedepsiti-90-de-angajati-din-

serviciul-silvic/ 
8 https://www.youtube.com/watch?v=iGfIY7yMXvs  

https://ecopresa.md/doc-foto-legati-la-ochi-pentru-nu-vedea-cum-se-fura-padurea/
http://curentul.md/stiri/taierile-ilicite-in-paduri-mit-sau-realitate.html
https://gazetadechisinau.md/2020/07/30/in-anul-trecut-pentru-taieri-ilicite-au-fost-pedepsiti-90-de-angajati-din-serviciul-silvic/
https://gazetadechisinau.md/2020/07/30/in-anul-trecut-pentru-taieri-ilicite-au-fost-pedepsiti-90-de-angajati-din-serviciul-silvic/
https://www.youtube.com/watch?v=iGfIY7yMXvs
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Factorii de risc legați de procesul de lucru (operaționali) - se referă preponderent 

la lipsa de proceduri sau procese neconforme, organizarea deficitară a procesului de lucru, 

mecanisme de control şi supraveghere ineficiente.  

Factorii de risc interni (aflați sub controlul entității) – se referă la anumite 

deficiențe în implementarea mecanismelor anticorupție în cadrul entității și a sistemului 

de control public intern. 

Factorii de risc individuali (factori care pot determina un anumit agent public să 

admită manifestări de corupție) – se raportează la lipsa integrității profesionale, inclusiv 

la pregătirea profesională insuficientă atât în domeniul de activitate cât și în domeniul 

integrității şi anti corupției.    

În procesul de evaluare au fost utilizate diferite tehnici de colectare și analiză a 

informațiilor, inclusiv aplicate proceduri analitice de obținere a informațiilor privind 

existența riscurilor de corupție, accentul fiind plasat pe următoarele componente: 

• Evaluarea anticorupție a cadrului normativ şi intern de reglementare aferent 

activității entităților evaluate; 

• Inventarul măsurilor de consolidare a integrității instituționale; 

• Chestionarea administratorilor întreprinderilor subordonate Agenției; 

• Descrierea detaliată a principalelor procese/proceduri de activitate cu 

identificarea şi evaluarea riscuri de corupție aferente; 

• Analiza structurală a entității publice, a regulamentelor de activitate ale 

subdiviziunilor precum și a fișelor de post în vederea confirmării corespunderii 

la atribuțiile desfășurate; 

• Consultarea Rapoartelor de audit a Curţii de Conturi;  

•    Examinarea publicațiilor în mass-media care vizează activitatea Agenţiei, 

inclusiv Analiza strategică elaborată de către subdiviziunea analitică a CNA 

privind vulnerabilitățile la corupție în activitatea Agenţiei „Moldsilva”. 
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III. Analiza factorilor de risc individuali  

 Factorii individuali de risc de corupție sunt acele împrejurări, condiții, ce ar putea 

determina implicarea agentului public în comportamente corupte sau lipsite de etică şi să 

acționeze contrar climatului de integritate instituțională.  

  De menționat, că procesul de evaluare a integrității instituționale în cadrul 

Agenției „Moldsilva” şi a întreprinderilor subordonate a inclus etapa testării integrității 

profesionale a agenților publici, entitățile evaluate fiind informate despre rezultatele 

testării.  

Analiza incidentelor de integritate permite identificarea şi analiza factorilor ce au 

contribuit  la materializarea riscurilor de corupție în ramura silvică, inclusiv constatarea 

deficiențelor în  sistemul de integritate instituțională.  

În continuare, sunt expuse constatările şi concluziile obținute urmare analizei 

rezultatelor testării integrității profesionale efectuate de CNA, a cauzelor penale intentate 

și instrumentate de CNA și Procuratura Anticorupție şi a sancțiunilor disciplinare aplicate 

în una din entitățile evaluate.   

 

3.1  REZULTATELE TESTĂRII INTEGRITĂŢII PROFESIONALE 

Testarea integrității profesionale a agenților publici, este o etapă facultativă a 

procesului  de evaluare a integrității instituționale, efectuată de către CNA în limitele 

cerințelor Legii privind evaluarea integrității instituționale nr.325/2013. 

  Aplicarea exercițiului de testare a integrității profesionale în entitățile evaluate a 

fost dispusă prin Decizia de inițiere a testării integrității profesionale în cadrul Agenției 

„Moldsilva” şi entităților din subordine aprobată la 03 septembrie 2019 şi autorizată prin 

încheierea judecătorului din 05 septembrie 2019.  

Agenții publici supuși testării au fost selectați în mod aleatoriu, acestea 

desfășurându-și activitatea în ocoale silvice şi aparatul administrativ al întreprinderilor de 

stat, inclusiv 2 directori de întreprinderi.    

Selectarea categoriilor de agenți publici supuși testării a fost efectuată cu respectarea 

următoarelor condiții:  

• contactul frecvent cu populația; 

• atribuții/sarcini de control și supraveghere; 

• implicarea în procesul decizional.  

Obiectivele testării integrității profesionale au constituit stabilirea respectării de 

către agentul public a obligațiilor prevăzute în art.7 alin.(2) lit. a)-c) al Legii nr.325/2013, 

cum ar fi: neadmiterea manifestărilor de corupție; denunțarea imediată organelor 

competente a oricărei tentative de a fi implicați în manifestări de corupție; denunțarea 

imediată a influențelor necorespunzătoare, declararea cadourilor și conflictului de 

interese în conformitate cu legislația în vigoare. 



12 
 

Întru exercitarea sarcinilor trasate, au fost supuse testării integrității profesionale 

29 de agenți publici din 16 întreprinderi silvice.    

Prin Încheierea din 28 ianuarie 2020, instanța a dispus aprecierea rezultatelor 

testelor de integritate profesională în următorul mod:  rezultat negativ – 7 teste (24%); 

rezultat pozitiv – 11 teste (38%) şi rezultat neconcludent – 11 teste (38%).  De reținut, că 

calificativul neconcludent a fost atribuit testelor, în care comportamentul manifestat de 

subiectul testării nu a permis aprecierea rezultatului testului nici ca pozitiv, nici ca 

negativ.   

Din numărul total de agenți publici testați doar 38% au dat dovadă de 

integritate profesională. 

 

3.1.1 Teste de integritate profesională evaluate cu rezultate negative 

Cu referire la acțiunile întreprinse de agenții publici cu rezultate negative la  testele 

de integritate, acestea sunt divizate în două categorii şi anume :  

Admiterea manifestărilor de corupție cu încălcarea prevederilor art.7 alin.(2) 

lit.a) din Legea nr.325/2013, acțiuni întreprinse de 5 subiecți ai testării, toți cu funcții de 

execuție - pădurari.   

 Cea mai mare sumă a mitei de 5000 de lei a fost acceptată de pădurarul cu o 

experiență de 20 de ani în domeniu, iar suma de 4000 de lei a fost primită de pădurarul 

cu un stagiu profesional de 5 ani de zile. Ambii au acceptat tăierea arborilor ori selectarea 

masei lemnoase cu încălcarea cadrului normativ.  

Astfel putem deduce că valoarea mitei şi fermitatea acțiunilor subiecților testării 

nu depind de durata activității şi experiența în domeniul silvic, indiciu de bază fiind lipsa 

de integritate. Un alt indiciu al mărimii mitei este determinat de valoarea tranzacției.   

Pentru neîntocmirea procesului-verbal de constatare a contravenției administrative 

pentru extragere ilicită a câtorva puieți, exponentul Inspectoratului pentru Protecția 

Mediului  acceptă, în prezența pădurarului, suma de 600 de lei. De remarcat, că 

întreprinderile silvice nu au statut de agent constatator instituit de Codul contravențional. 

Documentarea  cazurilor de încălcare a legislației silvice, de angajații ramurii silvice, este 

reglementată de Instrucțiunea cu privire la efectuarea reviziilor şi controlului operativ în 

fondul forestier proprietate publică a statului, aprobată de Agenție în a.2016.  

 Așadar, agenții publici testați iau mijloace bănești, ce nu li se cuvin, pentru 

următoarele acțiuni ori inacțiuni: 

-      acceptarea tăierii ilicite ulterioare a copacilor selectaţi, prin care pădurarii îşi 

asumă angajamentul tăierii/doborârii copacilor cu extragerea cioatelor lemnoase pentru  

ascunderea urmelor;  

-      comercializarea  masei lemnoase selectate cu achitarea costului acesteia direct 

pădurarului şi nu în contabilitatea ocolului silvic; 

-   nedocumentarea încălcării legislației silvice, comisă în parteneriat cu 

reprezentantul Inspectoratului pentru Protecția Mediului.  
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Testele aplicate au demonstrat receptivitatea subiecților testării faţă de solicitările/ 

doleanțele ilegale ale testorilor, primii fiind gata să „Implic „băieții mei” ca să fie totul 

curat şi să nu fie  probleme” ori „vă sun şi vă spun că pot fi efectuate tăierile şi ce şi cât 

trebuie pentru asta” sau „voi doborî cu tractorul în așa mod ca să iasă rădăcina”, 

„fotografiază şi  trimite copacii selectați”, „după Anul Nou, când încep tăierile 

autorizate va fi mai ușor de a ascunde tăierile la copacii voștri” etc.   

De accentuat, că tăierile ilicite în păduri au fost şi sunt reflectate în numeroase 

articole, investigații jurnalistice, conferințe de presă etc.  

 

Spre exemplu :  

Conferința de presă : „ Au fost depistați 351 de arbori tăiați ilicit, de diferite specii, 

au fost sustrase ilegal un volum de 382 de metri cubi de masă lemnoasă. Pe lângă acest 

lucru, au mai fost depistate neajunsuri de produs lemnos de 67 de mii de lei și un 

surplus nejustificat de 15 mii de lei. În total, doar într-un canton au fost depistate 

ilegalități de aproximativ jumătate de milion de lei. Aici este vorba doar de un pădurar, 

doar de un canton.”9 

Canalul de ştiri Canal 3 : ”S-au tăiat ilicit undeva la 3.500 până în prezent. Pe 

parcursul a patru revizii care au fost şi au depistat. Prima revizie a fost făcută de 

specialiștii ”Moldsilva”. La a doua revizie a depistat pe parcursul unei luni 2.500 metri 

cubi de tăieri ilicite”, a afirmat inginer-şef Ocolul Silvic „Edineţ”, Vasile Starodub.10 

Canalul de ştiri Point md : „În ocolul silvic „Mereșeni” au fost găsite probe 

concludente care demonstrează acest lucru. Pe un singur lot au fost descoperiți 150 de 

arbori valoroși defrișați ilegal. Pentru a ascunde furtul, copacii au fost tăiați cu 10-15 

centimetri mai jos decât nivelul solului, iar rădăcinile au fost acoperite cu pământ. 

Unde nu a fost posibil de tăiat incognito, hoții au adus anvelope și au dat foc 

trunchiurilor rămase la vedere.”11 

 

Testele sunt o dovadă în plus că fenomenul tăierilor ilicite în păduri este susținut 

de angajații ramurii silvice cu o implicare sporadică a inspectorilor de mediu.  Pădurarii 

au acționat contrar reglementărilor fișei postului, potrivit căreia deținătorul funcției apără 

integritatea fondului forestier împotriva tăierilor ilegale […], asigură paza şi integritatea 

arborilor destinați extragerii […], răspunde patrimonial pentru arborii, puieții tăiați ilegal, 

degradați, distruși, sustrași etc.  

Un alt act instituțional ignorat de subiecții testării este Instrucțiunea cu privire la 

efectuarea reviziilor şi controlului operativ forestier proprietate publică a statului, 

aprobată prin Ordinul Agenției nr.159/30.05.2016 cu modificările ulterioare, potrivit 

 
9 https://www.jurnal.md/ro/news/c7fa9a170b51a8e0/liviu-vovc-statul-pierde-anual-milioane-de-lei-din-cauza-taierii-

ilegale-a-padurilor.html  
10 https://www.canal3.md/ro/taieri-ilicite-de-padure-in-nordul-moldovei_15284.html  
11 https://point.md/ru/novosti/obschestvo/mafia-padurilor-din-r-moldova-shi-jaful-din-codru  

https://www.jurnal.md/ro/news/c7fa9a170b51a8e0/liviu-vovc-statul-pierde-anual-milioane-de-lei-din-cauza-taierii-ilegale-a-padurilor.html
https://www.jurnal.md/ro/news/c7fa9a170b51a8e0/liviu-vovc-statul-pierde-anual-milioane-de-lei-din-cauza-taierii-ilegale-a-padurilor.html
https://www.canal3.md/ro/taieri-ilicite-de-padure-in-nordul-moldovei_15284.html
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/mafia-padurilor-din-r-moldova-shi-jaful-din-codru
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căreia paza fondului forestier la nivel de canton se execută şi se asigură de către pădurarul 

titular de canton printr-o supraveghere permanentă. Întru executarea pct.6 lit.p), în cazul 

depistării în flagrant a unor acțiuni ilicite, pădurarul va sesiza imediat Serviciul Național 

Unic Pentru Apelurile de Urgență din Republica Moldova la numărul de telefon 112 şi/sau 

șeful ierarhic superior. Totodată, în măsura posibilității va stabili identitatea persoanelor 

care au săvârșit acțiuni ilicite în fondul forestier, va fixa pe dispozitive foto sau video 

acțiunile ilicite, aținându-se de la acțiuni de conflict cu persoanele respective.  

Nici una din acțiunile enumerate nu au fost întreprinse de pădurarii testați.  

Nedenunțarea imediată organelor competente a oricărei tentative de a fi 

implicat în manifestări de corupție, încălcarea prevederilor art.7 alin.(2) lit.b) din 

Legea nr.325/2013.  

Această categorie de abateri a fost comisă de persoane cu atribuții de 

supraveghere şi control intern: maistru silvic din cadrul ocolului silvic şi inspector pentru 

protecția pădurilor din aparatul administrativ al întreprinderii pentru silvicultură.  

Persoanele testate au săvârșit de facto o inacțiune prin neinformarea despre 

tentativele de mituire pentru solicitarea de procurare a unui anumit tip de produse 

lemnoase şi nedocumentarea tăierii ilegale a arborilor în pădure.   

Cadrul instituțional, de asemenea, determină obligația neimplicării şi denunțării. 

Reglementări în acest sens sunt stipulate în art.4 alin.(1) lit.h) din Codul de etică şi 

conduită a angajatului ramurii silvice.  

 

3.1.2 Teste cu rezultate neconcludente 

Potrivit art.17 lit.b) din Legea nr.325/2013, testul de integritate profesională este 

apreciat cu rezultat neconcludent dacă comportamentul agentului public testat nu permite 

aprecierea rezultatului testului nici ca pozitiv, nici ca negativ, precum şi în situațiile în 

care testul de integritate profesională a fost realizat cu încălcarea prevederilor prezentei 

legi.    

Așadar, 11 persoane din 29 testate au demonstrat o conduită neutră, care nu a putut 

fi apreciată nici ca pozitivă, nici ca negativă, obținând calificativul de neconcludent. 

Totuși, acțiunile lor denotă o predispunere spre satisfacerea doleanțelor potenţialilor 

benefiari de servicii, manifestate prin abuz de funcție, cum ar fi nedocumentarea cazurilor 

de extragere a puieților sau obținerea remunerației ilicite pentru selectarea şi tăierea 

ilegală a arborilor, însă într-o manieră extrem de prudentă.  Subiectul testării invoca 

necesitatea consultării cu superiorul şi obținerea acordului acestuia, manifesta interes vis-

à-vis de persoanele care l-au recomandat, făcea trimiteri la eventualele controale etc.  

 Cu statut de generalizare este de relatat, că rezultatele testelor de integritate 

profesională, aplicate în întreprinderile subordonate Agenției, determină rolul 

factorului uman în materializarea riscurilor de corupţie, acestea fiind lipsa de 

integritate şi necunoașterea cadrului normativ şi instituțional în domeniul integrității 

şi anticorupţiei.   
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Constatările denotă o supraveghere managerială insuficientă cu referire la paza 

pădurii şi valorificarea masei lemnoase  efectuate de pădurar.    

 

 

3.2 ANALIZA MANIFESTĂRILOR DE CORUPŢIE PRODUSE ÎN 

ÎMPREJURĂRI REALE 

În perioada anilor 2018 - I sem.2020, în gestiunea organului de urmărire penală a  

CNA au fost 11 cauze penale în privința angajaților ramurii silvice. (vezi anexa nr.1) 

  Cu referire la funcțiile deținute de subiecții infracțiunii, aceștia ar putea fi 

împărțiți în 3 grupe:  

- Angajați în ocoale silvice (pădurari şi maiştri-pădurari);  

- Angajați în administrația întreprinderilor silvice, cu atribuții de control intern şi 

supraveghere a activității în ocoalele silvice (inginerul fondului forestier şi 

inspectorul gărzii forestiere);  

- Directori de întreprinderi silvice.  

Cât despre acțiunile imputate, acestea pot fi repartizate în următorul mod:  

1. Corupere pasivă   

Una din 5 acțiuni de corupere pasivă a fost comisă de maistru-pădurar, exercitată 

prin extorcare de la pădurar a sumei de 6000 lei pentru ne crearea impedimentelor în 

procesul de recoltare a masei lemnoase şi la finele lucrării de exploatare a parchetului. 

Potrivit fisei de post şi Instrucțiunii  cu privire la efectuarea reviziilor şi controlului 

operativ în fondul forestier proprietate publică a statului, aprobat prin Ordinul Agenției 

nr.159/2016, cu modificările ulterioare, maistrul-pădurar organizează, coordonează şi 

controlează activitatea de pază desfășurată de către pădurarii titulari de canton, 

efectuează periodic, dar nu mai rar decât odată în doua luni controlul operativ asupra 

stării, pazei fondului forestier din cantonul silvic şi stării acestuia, raportează imediat 

șefului de ocol despre furturi, tăieri ilicite, abateri ale personalului silvic subordonat. 

Maistrul-pădurar răspunde solidar cu pădurarul, pentru pagubele ce se aduc fondului 

forestier ca urmare a neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu.  În cazul dat, maistrul profită 

de puterea de a lua decizii în privința rezultatelor controalelor operative, care este 

obligat să le exercite nu mai rar de o dată în două luni.    

De remarcat, că răspunderea pentru calitatea controalelor și a reviziilor este pusă 

în sarcina șefului de ocol silvic.12 Astfel deducem despre mecanismul deficitar de 

supraveghere şi control managerial, nefuncționarea mecanismului de declarare a 

implicării în manifestări de corupție, ce constituie factori de risc interni, care au 

generat comiterea acțiunilor de extorcare a remunerației ilicite.     

Implicarea angajaților aparatului administrativ al întreprinderilor silvice constituie 

80% din numărul cauzelor penale pornite pentru corupere pasivă. De această dată sunt 

 
12 Instrucţiunea de funcţie pentru postul de şef de ocol silvic 
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vizați un inspector al gărzii forestiere (implicat în 2 cazuri), un inginer al fondului 

forestier şi un administrator de întreprindere. Constatăm astfel, că odată cu creșterea 

puterii de decizie se mărește şi cuantumul remunerației ilicite solicitate ori primite.  

Fiind implicat în echipa de control a parchetelor, inspectorul gărzii forestiere, 

primește de la un şef de ocol silvic suma de 23.000 lei, obținută din înstrăinarea masei 

lemnoase necontabilizată. Aceiași persoană, pentru nedocumentara sustragerii unii 

camion de masă lemnoasă comisă de un pădurar, solicită şi primește, de la șeful acestuia, 

suma  de bani echivalentă cu costul lemnului sustras.  În temeiul Regulamentului 

provizoriu al gărzii forestiere a Agenției „Moldsilva”,13 una din sarcinile de bază ale 

inspectorul gărzii forestiere rezidă în paza nemijlocită a pădurilor de tăieri frauduloase, 

delapidări, precum şi de alte încălcări ale legislației silvice cu înfăptuirea măsurilor de 

reprimare.   

Inginerul silvic, responsabil de organizarea şi participarea la reviziile cantoanelor 

şi a efectuării controlului operativ al activității ocolului silvic, primește  de la un şef de 

ocol silvic suma de 13.300 lei, obținuți din realizarea masei lemnoase nereflectate în 

datele evidenței contabile a ocolului silvic.  

Persoane publice din cadrul întreprinderii silvice, conduse şi organizate de 

administratorul întreprinderii, profitând de împuternicirile posturilor deținute, creează 

impedimente în activitatea șefilor de ocoale silvice, pentru a dobândi foloase materiale şi 

nemateriale ce nu li se cuvin, includeau date eronate în actele de control şi revizie prin 

micșorarea volumului de masă lemnoasă valorificată. Venitul obținut de la înstrăinarea 

masei lemnoase urma a fi repartizat în proporție de 30% factorilor de decizie din cadrul 

Întreprinderii Silvice şi 70% revenea ocolului silvic.  

Concluzii privitor la riscurile de fraudă şi corupție materializate: creare de 

impedimente în activitatea subalternilor pentru extorcare de remunerație ilicită; 

nedocumentarea intenționată a încălcărilor silvice identificate, introducerea datelor 

eronate în documentele controlului şi evidenței contabile,  delapidarea masei lemnoase 

din fondul forestier proprietate publică a statului. 

 

2. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu.    

Acțiuni ilegale comise de directorul întreprinderii silvice, manifestate prin 

emiterea unilaterală a ordinilor cu diminuarea prețului la masa lemnoasă comercializată 

unor instituții religioase, dispunere de înstrăinare a masei lemnoase sub formă de ajutor 

material, utilizarea automobilului de serviciu în scopuri personale cu plecări peste 

hotarele ţării şi dispunere de efectuare a evaluării eronate a cantității masei lemnoase 

valorificate.  

Concluzii privitor la riscurile de fraudă şi corupție materializate:  nedeclararea 

situațiilor de conflict de interese, favoritism, utilizarea resurselor administrative în 

interes personal, influențe necorespunzătoare nedeclarate. 

 
13 HG cu privire la măsurile de asigurare a ocrotirii pădurilor, perdelelor forestiere de protecţie şi a altor plantaţii 

silvice  nr.106/27.02.96 
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3. Falsul in acte publice  

Acțiune ilicită comisă de administratorul întreprinderii silvice, care la solicitarea 

persoanelor influente a modificat conținutul ordinului de destituire din funcție a unui şef 

de ocol silvic, emis urmare anchetei de serviciu desfășurate. Persoana vizată a schimbat 

sancțiunea  disciplinară de concediere a angajatului în mustrare aspră, păstrându-i funcția, 

chiar şi în situația preluării ocolului silvic de alt angajat.  

Concluzii privitor la riscurile de fraudă şi corupție materializate: protecționism, 

nedeclararea influențelor necorespunzătoare. 

 

4. Delapidarea averii străine  

Acțiuni ilicite comise de angajații ocoalelor silvice, care au delapidat şi 

comercializat lemn de foc şi de lucru din masa lemnoasă încredințată în administrare.   

Concluzii privitor la riscurile de fraudă şi corupție materializate: nefuncționarea 

institutului de avertizare de integritate, supraveghere şi control managerial defectuos, 

înscrierea datelor eronate în actele contabile primare, delapidarea fondului forestier 

proprietate publică a statului. 

 

5. Tăiere ilegală a vegetației forestiere 

Cauză penală pornită pe faptul depistării arborilor şi arbuștilor de diferite specii 

tăiați, cu cauzarea unui prejudiciu mediului în sumă de 48812,4 lei. Cauză penală în afara 

competenței CNA, expediată organului de urmărire penală competent.  

 Tăierile ilegale – cea mai frecventă încălcare depistată de angajații ramurii silvice 

şi entitățile publice cu atribuții de control în domeniul protecției mediului. Potrivit 

ordinului Agenției „Moldsilva” nr.285/06.12.2019, în perioada dintre revizii (primăvara-

toamna a.2109) au fost depistate tăieri ilicite în volum total de 2617,5 m3. Potrivit 

Agenției, tăierile ilegale în fondul forestier „denotă deficiențe în organizarea activității 

la compartimentul pază şi protecția pădurii, precum şi ne întreprinderea obligațiilor de 

serviciu de personalul silvic, toate acestea datorează lipsei de control riguros din partea 

administrației sau abordării superficiale a prevederilor legale de conduită în activitatea 

curentă a întreprinderii.”14 

 

3.3 ABATERI ŞI SANCŢIUNI DISCIPLINARE APLICATE 

Necesitatea analizei abaterilor disciplinare comise de angajații ramurii silvice este 

determinată de sectorul de activitate în care a intervenit încălcarea, acțiunile/inacțiunile 

întreprinse şi impactul asupra activității entității publice. Prin analiza situațiilor de fapt, 

admise de angajații ramurii silvice, a expunerilor cu referire la motivele de drept, pot fi 

identificate riscuri şi factori de risc de fraudă şi corupție, relevanți prezentului studiu.  

 
14 Ordinului Agenţiei „Moldsilva” nr.285/06.12.2019 
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În acest sens au fost analizate 17 ordine de aplicare a 39 de sancțiuni disciplinare, 

emise în una din întreprinderile pentru silvicultură în perioada anilor 2018 – I sem.2020. 

(vezi anexa nr.2) 

 Cele mai frecvente încălcări constau în neasigurarea pazei fondului forestier, 

nedepistarea şi neraportarea despre tăieri ilicite, inacțiuni ale pădurarilor stabilite în 

cadrul reviziilor, controalelor interne ori din exterior. Pe această linie au fost trași la 

răspundere disciplinară 10 pădurari, cu aplicarea următoarelor sancțiuni: avertizare – 4 

pers.; mustrare – 3 pers.; mustrare aspră – 1 pers.; concediere din funcție – 2 pers. 

Suplimentar, pentru controlul insuficient asupra activității pădurarului, cu 

motivarea „încălcarea capitolelor „Sarcinile de bază”,  „Atribuțiile de serviciu” şi 

„Responsabilitățile”” etc. au fost sancționați 8 angajați cu atribuții de supraveghere şi 

control, din ele: mustrare – 4 (2 maiştri-pădurari, un şef şi un şef adjunct de ocol silvic); 

mustrare aspră – 2 (maistru-pădurar şi inginerul pentru regenerarea pădurii); concediere 

– 2 (şef de ocol silvic şi inginerul pentru paza şi protecția pădurii).   

Neîndeplinirea lucrărilor de îngrijire a culturilor silvice şi calitatea 

nesatisfăcătoare a lucrărilor de regenerare a determinat aplicarea sancțiunilor 

disciplinare pentru 11 angajați: concediere – pădurar şi mustrare; pădurar şi angajații în 

ocol silvic, inginerul silvic șef şi inginerul pentru regenerarea pădurii.  

Pentru încălcarea normelor de depozitare şi păstrare a produselor lemnoase 4 

pădurari au încasat sancțiuni disciplinare sub formă de avertisment, mustrare şi mustrare 

aspră în 2 cazuri.  

Pentru utilizarea mijloacelor de transport de serviciu în scopuri personale au 

fost avertizați 2 șefi de ocoale silvice şi inginerul silvic șef.  

De asemenea, au fost aplicate sancțiuni disciplinare pentru: transportarea masei 

lemnoase fără acte de însoțire – pădurar, mustrare şi pentru abateri de la regulile de 

recepție şi circulație a produselor lemnoase au fost atenționați pădurarul, maistrul 

pădurar şi șeful de ocol silvic.  

Așa cum abaterea disciplinară constă într-o acțiune sau inacțiune, săvârșită de 

salariat cu vinovăție, prin care au fost încălcate atât normele legale cât şi cadrul intern de 

reglementare,   partea de motivare a ordinului de sancționare ar trebui să includă toate trei 

componente (situația de fapt, situația de drept şi motivarea vinovăției).    

De menționat că, o bună parte din ordinele analizate nu includ o descriere clară şi 

laconică a faptelor (acțiuni ori inacțiuni) admise de angajat cu trimitere la norma 

încălcată.  

Spre exemplu: atunci când pădurarul se face vinovat de „neîndeplinirea 

obligațiilor de funcție ce ţine de paza fondului forestier în rezultatul căruia s-a generat 

tăierea ilicită a  96 de arbori cu un volum de 3,43 m3”, maistrul pădurar este sancționat 

pentru „controlul insuficient asupra activității pădurarului, fapt ce a cauzat tăieri ilicite 

semnificative”.   

Un alt exemplu cu utilizare de formule vagi în descrierea acțiunilor ilicite ale 

pădurarului: „în urma verificărilor calitatea de regenerare artificială din [...] este 

apreciată cu calificativul nesatisfăcător” ori „suprafață culturilor silvice este mai mică 
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de cât suprafața  reflectată în registrul recepției tehnice pentru lucrările silvice”.  În 

unele ordine este indicat numai că agentul public este sancționat pentru „încălcarea 

obligațiilor asumate prin contract individual de muncă  pct. 3.1., 4.1., 5.1., 5.2. şi Fișa 

postului” sau „nerespectarea obligațiilor asumate prin Contractului individual de muncă  

„Sarcinile de bază ale postului” şi „Principalele responsabilități şi atribuții”, Fișa 

postului capitolul „Responsabilitățile””, fără mențiuni clare despre ce a comis ori omis 

făptașul.  

Nelămuririle/lipsa de claritate/vaguitatea constituie un factor de risc de corupție 

care ar putea genera riscuri precum: favorizarea salariatului cu aplicarea unei sancțiuni 

mai blânde, ori discriminarea prin aplicarea unor sancțiuni mai dure în comparație cu 

acțiunile similare comise de alți salariați/agenți publici. Administrația trebuie să își 

motiveze deciziile, în special cele de sancționare, de altfel există riscul aplicării unui 

tratament inechitabil, discriminatoriu sau părtinitor.   

Spre exemplu: atunci când pădurarului X i se aplică sancțiune sub formă de 

avertizare pentru admiterea tăierilor ilicite în volum de 9,2 m3, un alt pădurar în baza altui 

ordin încasează o mustrare pentru că a generat tăierea ilicită a unui volum de 3,43 m3. O 

altă situație: potrivit ordinului din ianuarie 2020, inginerului pentru regenerarea pădurii 

şi inginerului pază şi protecția pădurii le sunt aplicate sancțiuni sub formă de mustrare. În 

temeiul ordinului din mai 2020, inginerul pază şi protecția pădurii este concediat pentru 

„încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligațiilor de serviciu”, pe când celuilalt i 

se stabilește o mustrare aspră. Astfel, temeiurile sumare şi vagi, care nu conțin un 

raționament individual, mențiuni despre gravitatea abaterii disciplinare şi alte 

circumstanțe obiective, determină încălcarea principiului proporționalității în aplicarea 

sancțiunilor, practici de favoritism ori aplicarea unui tratament discriminatoriu.   

În această ordine de idei, poate fi menționat şi ordinul din 05 martie 2020 în care 

lipsește temeiul de drept pentru atenționarea a trei angajați din cadrul unui ocol silvic, 

pentru „unele abateri de la regulile de recepție şi circulație a produselor lemnoase”. Mai 

mult, pădurarul vizat în ordin, în iunie 2019 a fost tras la răspundere disciplinară cu 

aplicarea mustrării aspre pentru lipsă de masă lemnoasă stabilită în rezultatul controlului 

(creangă, lemn de foc – 143,7 m/st).  

O altă neclaritate identificată în textul ordinelor analizate constă în lipsa datelor 

despre recuperarea prejudiciului: a fost deja recuperat ori este pus în seama persoanei 

responsabile vizate în ordin. Neindicarea informației date poate genera percepția 

distorsionată a situației reale, factor ce ar putea determina riscuri de afectare a imaginii 

ramurii silvice.    

O altă categorie de sancțiuni disciplinare analizate sunt cele aplicate pentru 

rezultatul negativ obținut la testul de integritate profesională. (vezi anexa nr.3) 

În temeiul Legii privind evaluarea integrității instituționale nr.325/2013, entitatea 

publică  este obligată să ia măsurile necesare în privința agenților publici care au fost 

supuși testării, în baza calificării comportamentului de care au dat dovadă şi a probelor 
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care confirmă acest comportament.15 În cazul aprecierii comportamentului agentului 

public ca rezultat negativ al testului de integritate profesională, agenții publici testați 

poartă doar răspundere disciplinară, în funcție de gravitatea abaterilor constatate şi în 

conformitate cu legislația care reglementează activitatea entităților publice respective.16  

Sancțiunea disciplinară stabilită agentului public trebuie să fie proporțională cu 

gravitatea abaterilor constatate, ori decizia luată urmează a fi potrivită cu anumite 

circumstanțe specifice. Aplicarea sancțiunii sub formă de avertisment pentru obținerea 

unei remunerații ilicite în sumă de 5000 de lei constituie o sancțiune inechitabilă în raport 

cu fapta comisă. În accepțiunea conducerii întreprinderii emitente, cele comise ar fi niște 

abateri minore de la sarcinile funcției.  

 

Potrivit Ordinului cu privire la rezultatele testării integrității profesionale 

nr.72/20.03.2020, emitentul califică fapta drept „un avans în sumă de 5000 de lei” 

pentru masa lemnoasă ce urma a fi procurată, fără a face mențiuni dacă au fost sau nu 

transmisă sima în casieria întreprinderii şi este ori nu în drept pădurarul să încaseze 

mijloace bănești în avans. Emitentul a calificat acțiunile drept „neglijență fâță de 

îndeplinirea obligațiilor de serviciu, manifestată prin nerespectarea cerințelor 

Regulamentului de eliberare a masei lemnoase”.  

 

O atitudine de desconsiderare totală a mecanismului de evaluare a integrității 

instituționale a fost demonstrată de conducerea Întreprinderii pentru Silvicultură Tighina. 

Lipsa de reacție fâță de manifestările de corupție acceptate în mod activ de subaltern, 

denotă atitudini de ignorare intenționată a rigorilor legii.  

  

Cazurile relatate sunt o dovadă în plus a rolului „tonului de vârf” în promovarea 

unei culturi organizaționale a integrității. Marja de discreție a conducătorului entității 

publice de drept privat, la stabilirea sancțiunii disciplinare, este un factor de risc de 

corupție de ordin legislativ, dar care nu reprezintă o problemă critică în caz de 

excludere a subiectivismului şi arbitrariului. Încrederea şi buna-credință sunt de 

natură să prevină riscuri precum: abuzuri de funcție, influențe necorespunzătoare, 

decizii părtinitoare etc.  Când cei din poziții de conducere neglijează propriile politici 

de conduită, integritate, antifraudă - alimentează dezvoltarea unei culturi 

organizaționale lipsite de etică şi integritate.  

 

  

 

  

 
15 art.8 alin.(3) lit.f) din Legea  privind evaluarea integrității instituționale nr.325/2013 
16 art.14 alin.(1) ibidem  
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IV. Implementarea măsurilor de 

asigurare a integrității instituționale   

 Legea integrității nr.82/25.05.2017 instituie 14 măsuri de consolidare a integrității 

instituționale, reglementate de art.10-24 din actul normativ dat. 

Responsabilitatea pentru cultivarea integrității instituționale, potrivit art.10 alin.(2) 

din Legea integrității nr.82/25.05.2017, aparține conducătorului și fiecărui agent public.  

  Potrivit art.10 alin.(4) din legea citată, nerealizarea măsurilor atrage răspunderea 

disciplinară, indiferent de survenirea altor forme de răspundere juridică 

(contravențională, penală). 

  Acțiunile întreprinse de conducerea Agenției, în vederea respectării cerințelor 

date, sunt reflectate  în Inventarul măsurilor de consolidare a integrități instituționale, 

anexat la prezentul Raport. 

 Totodată, aplicarea chestionarului destinat administratorilor întreprinderilor 

silvice a permis obținerea informației necesare pentru efectuarea unei analize în domeniul 

implementării măsurilor de consolidare a integrități instituționale în întreprinderile de stat 

subordonate Agenției „Moldsilva” (întreprinderi silvice, silvo-cinegetice şi rezervații 

naturale).  

 De menţionat, că Agenţia „Moldsilva” este unul din executorii Planului sectorial 

de acţiuni anticorupţie în domeniul protecţiei mediului pentru anii 2018-2020, aprobat 

prin HG nr.1206/05.12.2018.  

 

4.1 MĂSURI DE ASIGURARE A INTEGRITĂŢII 

INSTITUŢIONALE IMPLEMENTATE ÎN CADRUL 

AGENŢIEI „MOLDSILVA” 

 

4.1.1 Angajarea şi promovarea în bază de merit şi integritate profesională  
 

Întru respectarea prevederilor art.11 alin.(1) din Legea integrității nr.82/2017, 

recrutarea  şi promovarea în funcție a agenților publici în cadrul entității publice, urmează 

a fi efectuată prin concurs public, conform criteriilor transparente şi obiective de selectare 

în bază de merit, calificare profesională, capacitate, competentă şi integritate 

profesională,  în conformitate cu prevederile legislației speciale care reglementează 

activitatea diferitor categorii de entități şi agenți publici. 

Urmare verificărilor efectuate evidențiem următoarele constatări:   

1. Agenția nu dispune de un act administrativ de stabilire a regulilor de 

organizare şi desfășurare a concursului public în cadrul entității, cu fixarea obligatorie 

a criteriilor de selectare în bază de merit şi de integritate profesională cu solicitarea 

certificatului de cazier privind integritatea profesională, a informației privind stările de 
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incompatibilitate nesoluționate, privind conflictele de interese sancționate și a cazierului 

judiciar care cuprinde informația despre privarea de dreptul de a ocupa funcții publice – 

cerință reglementată de art.11 alin.(2) lit. a) a Legii integrității nr.82/2017; 

La elaborarea Regulamentului se va ține cont, că nu toți agenții publici din cadrul 

entității dețin statut de funcționar public, din care considerent Legea cu privire la funcția 

publică şi statutul funcționarului public nr.158/2009 şi Regulamentul cu privire la 

ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin HG nr.201/2009 nu produce efecte 

juridice pentru categoria dată de angajați.  

Totodată, Agenția va face referire la actele normative speciale – Codul silvic, 

Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Agenției „Moldsilva”, structurii şi 

efectivului limită ale aparatului central al acesteia, aprobat prin HG nr.150/02.03.2010 şi 

Regulamentul provizoriu al gărzii forestiere a Agenției „Moldsilva”, aprobat prin HG cu 

privire la măsurile de asigurare a ocrotirii pădurilor, perdelelor forestiere şi a altor 

plantații silvice, nr.106/27.02.1996. 

2. Un rol important îi revine Agenției ca autoritate silvică centrală, în 

promovarea măsurii date în entitățile subordonate. Pentru aceasta, modul în care sunt 

angajați administratorii întreprinderilor de stat, membrii consiliilor de administrare şi a 

comisiilor de cenzori, urmează a fi racordat la cerințele Legii integrității nr.82/2017. 

De menționat, că atribuțiile supra sunt stipulate în art.7 alin.(2) lit.(c) şi alin. (3) 

din Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală 

nr.246/23.11.2017 şi pct.12 sbpct. 5 din Regulamentul privind organizarea şi funcționarea 

Agenției „Moldsilva”.   

Cele trei anunțuri privind ocuparea prin concurs a funcției de administrator al 

întreprinderii de stat, plasate pe pagina web. a Agenției în anul 2020, sunt însoțite de acte 

cu referire la organizarea concursului şi Regulamentul privind organizarea şi desfășurarea 

concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de Stat ..., 

aprobate prin ordinul directorului Agenției „Moldsilva” pentru fiecare caz separat 

(exemplu:  http://www.moldsilva.gov.md/public/files/Regulament_Codrii.PDF). Însă în 

textul avizelor nu au fost identificate stipulări cu referire la cerința de integritate 

profesională, fapt ce contravine prevederilor art.11 alin.(1) din Legea integrității 

nr.82/2017. 

3. Contrar prevederilor pct.12 sbpct.6) din Regulamentul privind organizarea 

şi funcționarea Agenției „Moldsilva”, entitatea evaluată nu dispune de un set de cerințe 

minime privind angajarea în funcție a directorului adjunct, contabilului-şef, 

inginerului.şef, inginerului silvic-şef, şefului de ocol silvic.  

În concluzie: conformarea parțială la cerințele cadrului normativ general şi de 

specialitate în vederea angajării agenților publici în bază de merit şi integritate, situație 

ce poate genera riscul angajării persoanelor cu probleme de integritate, favorizării şi 

protejării acestora.   

 

http://www.moldsilva.gov.md/public/files/Regulament_Codrii.PDF
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4.1.2 Respectarea regimului juridic al incompatibilităților, al restricțiilor în 

ierarhie şi al limitărilor de publicitate  

Măsura dată, după cum este reglementat de art.12 din Legea integrității nr.82/2017, 

este aplicabilă numai pentru agenții publici care ocupă funcții publice şi conducătorii şi 

adjuncții întreprinderilor de stat fondate de Agenție.  

De menționat că, Codul de etică şi conduită a angajatului ramurii silvice, aprobat 

prin Ordinul nr.159/20.07.2018, instituie anumite restricții şi limitări, reglementate de pct. 

7 „Restricții în activitatea de serviciu” şi anume interzicerea publicității comerciale ori 

politice şi restricții de reprezentare.  

 În ceea ce privește administratorii întreprinderilor de stat, în situația de drept, când 

angajatorul acestora este Agenția, facem referire la pct.6.2 din Contractul individual de 

muncă-model al administratorului întreprinderii de stat, aprobat prin HG 

nr.484/18.10.2019, potrivit căruia „Administratorului îi sunt interzise orice activități în 

beneficiul unor întreprinderi sau societăți concurente, cu același domeniu de activitate, 

ori al unor întreprinderi sau societăți comerciale care se află în relații comerciale cu 

Întreprinderea. Această interdicție se extinde şi asupra soțului sau soției 

Administratorului, precum şi asupra rudelor şi afinilor acestuia până la gradul al patrulea 

inclusiv.”   

 Odată instituite, conducătorul entității publice are obligația (art.11 alin.(3) Legea 

nr.82/2017) să informeze agentul public, la momentul începerii raporturilor de serviciu 

sau de muncă, despre restricțiile, limitările şi incompatibilitățile instituite.   

Potrivit informației prezentate, în perioada anilor 2018-2020, în cadrul Agenției 

„Moldsilva” nu au fost identificate  cazuri de incompatibilități sau restricții în ierarhie.  

 În concluzie: Măsură implementată.  

 

4.1.3. Respectarea regimului juridic al declarării averilor şi intereselor personale  

 

Subiecți ai măsurii date sunt funcționarii publici din cadrul Agenției, 

administratorii întreprinderilor de stat şi adjuncţii lor (art.3 Legea privind declararea 

averii şi a intereselor personale nr.133/17.06.2016).  

Concluzii: Acțiunile întreprinse corespund cerințelor art.13 alin.(3) din Legea 

integrității nr.82/2017.    

 

4.1.4 Respectarea regimului juridic al conflictului de interese  

Atât în sectorul public, cât şi în cel privat, conflictele de interese sunt obiectul unei 

politici distincte, cu abordări normative şi administrative, cu scopul de a susține 

integritatea şi luarea deciziilor în mod imparțial şi dezinteresat.  

În acest sens, art.14 alin.(3) din Legea integrității nr.82/2017 obligă conducătorii 

entităților publice să întreprindă un set de acțiuni cu caracter de administrare privitor la 

declararea, evidența şi soluționarea conflictului de interese real.  Entitatea evaluată a 
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raportat despre instituirea prin Ordinul nr. 140/29.06.2018 a Registrului declarațiilor 

conflictelor de interese şi desemnarea persoanei responsabile pentru ținerea evidenței. De 

asemenea, a fost raportată una situație de conflict de interese declarată şi soluționată în 

anul 2019.  

Pentru a putea aprecia nivelul de implementare a măsurii date, merită a ne expune 

şi asupra extinderii mecanismului dat asupra tuturor categoriilor de agenți publici care 

activează în domeniul silviculturii.  

Pe această latură, obligativitatea declarării conflictului de interese este 

reglementată în următoarele acte: 

1. Art.11-15 din Legea privind declararea averii şi a intereselor personale 

nr.133/17.06.2016  - subiecți – funcționarii publici şi administratorii întreprinderilor 

de stat şi adjuncții lor; 

2. Art.16-17 din Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală 

nr.246/23.11.2017 – subiecți – agenți  publici, angajați ai ÎS, inclusiv administratorii 

şi adjuncții acestora, membrii consiliilor de administrare şi a comisiilor de cenzori; 

3. Art.24 alin.(2) din Legea cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public 

nr.158/04.07.2008; 

4. Art.12 din Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr.25/22.02.2008; 

5. Pct.9 din Codul de etică şi conduită a angajatului ramurii silvice, aprobat prin Ordinul 

directorului Agenției nr.159/20.07.2018;  

6. Pct.2.2 şi 2.3 din Contractul individual de muncă-model al administratorului 

întreprinderii de stat, aprobat prin HG nr.484/18.10.2019; 

7. Pct.93-101 din Statutul-model al ÎS, aprobat prin HG nr.484/18.10.2019;  

8. Pct.33-36 (conflictul de interese în procesul de desfășurare a concursului) din 

Regulamentul-model privind organizarea şi desfășurarea concursului pentru ocuparea 

funcției vacante de administrator al Întreprinderii de stat, aprobat prin HG 

nr.484/18.10.2019; 

9. Pct.12-14 din Regulamentul-model al Consiliului de administrație al Întreprinderii de 

Stat, aprobat prin HG nr.484/18.10.2019; 

Astfel, constatăm că obligația de neadmitere a situațiilor de conflict de interese 

este de aplicabilitate generală, problema fiind identificată în definirea conflictului de 

interese, lipsa unei proceduri eficiente de tratare a acestora în cadrul ÎS, care urma a fi 

reglementată de Codul de etică şi conduită a angajatului ramurii silvice ori prin 

aprobarea unei politici privind conflictul de interese.  

Concluzii: Măsură implementată parțial, vulnerabilitate la corupție, care s-ar 

putea manifesta prin nedeclararea situațiilor de conflict de interese real, cu 

compromiterea îndeplinirii corecte a atribuțiilor de serviciu, oferire de prioritate şi/sau 

avantajarea, protejarea anumitor persoane fizice ori juridice, abuz de serviciu, inclusiv 

pe fundalul solicitării/acceptării remunerației ilicite.  
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4.1.5 Neadmiterea favoritismului  

Legea integrității nr.82/2017 definește favoritismul drept acel sprijin acordat în 

exercițiul funcțiunii de către agentul public persoanelor fizice sau juridice la soluționarea 

problemelor acestora, indiferent de motive, care nu este prevăzut de actele normative și 

care nu întrunește elementele unui conflict de interese sau elementele unei infracțiuni.  

Altfel spus, practicile de oferire a favorurilor şi avantajelor nedatorate generează 

discriminarea unor persoane fizice ori juridice pe fundalul altor categorii de persoane.  

 Legea integrității nr.82/2017 prin intermediul art.15 obligă conducătorul entității 

publice să nu admită cu bună știință practici de favoritism în activitatea profesională a 

agenților publici şi să denunțe cazurile de favoritism la Centrul National Anticorupție, iar 

agentul public are obligația să nu admită favoritism în activitatea profesională.  

 Chiar şi în situația când Agenția declară lipsa cazurilor de favoritism în activitatea 

desfășurată în perioada anilor 2018-2020, nu regăsim un act administrativ emis de 

Agenție, cu prevederi similare celor din Legea nr.82/2017, adaptate specificului 

activității în ramura silvică.   

 Cele constatate ne permit să concluzionăm că, în cadrul Agentei nu au fost 

întreprinse careva activități de reglementare şi aplicare, ce ar contribui la neadmiterea 

favoritismului în exercitarea funcției.  

 

4.1.6 Respectarea regimului juridic al cadourilor  

 

Potrivit Ghidului OECD privind rezolvarea conflictului de interese în administrația 

publică, cadourile şi alte forme de avantaje constituie acele „zone de risc” din punct de 

vedere al unor posibile conflicte de interese.  

Legea integrității nr.82/2017 (art.16) instituie, pentru conducătorii entităților 

publice, un şir de cerințe de realizat pentru asigurarea respectării regimului juridic al 

cadourilor legate direct ori indirect de desfășurarea activității profesionale a agenților 

publici.  

Agenția raportează despre instituirea, prin Ordinul nr.141/29.06.2018, a Comisiei 

de evaluare şi evidentă a cadourilor, stabilirea regulilor de activitate a comisiei şi ținerea 

Registrului cadourilor. 

În pofida acțiunilor întreprinse, Agenția nu a înregistrat nici un caz de declarare a 

cadourilor admisibile (protocol şi politețe) şi inadmisibile în anii 2018-2019, ceea ce 

constituie o vulnerabilitate la corupție, generată de conduita agenților publici.      

În ceea ce privește lipsa cazurilor de declarare a cadourilor, aceasta poate fi probată 

numai prin lipsa faptelor de primire/acceptare a cadourilor, în special a celor de protocol 

şi politețe, care, de regulă, sunt oferite în cadrul vizitelor de studiu, deplasărilor peste 

hotarele țârii, găzduirea evenimentelor regionale/internaționale, primirea delegațiilor etc.      

 Un alt factor ar putea fi conduita persoanelor cu funcții de conducere, fie în spiritul 

respectării normei ori invers, ce constituie un exemplu de urmat pentru întreg colectivul.   
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 Mai mult de cât atât, pct. 8 „Cadouri şi avantaje” din Codul de etică şi conduită a 

angajaților ramurii silvice, urmează a fi revizuit, deoarece conține norme diferite în 

raport cu Legea integrității nr.82/2017.   

 Pe de altă parte, Agenția nu a organizat careva activități de îndrumare şi susținere 

a agenților publici în înțelegerea obligațiilor ce le revin vis-a-vis de regimul juridic al 

cadourilor. 

 Concluzii: acțiunile întreprinse de Agenție şi actele elaborate nu au generat 

viabilitatea mecanismului de declarare şi evidentă a cadourilor.  

De asemenea, Agenția şi ÎS subordonate îşi vor revizui politica privind cadourile 

prin racordarea acesteia la prevederile Legii nr.82/2017 şi HG privind regimul juridic 

al cadourilor nr.116/20.02.2020. 

 

4.1.7   Neadmiterea, denunțarea şi tratarea influențelor necorespunzătoare  

  Regimul juridic al influențelor necorespunzătoare în domeniul integrității şi 

anticorupție este unul relativ nou în comparație cu cel al cadourilor şi al conflictelor de 

interese, fiind definit  în premieră în varianta inițială a Legii privind testarea integrității 

instituționale nr.325/23.12.2013.  

Ulterior, prin HG nr.767/19.09.2014, pentru implementarea Legii nr.325 din 23 

decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale, a fost aprobat Regulamentul-

cadru cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare.   

 În temeiul art.17 alin.(1) lit.b) din Legea nr.325/2013, nedenunțarea influențelor 

necorespunzătoare, în egală măsură cu nedeclararea cadourilor ori a situațiilor de conflict 

de interese, constituie rezultat negativ al testului de integritate profesională. 

Legea integrității nr.82/2017 vine cu o noțiune nouă a influențelor 

necorespunzătoare şi obligații pentru conducătorii entităților publice în tot ce ţine de 

neadmiterea, denunțarea şi tratarea influențelor.  

Agenția a adoptat Regulamentul cu privire la evidența cazurilor de influență 

necorespunzătoare, a instituit un registru special, a asigurat posibilitatea denunțării în 

condiții de confidențialitate şi a numit persoana responsabilă, prin emiterea Ordinului 

nr.138/29.06.2018.  

Codul de etică şi conduită a angajatului ramurii silvice obligă angajații să sesizeze 

conducerea instituției privind cazurile de influență necorespunzătoare (pct.9 „Conflictul 

de interese şi situații aferente” sbpct.f)).  

  Ca şi în măsura precedentă, Agenția nu a organizat careva activități de îndrumare 

şi susținere a agenților publici în vederea înțelegerii noțiunii de influență 

necorespunzătoare şi a obligațiilor ce le revin vis-a-vis de neadmiterea şi declararea lor. 

În atare condiții persistă riscul comiterii unor acțiuni/inacțiuni ilegale în executarea 

atribuțiilor de serviciu, ca rezultat al influențelor exercitate de terțele persoane.  

 Concluzii: acțiunile întreprinse de Agenție şi actele elaborate nu au generat 

viabilitatea mecanismului de neadmitere şi declarare a influențelor necorespunzătoare.  
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4.1.8 Neadmiterea, denunțarea manifestărilor de corupție, intoleranța fată de 

incidentele de integritate  

 

În ceea ce privește neadmiterea manifestărilor de corupție, Agenția indică că nu a 

identificat nici un caz de încălcare a normelor de conduită şi evident  lipsa cazurilor 

raportate la CNA în anii 2018-2019.  

De remarcat, că prin Ordinul nr.185/29.08.2019 este aprobată Politica antifraudă 

şi anticorupție în cadrul ramurii silvice, plasată pe pagina oficială a Agenţiei17.  

Angajatul ramurii silvice, în temeiul pct.4 litrele g-i) din Codul de etică şi conduită, 

este obligat să întreprindă acțiuni de neadmitere şi denunțare a cazurilor de fraudă şi 

corupție.  

Întru executarea cerințelor Legii nr. 252 din 25.10.2013 pentru aprobarea 

Regulamentului de funcționare a sistemului liniilor telefonice anticorupție, Agenția a 

instituit linia telefonică anticorupție, cu plasarea acesteia pe pagina oficială a autorității.  

Prin Ordinul nr.148 din 24 iunie 2017 a fost aprobat Regulamentul de funcționare a 

sistemului liniilor telefonice anticorupție în cadrul Agenției „Moldsilva” cu desemnarea 

persoanei responsabile pentru gestionarea liniei anticorupție cu nr. 0 22 211 311 şi ținerea 

registrului. De menționat, că apelul efectuat la numărul de telefon fix, situat în biroul 

responsabilului, este redirecționat la numărul de telefon mobil de serviciu al acestuia. 

Totuși, Agenția şi întreprinderile subordonate urmează şi îşi unească eforturile în 

promovarea Liniei specializate anticorupție, a Liniei naționale anticorupție, cu plasarea 

numerelor de telefon respective în incinta întreprinderilor, ocoalelor silvice, mijloacelor 

de transport de serviciu etc..  

Multiplele cazuri relatate în mass-media cu privire la ilegalitățile şi abuzurile 

comise, cauzele penale intentate şi aflate în gestiunea inspectoratelor teritoriale de politie 

şi CNA, rezultatele negative ale testelor de integritate profesională denotă că lipsa 

raportărilor pe interior, nu este generată de inexistența fenomenului în ramura silvică.    

Reluând cele expuse în compartimentele de mai sus, Agenția nu a elaborat 

criterii şi nu a aplicat exerciții de conștientizare, diagnostic ori autoevaluare a 

integrității  instituționale.    

 

4.1.9 Protecția avertizorilor de integritate   

Asigurarea protecției avertizorilor de integritate este reglementată de Legea 

privind avertizorii de integritate nr.122/12.07.2018, în vigoare din 17 noiembrie 2018.  

Totodată, Legea integrității nr.82/2017 distinge protecția avertizorilor de 

integritate ca una din măsurile de consolidare a integrității instituționale.  

 
17 http://moldsilva.gov.md/public/files/ord._185_din_29.08.19.pdf 

http://moldsilva.gov.md/public/files/ord._185_din_29.08.19.pdf
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De remarcat, că dezvăluirea unei practici ilegale este un drept şi nu o obligație a 

agentului public, care se face în condițiile unei bune-credințe, exprimate pin 

corectitudine, onestitate, responsabilitate. Angajatorul, la rândul său, garantează 

confidențialitatea şi protecția împotriva răzbunării. Pe lângă cele statuate în cadrul 

normativ, angajatorul urmează să întreprindă acțiuni ce ar contribui la responsabilizarea 

şi conștientizarea efectului măsurii date atât din partea personalului cu funcții de 

conducere, cât şi a celor cu funcții de execuție.   

Este de observat, că potrivit Codului de etică şi conduită a angajatului ramurii 

silvice (pct.15 sbpct.1 lit.e)), angajatul cu funcție managerială este obligat să asigure 

măsurile de protecție, stabilite de cadrul normativ, pentru subalternul care a depus o 

avertizare de integritate. 

Potrivit pct.17 din Politica antifraudă şi anticorupţie, aprobată prin ordinul 

Agenției nr.185/29.08.2019, orice fraudă care este detectată sau suspectată trebuie să fie 

raportată imediat conducerii entității publice, documentul nu garantează 

confidențialitatea şi protecția denunțătorului (avertizorului de integritate).  

Prin ordinul directorului Agenției nr.138/29.06.2018, a fost aprobat Regulamentul  

privind protecția avertizorului de integritate, instituit Registrul dezvăluirii practicilor 

ilegale şi a avertizărilor de integritate şi numită persoana responsabilă de ținerea 

registrului. Regulamentul existent nu corespunde cerințelor cadrului normativ actual şi 

urmează a fi racordat la reglementările în vigoare.  

Concluzii: Agenția dispune de reglementări interne cu privire la avertizarea de 

integritate, care urmează a fi racordate la cerințele legislației în vigoare.  

 

4.1.10 Transparența în procesul decizional  

Transparența este unul din principiile ce guvernează activitatea entității publice 

chiar şi în situația când aceasta nu este subiect al Legii privind transparența în procesul 

decizional nr. 239/13.11.2008.   

În linii generale, transparența constă în acea proprietate a entității de a prezenta, 

transmite ori de a oferi informația cu privire la activitatea planificată, desfășurată şi 

rezultatele obținute. Respectarea principiului transparenței garantează deschiderea 

entității către public şi constituie un indicator al eficienței funcționării entității, prin 

reducerea probabilității unei administrări defectuoase şi a corupției.   

În acest sens, pentru asigurarea transparenței în activitatea desfășurată, entitățile 

publice utilizează pagina oficială web.  

Vizualizarea informației plasate pe pagina web. a Agenției18  ne-a permis să 

constatăm că acest resurs informațional este exploatat parțial. În situația când unele 

rubrici sunt actualizate permanent, altele sunt cu carențe. Spre exemplu (pagină vizitată 

la 15.04.2020):  

- Compartimentul „Paza fondului forestier” nu a fost actualizat din a. 2017;  

 
18 http://www.moldsilva.gov.md  
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- Compartimentul „Protecția pădurilor” conține informați pentru anii 2006-2010;  

- Ultima actualizare a informației despre „Contractele de arendă a fondului 

forestier” datează cu 01.05.2019;  

- Rubrica „Combaterea corupției” nu a fost actualizată din anul 2014; 

- Compartimentul „Transparența în procesul decizional”  nu a fost suplinit cu 

informații din anul 2017.  

Pagina oficială a Agenției nu include informații despre bugetul autorității, 

achizițiile publice şi proiectele investiționale, rapoarte de activitate, planuri de 

dezvoltare etc., care sunt considerate informații de interes public şi pot fi făcute publice 

în afara procedurii de examinare a cererilor privind accesul la informații, potrivit art. 11 

alin.(5)din Legea privind accesul la informație nr.982/11.05.2000.  

Entitatea evaluată a respectat unele din cerințele art. 11 din Legea 

nr.982/11.05.2000 şi a făcut publică şi accesibilă informația despre structura instituției şi 

adresa acesteia; funcțiile, direcțiile şi formele de activitate, subdiviziunile, competențele 

şi programul de lucru al acestora. Totuși, nu a fost făcută publică informația despre zilele 

şi orele de audiență a funcționarilor responsabili de furnizarea informațiilor şi deciziile 

finale asupra principalelor probleme examinate. 

Transparența implică şi obligația personalului de a se legitima fată de terțele 

persoane cu care relaționează.   

La completarea paginii web, Agenția nu a ținut cont de recomandările stipulate în 

HG privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet nr. 

188/03.04.2012.   

Exemplu: Potrivit comunicatului de presă din 07 august 2020, întitulat „Totalizarea 

activității entităților silvice realizate în semestrul I, anul 2020”, în care „Este vorba despre 

tradiționala adunare de dare de seamă trimestrială, stabilită prin prisma prevederilor art. 

8, pct. 7, lit. k), art. 9, pct. 1, lit. m) al Legii nr. 246 referitor la întreprinderile de stat, ce 

implică  entitățile silvice subordonate să prezinte fondatorului rapoartele, vizând 

activitate economico-financiară”19. Însă, pagina oficială a Agenţiei nu include rapoartele 

anuale ori semestriale  privind activitatea desfășurată şi rezultatele obținute.  

 Concluzii: Măsură implementată parțial, vulnerabilitate la corupție, generată de 

nepublicarea/neafişarea informației de interes public.  

 

4.1.11 Asigurarea accesului la informații de interes public  
 

Atât Legea integrității nr.82/2017 (art.21), cât şi Legea privind accesul la 

informații nr.982/11.05.2000 stipulează un șir de sarcini destinate conducătorului entității 

publice pentru asigurarea accesului la informații de interes public.  

 Agenția a raportat despre lipsa solicitărilor de acces la informație în perioada anilor 

2018-2020.  

 
19 http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=270&id=1478&t=/Comunicare/Evenimente/Totalizarea-

activitatii-entitatilor-silvice-realizate-in-semestrul-I-anul-2020  

http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=270&id=1478&t=/Comunicare/Evenimente/Totalizarea-activitatii-entitatilor-silvice-realizate-in-semestrul-I-anul-2020
http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=270&id=1478&t=/Comunicare/Evenimente/Totalizarea-activitatii-entitatilor-silvice-realizate-in-semestrul-I-anul-2020
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 Agenția a raportat despre adoptarea actului instituțional privind drepturile şi 

obligațiile agenților publici în procesul de furnizare a documentelor şi informațiilor 

oficiale în cadrul Agenției „Moldsilva”.  

 Mai mult, Codul de etică şi conduită include reglementări privitoare la 

„Confidențialitatea şi utilizarea informației de serviciu” (pct.10).  

Concluzii: Măsură realizată.  

 

4.1.12 Gestionarea transparentă şi responsabilă a patrimoniului public, a finanțelor 

rambursabile şi nerambursabile  

Cu referire la măsura dată, Legea integrității nr.82/2017 include cerințe în vederea 

instituirii funcțiilor de auditor intern, asigurarea independenței acestora, implementarea 

sistemului de control intern cu emiterea anuală a Declarației de răspundere managerială.  

Agenția dispune de funcție de auditor intern, de Carta de audit, Planuri anuale de 

audit. Pentru anii 2018-2019 a fost emisă Declarația de răspundere managerială, potrivit 

căreia sistemul de control intern al Agenției „Moldsilva” este parțial conform cu 

standardele naționale de control intern.  

Totuși, cu referire la implementarea sistemului de control intern se impun 

concluziile Curții de Conturi, expuse în Hotărârea nr.15 din 29 aprilie 2020 cu privire la 

Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Agenției „Moldsilva” încheiate la 31 

decembrie 2019, şi anume: 

 

          Conducerea entității continuă să fie privată de un instrument ce asigură 

gestionarea prudentă a riscurilor, îmbunătățirea controlului intern managerial, precum 

și sporirea gradului de eficiență și eficacitate a proceselor/operațiunilor gestionate. Deși 

conducerea Agenției „Moldsilva” acordă atenție implementării și dezvoltării 

controlului intern managerial, având descrise o mare parte a proceselor operaționale, 

acesta în unele cazuri s-a dovedit a fi unul nefuncțional, fapt confirmat și prin  

Declarația de răspundere managerială pentru anul 2019, fiind atestat de Agenție ca 

„parțial implementat”. Neinstituirea controlului intern managerial corespunzător, în 

special în domeniile financiar-contabil și patrimoniu, a constituit un factor generator de 

iregularități și deficiențe constatate în cadrul prezentului audit.20 

 

 Agenția nu a prezentat informații despre garantarea transparenței procedurilor de 

achiziție publică. Pagina web. nu conține astfel de informații.  

 Cât privește Codul de etică şi conduită a angajatului ramurii silvice, acesta include 

reglementări cu referire la „Utilizarea resurselor publice” (pct.11), prin care dispune  

protecție proprietății publice: timpul de lucru, bunurile, sistemele informaționale vor fi 

 
20 http://www.ccrm.md/hotariri-si-rapoarte-1-95?idh=1027 
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folosite numai în scop de serviciu, precum şi asigurarea eficientă şi conform destinației a 

mijloacelor financiare alocate entității.  

 Deși Codul permite utilizarea automobilului de serviciu doar de persoane 

autorizate şi doar în interes de serviciu, după caz 24/24 ore şi 7 zile pe săptămână, conform 

fişei postului/obligațiilor de serviciu, reglementarea dată ar putea fi considerată una 

vulnerabilă la corupție în caz că nu este susținută de acte administrative cu referire la 

gestionarea eficientă a automobilelor de serviciu. De menționat, că angajații uneia din 

întreprinderile silvice au fost sancționați disciplinar pentru utilizarea transportului de 

serviciu în scopuri personale.   

Mai trebuie subliniat că munca suplimentară peste durata normală a timpului de 

muncă este acceptabilă numai în condițiile art.19 din Legea cu privire la funcția publică 

şi statutul funcționarului public nr.158/2008 ori art.104 din Codul muncii.  

 O abordare similară se impune vis-a-vis de obligația de a respecta „modul de 

transmitere, utilizare şi păstrare a ciocanelor de marcat, documentelor de strictă evidentă 

şi a altor bunuri, inclusiv a celor cu regim special de evidentă”. 

 O altă problemă cu referire la gestionarea responsabilă a patrimoniului public, în 

special ce ține de arenda fondului forestier şi cinegetic, a fost constată şi reflectată în 

Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Agenției „Moldsilva” încheiate la 31 

decembrie 201921. Şi anume:   

  

„Astfel, deși urmare a modificărilor și completărilor operate în anul 2016 în 

Regulamentul privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică 

și/sau recreere22 Agenția a informat arendașii despre necesitatea perfectării 

acordurilor adiționale la contractele de arendă, inclusiv prin care se va produce 

majorarea cuantumului plății de arendă de la 4,0 mii lei la 19,1 mii lei pentru un hectar, 

această acțiune nu a fost realizată deplin. Din totalul de 395 contracte de arendă a 

fondului forestier gestionate de Agenția „Moldsilva” în anul 2019, doar 25 de arendași 

au  acceptat încheierea acordurilor adiționale cu modificarea cuantumului de plată 

pentru arenda fondului forestier. Ceilalți 370 de arendași au refuzat încheierea 

acordurilor adiționale invocând faptul că modificările operate în Regulamentul sus-

menționat nu au putere  juridică retroactivă, contractele de arendă a fondului forestier 

fiind încheiate în perioada 2000-201223, pe un termen de 49 de ani. 

În consecință, nerevizuirea și neajustarea valorii tuturor contractelor de arendă 

a fondului forestier (pentru 2017-2019) a dus la neîncasarea în volum deplin a 

veniturilor pasibile spre încasare în valoare totală de 42,8 mil.lei.”  

 

 
21 http://www.ccrm.md/hotariri-si-rapoarte-1-95?idh=1027 
22 HG nr. 770 din 17.06.2016 prin care au fost aprobate modificările în HG nr. 187/2008 „Pentru aprobarea 

Regulamentului privind atribuirea în folosință a terenurilor din fondul forestier în scopuri de gospodărire cinegetică 

şi/sau de recreere” 
23 După anul 2012 nu au fost încheiate contracte noi de arendă a fondului forestier 
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Un alt exemplu de materializare a riscului abuzului de funcție şi gestionării 

iraționale a resurselor, constatat în cadrul auditului Curții de Conturi, sunt cazurile de 

eliberare cu titlu gratuit a autorizațiilor pentru vinatul sportiv al mistreților arendașilor 

fondului forestier atribuit în scopuri de gospodărire cinegetică. Potrivit informațiilor 

Agenției „Moldsilva, ilegalitățile admise au generat neîncasarea în bugetul de stat a 

mijloacelor bănești în sumă de 732,5 mii lei în anii 2017-2018, respectiv - 315,0 mii lei 

în anul 2019.24 Actualmente Agenția întreprinde acțiuni de recuperare a prejudiciului.  

Concluzii: Măsură neimplementată pe latura garantării transparenței 

procedurilor de achiziție publică. Măsură neimplementată pe latura gestionării 

transparente şi responsabile a patrimoniului public aflat în gestiune. Lipsa 

procedurilor interne cu referire la utilizarea eficientă a automobilelor de serviciu, 

telefoanelor mobile de serviciu, legitimației de serviciu etc. Vulnerabilitate la corupție, 

riscuri precum trucarea rezultatelor achizițiilor publice, scurgere/tăinuire de 

informație, folosire irațională a banilor publici, folosirea irațională a fondului forestier 

şi cinegetic aflat în gestiune, utilizarea resurselor publice în interese personale, abuz 

de funcție.  

 

4.1.13 Respectarea normelor de etică şi deontologie   

 

Pentru asigurarea executării prevederilor art.23 alin.(2) din Legea integrității 

nr.82/2017 au fost întreprinse următoarele:  

1. Prin Ordinul nr.159/20.07.2018 a fost aprobat Codul de etică şi conduită a 

angajatului ramurii silvice şi plasat pe pagina web. la data de 09 august 2018;  

2.  A fost desemnată persona responsabilă pentru consiliere şi monitorizarea 

respectării Codului; 

Pe de altă parte, conducătorul entității nu a asigurat faptul că angajații cunosc 

prevederile Codului, după cum dispune legea menționată, dar şi Standardul de control 

intern „Etică şi integritate”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 

189/05.11.2015.  

De subliniat, că întru executarea cerințelor pct.15 „Conduita managerială” din 

Codul de etică şi conduită, angajatul cu funcție managerială este obligat „să promoveze 

normele de conduită şi să asigure respectarea lor de către personalul silvic din subordine, 

inclusiv prin propriul comportament integru”; „să asigure cunoașterea de către angajații 

din subordine a standardelor corespunzătoare de comportament etic şi integru”; „să 

identifice necesitățile de dezvoltare profesională şi să întreprindă măsuri în vederea 

sporirii performanței şi integrității profesionale”. 

 
24 http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=1459&t=/Comunicare/Noutati/Cu-privire-la-

initierea-anchetei-de-serviciu-a-cazurilor-de-eliberare-cu-titlu-gratuit-al-autorizatiilor-pentru-vinatul-sportiv-al-

mistretilor-arendailor-fondului-forestier-atribuit-in-scopuri-de-gospodarire-cinegetica  

http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=1459&t=/Comunicare/Noutati/Cu-privire-la-initierea-anchetei-de-serviciu-a-cazurilor-de-eliberare-cu-titlu-gratuit-al-autorizatiilor-pentru-vinatul-sportiv-al-mistretilor-arendailor-fondului-forestier-atribuit-in-scopuri-de-gospodarire-cinegetica
http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=1459&t=/Comunicare/Noutati/Cu-privire-la-initierea-anchetei-de-serviciu-a-cazurilor-de-eliberare-cu-titlu-gratuit-al-autorizatiilor-pentru-vinatul-sportiv-al-mistretilor-arendailor-fondului-forestier-atribuit-in-scopuri-de-gospodarire-cinegetica
http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=1459&t=/Comunicare/Noutati/Cu-privire-la-initierea-anchetei-de-serviciu-a-cazurilor-de-eliberare-cu-titlu-gratuit-al-autorizatiilor-pentru-vinatul-sportiv-al-mistretilor-arendailor-fondului-forestier-atribuit-in-scopuri-de-gospodarire-cinegetica
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Agenția raportează că desfășoară instruiri la necesitate şi în 2 ani de zile au fost 

instruiți 26 de persoane. În perioada de raport cazuri de încălcare a Codului de etică şi 

conduită identificate nu au fost.  

De remarcat, că identificăm probleme similare în vederea studierii şi cunoașterii 

politicilor în domeniul integrității şi anticorupție  elaborate şi aprobate în entitate şi anume 

lipsa întrunirilor cu scop de informare şi studiere a cadrului instituțional anticorupție.  

În concluzie: măsură implementată parțial, vulnerabilitate la corupție, riscuri 

de corupție generate de necunoașterea normelor de conduită profesională. 

 

4.1.14 Respectarea regimului juridic al restricțiilor şi limitărilor în legătură cu 

încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu şi cu migrarea agenților publici în 

sectorul privat  

 

Măsura în cauză este dispusă de art. 24 alin.(4) din Legea integrității.  

Agenția a raportat că nu a identificat situații de conflict de interese generate de 

angajarea fostului agent public în cadrul organizațiilor comerciale şi necomerciale după 

încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu.  

Potrivit pct.7 sbpct.2 din Codul de etică şi conduită a angajatului ramurii silvice, 

timp de un an de zile, angajatului îi este interzis se angajeze în structurile de administrare, 

de revizie sau de control a unităților economice supravegheate, controlate ori 

subordonate. Cu referire la norma dată este de menționat că în subordinea Agenției sunt 

25 de întreprinderi de stat.  

Întru asigurarea respectării normei, Agenția urmă să întreprindă măsuri stipulate 

de articolul respectiv din Legea integrității nr.82/2017 şi anume să dispună acțiunile 

administrative necesare în vederea implementării restricțiilor stipulate în Cod.  

Constatări: Agenţia nu dispune de un mecanism de control şi monitorizare a 

prevederilor  cu referire la ofertele ce parvin după eliberarea/concedierea din funcție.  

Concluzii: Măsură implementată parțial. Restanțe la capitolul control şi 

monitorizare. Vulnerabilitate la corupție. Riscul promovării intereselor personale.  

 

 

4.2 MĂSURI DE ASIGURARE A INTEGRITĂŢII INSTITUŢIONALE REALIZATE 

ÎN ÎNTREPRINDERILE DE STAT SUBORDONATE AGENŢIEI „MOLDSILVA” 

 

Potrivit anexei nr.2 la HG pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

funcționarea Agenției „Moldsilva”, structurii şi efectivului limită al aparatului central al 

acesteia nr.150/02.03.2010, Agenția are în subordine 25 de întreprinderi de stat: 

întreprinderi pentru silvicultură, silvo-cinegetice, rezervații naturale şi una întreprindere 

silvo-didactică.  

 De asemenea, Agenția are calitatea de fondator a Parcului National Orhei.  
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 În temeiul art.3 din Legea integrității nr.82/2017, întreprinderile de stat sunt 

considerate entități publice şi angajații acestora dețin statut de agenți publici. Entitățile 

publice şi agenții publici sunt subiecți ai actului normativ menționat şi urmează să 

implementeze măsurile de asigurare a integrității instituționale, prevăzute de art. 10 din 

legea dată.   

 Pentru a efectua o analiză a măsurilor implementate a fost aplicată chestionarea 

deschisă a administratorilor întreprinderilor subordonate cu solicitarea de a anexa 

documentele confirmative.   

   

4.2.1 Angajarea în bază de merit şi integritate 

Cât privește procedura de recrutare şi angajare a agenților publici este de 

menționat, că în dependență de poziția ierarhică a acestora, evidențiem două metode 

distincte:  

1. Prin concurs – metodă utilizată numai pentru administratorii 

întreprinderilor de stat, cu respectarea cerințelor HG nr.484/18.10.2019. Pentru 

concursurile inițiate după intrarea în vigoare a HG, Agenția „Moldsilva” a aprobat 

regulamentele concursului pentru fiecare caz în parte, cu plasarea anunțurilor şi a 

regulamentelor pe pagina web.  

În perioada noiembrie 2019 - martie 2020 au fost expuse concursului public 

funcțiile de administrator al ÎŞ Rezervația naturală „Codrii”25, ÎS Întreprinderea pentru 

silvicultură Edineți26, ÎS Întreprinderea pentru silvicultură Hâncești-Silva27.   

2. În lipsa organizării unor proceduri de selecție a personalului. Entitățile 

subordonate nu dispune de un mecanism cu caracter uniform privitor la recrutarea 

personalului. În chestionare numai 3 entități: Întreprinderile pentru si silvicultură 

Telenești şi Comrat, Rezervația Naturală Codrii, indică că angajează personal în bază de 

concurs. Însă informația plasată pe paginile oficiale, denotă că din 24 de întreprinderi, 

numai 5 plasează anunțuri privind funcțiile vacante: Întreprinderile pentru silvicultură 

Hâncești Silva (a.2017, 2018), Nisporeni Silva (martie 2020), Strășeni (a.2019, 2020), 

Tighina (a.2017,2018, 2019) şi Rezervația Codrii (a.2019).  

Procedura de recrutare a personalului trebuie să vizeze asigurarea angajării în 

funcții a persoanelor cu cel mai înalt nivel de competentă, eficientă şi integritate. Lipsa 

unei proceduri uniformizate şi transparente constituie o lacună în sistemul de management 

al resurselor umane, care poate genera probleme de integritate profesională şi 

instituțională. Entitățile nu respectă propriile angajamente statuate în Politica antifraudă 

şi anticorupție – stabilirea unei politici adecvate de recrutare a personalului.  

 
25 http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=205&id=1407&t=/Anunturi/Functii-vacante/ANUN-pentru-

ocuparea-functiei-vacante-de-Administrator-al-Intreprinderii-de-Stat-Rezervatia-Naturala-CODRII/ 
26 http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=205&id=1394&t=/Anunturi/Functii-vacante/ANUNT-

REPETAT-pentru-ocuparea-functiei-vacante-de-Administrator-al-Intreprinderii-de-Stat-Intreprinderea-pentru-

silvicultura-Edinet 
27 http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=205&id=1372&t=/Anunturi/Functii-vacante/ANUN-pentru-

ocuparea-functiei-vacante-de-Administratoral-Intreprinderii-de-Stat-Intreprinderea-pentru-Silvicultura-Hinceti-Silva/ 

http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=205&id=1407&t=/Anunturi/Functii-vacante/ANUN-pentru-ocuparea-functiei-vacante-de-Administrator-al-Intreprinderii-de-Stat-Rezervatia-Naturala-CODRII/
http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=205&id=1407&t=/Anunturi/Functii-vacante/ANUN-pentru-ocuparea-functiei-vacante-de-Administrator-al-Intreprinderii-de-Stat-Rezervatia-Naturala-CODRII/
http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=205&id=1394&t=/Anunturi/Functii-vacante/ANUNT-REPETAT-pentru-ocuparea-functiei-vacante-de-Administrator-al-Intreprinderii-de-Stat-Intreprinderea-pentru-silvicultura-Edinet
http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=205&id=1394&t=/Anunturi/Functii-vacante/ANUNT-REPETAT-pentru-ocuparea-functiei-vacante-de-Administrator-al-Intreprinderii-de-Stat-Intreprinderea-pentru-silvicultura-Edinet
http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=205&id=1394&t=/Anunturi/Functii-vacante/ANUNT-REPETAT-pentru-ocuparea-functiei-vacante-de-Administrator-al-Intreprinderii-de-Stat-Intreprinderea-pentru-silvicultura-Edinet
http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=205&id=1372&t=/Anunturi/Functii-vacante/ANUN-pentru-ocuparea-functiei-vacante-de-Administratoral-Intreprinderii-de-Stat-Intreprinderea-pentru-Silvicultura-Hinceti-Silva/
http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=205&id=1372&t=/Anunturi/Functii-vacante/ANUN-pentru-ocuparea-functiei-vacante-de-Administratoral-Intreprinderii-de-Stat-Intreprinderea-pentru-Silvicultura-Hinceti-Silva/
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Începând cu data de 07 august 2020, ca rezultat al modificărilor survenite în 

Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Agenției „Moldsilva”28, directorul 

Agenției  numește, eliberează din funcție, încheie, modifică, suspendă, reziliază 

contractele de muncă cu personalul entităților din subordine, după cum urmează: în 

întreprinderile de stat: directorul (selectat în baza concursului public); directorul adjunct; 

contabilul-şef; inginerul-şef; inginerul silvic-șef; șefii de ocoale silvice. Reglementarea 

în cauză constituie o limitare a atribuțiilor administratorilor întreprinderilor de stat 

prevăzute de art.9 alin. (1) lit.k) din Legea cu privire la întreprinderea de stat şi municipală 

nr.246 din 23.11.2017. În sensul modificărilor invocate, statutul de angajator pentru 

posturile enumerate este atribuit directorului Agenției, stare de jure ce vine în contradicție 

cu misiunea şi funcțiile de bază ale Agenției.   

Totodată, actuala redacție a pct.12 sbpct.6 din Regulamentul privind organizarea 

şi funcționarea  Agenției „Moldsilva”, aprobat prin HG nr.150/2010 vine în contradicție 

cu   art.9 alin. (1) lit.k) din Legea cu privire la întreprinderea de stat şi municipală nr.246/ 

23.11.2017. Identificăm un conflict extern între două acte normative de nivel diferit.   

Pe de altă parte, Regulamentul Agenției „Moldsilva” instituie condiția angajării în 

baza concursului public numai pentru candidații la postul de director (administrator de 

întreprindere). Pentru celelalte posturi, nu este stipulată vreo procedură de recrutare  - 

lacună ce ar putea genera încălcarea principiilor transparenței, profesionalismului şi 

meritocrației.   

Întru înlăturarea divergențelor şi excluderea factorilor de risc identificați se impune 

necesitate uniformizării reglementărilor cu privire la angajarea agenților publici în cadrul 

ramurii silvice.   

Cu titlu de risc materializat, este preluat exemplul din Raportul de evaluare a 

riscurilor de corupție în activitatea întreprinderilor de stat şi a societăților comerciale cu 

cota statului (a.2017)29: 

 

„ Cu referire la politica de cadre, sumele extorcate/primite de către factori de 

decizie ai ÎS pentru Silvicultură Edineţ în vederea angajării persoanelor în funcție de 

pădurar, or prelungirii contractului de muncă ale acestora, au variat de la 2000 la 4000 

mii euro. În cazul Întreprinderii pentru Silvicultură Tighina, directorul şi-a angajat 

soția în funcția remunerată de pădurar, atribuțiile fiind redistribuite şi exercitate de 

alți angajați.” 

 

De remarcat, că Agenția nu dispunea de un set de cerințe minime pentru angajarea 

în funcție de către administratorii întreprinderilor a specialiștilor enumerați, după cum era 

stipulat în redacția anterioară a pct.12 sbpct.6) din Regulamentul privind organizarea şi 

funcționarea Agenției „Moldsilva”.  

 
28 Anexa nr.2 la HG nr.150/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Agenției 

„Moldsilva” 
29 https://www.cna.md/public/files/Raport-de-evaluare-general-ISb9f76.pdf 

http://beta.deschide.md/ro/news/social/29654/Director-adjunct-la-%C3%8ES-pentru-Silvicultur%C4%83-Edine%C5%A3-re%C5%A3inut-de-CNA.htm
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Mai mult, entitățile evită să se conformeze cerințelor art.11 alin.(2) lit.a) din Legea 

nr.82/2017. Nu a fost raportat nici un caz de solicitare a Certificatului de cazier privind 

integritatea profesională, potrivit Regulamentului aprobat prin HG nr.767/19.09.2014.  

Agenții publici, la angajare, nu sunt informați contra semnătură, despre 

posibilitatea de a fi supuși testului de integritate profesională. Numai 3 entități au raportat 

despre executarea prevederilor art. 7 alin.(2) lit.c) din Legea nr.325/2013. 

 

4.2.2 Neadmiterea, denunțarea şi tratarea influențelor necorespunzătoare  

Nu în toate întreprinderile subordonate Agenției este implementat mecanismul de 

neadmitere, denunțare şi tratare a influențelor necorespunzătoare, prevăzut de art. 

17 din Legea nr.82/2017. Numai 8 entități au confirmat stabilirea, prin acte interne, a 

regulilor de organizare a activităților de denunțare şi tratare a influențelor 

necorespunzătoare  şi ținerea unui registru special.  

 

4.2.3 Neadmiterea şi denunțarea cazurilor de corupție şi protecția avertizorilor de 

integritate 

Raportîndu-ne la acțiunile întreprinse pentru asigurarea neadmiterii, denunțării 

manifestărilor de corupție şi protecție avertizorilor de integritate, constatăm o realizare 

parțială a cerințelor art.17 din Legea Integrității nr.82/2017.  

Politica antifraudă şi anticorupție în cadrul ramurii silvice denotă eforturi făcute 

pentru a încuraja angajații să semnaleze fraude/suspiciuni de fraude, cu colectarea 

mesajelor în cutiile poștale disponibile în toate subdiviziunile structurale cu garantarea 

confidențialității ori păstrarea anonimatului.  

La 05 iunie 2020, deja în cadrul desfășurării procesului de evaluare instituțională, 

directorul Agenției „Moldsilva” semnează Ordinul nr.193 „Acțiuni de prevenire şi 

combatere a fenomenului colectării plăților informale în cadrul ramurii silvice”30, care 

pune în sarcina șefilor de întreprinderi silvice următoarele: informarea   angajaților despre 

ilegalitatea şi inadmisibilitatea inițierii şi instigării oricăror colectări informale de 

mijloace bănești; prezentarea lunară conducerii Agenției a unui raport privitor la măsurile 

întreprinse în vederea contracarării cazurilor implicării personalului în colectarea, 

condiționarea, extorcarea de mijloace bănești etc.   

Primul Raport generalizat privind prevenirea şi combaterea coruperii personalului 

angajat şi plăților informale în cadrul ramurii silvice a fost plasat pe pagina oficială a 

autorității silvice31.  

Angajatul ramurii silvice, potrivit pct.4 lit.g şi h) din Codul de etică şi conduită a 

angajatului ramurii silvice, este dator să susțină activitatea de combatere a fraudelor şi 

corupției, să respingă orice tentative sau implicări în cazuri de fraudă şi corupție cu 

informarea conducătorului ierarhic superior.  

 
30 http://moldsilva.gov.md/public/files/Combaterea_fenomenului_colectarii_platilor_informale.PDF  
31 http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=351&id=1466&t=/Combaterea-coruptiei/Rapoarte/Nota-

privind-prevenirea-i-combaterea-coruperii-personalului-angajat-i-platilor-informale-in-cadrul-ramurii-silvice  

http://moldsilva.gov.md/public/files/Combaterea_fenomenului_colectarii_platilor_informale.PDF
http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=351&id=1466&t=/Combaterea-coruptiei/Rapoarte/Nota-privind-prevenirea-i-combaterea-coruperii-personalului-angajat-i-platilor-informale-in-cadrul-ramurii-silvice
http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=351&id=1466&t=/Combaterea-coruptiei/Rapoarte/Nota-privind-prevenirea-i-combaterea-coruperii-personalului-angajat-i-platilor-informale-in-cadrul-ramurii-silvice


37 
 

Chiar şi în atare circumstanțe, numai 5% din respondenți sunt de părerea că 

angajații sunt încurajați să denunțe încercările de implicare a lor in manifestări de corupție 

şi alte ilegalități.  

Din motivul contactului frecvent cu beneficiarii de servicii, lucrătorii sezonieri şi 

luând în calcul împuternicirile funcțiilor, expunerea la riscurile de fraudă şi corupție a 

angajaților ocoalelor silvice este de o probabilitate înaltă de materializare, fapt confirmat 

ca rezultat al analizei incidentelor de fraudă şi integritate. Un exercițiu ce ar contribui 

ținerea la control a riscurilor este deschiderea spre comunicare cu partea terță, promovarea 

Liniei instituționale anticorupție 022 211 311 şi a Liniei naționale anticorupție 080055555 

cu plasarea inscripțiilor la sediul entităților, ocoalelor silvice, secțiilor de prelucrare a 

lemnului etc.    

În ceea ce privește regulile de depunere a avertizărilor de integritate şi protecția 

avertizorilor, 11 administratori au menționat despre aprobarea acestora prin acte interne, 

ultimele două fiind adoptate în martie 2020. Odată cu intrarea în vigoare a Legii privind 

avertizorii de integritate nr.122/12.07.2018, toate întreprinderile vor adopta acte racordate 

la actualele reglementări legale.  

  

4.2.4 Declararea averii şi intereselor personale 

  Din personalul care activează în întreprinderile de stat subordonate Agenţiei 

„Moldsilva”, potrivit criteriilor impuse de art.3 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la 

declararea averii şi intereselor nr.133/2016, subiecți ai declarării averii şi intereselor sunt 

administratorii întreprinderilor şi adjuncții acestora.   

Administratorii întreprinderilor au depus declarația de avere şi interese pentru 

a.2019.   

 De menționat, că vicedirectorii de întreprinderi, numiți în funcții în iunie-iulie 

a.2020 nu au depus declarația în cauză.  

 Mai mult, la numirea în funcție a subiecților declarării, se va ţine cont că, cerința 

privind declararea averii şi a intereselor personale se include în toate procedurile sau 

contractele ce reglementează angajarea în funcție. (art.5 alin.(7) Legea nr.133/2016)  

 

4.2.5 Gestionarea conflictelor de interese 

Pentru a supune unei analize compartimentul implementării măsurilor referitoare 

la neadmiterea situațiilor de conflict de interese este de menționat că anumite reguli la 

acest subiect sunt stipulate pentru următoarele categorii de agenți publici : 

1. Administratorii întreprinderilor  şi adjuncții acestora; 

2. Membrii Consiliului de administraţie şi a Comisiei de cenzori ; 

3. Agenții publici, angajați ai ramurii silvice.   

Din numărul total de agenți publici angajați ai întreprinderilor de stat din ramura 

silvică,  doar administratorii şi adjuncții acestora sunt subiecți ai Legii privind declararea 

averii şi intereselor nr.133/17.06.2016.   
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Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală 

nr.246/22.11.2017 dedică conflictului de interese un capitol separat, cu instituirea 

obligației declarării tranzacțiilor cu conflict de interese (Capitolul V, art.16 şi 17). 

Prevederi privitor la neadmiterea situațiilor de conflict de interese pentru agenții 

publici pot fi găsite în Codurile de etică şi conduită, aprobate la nivel de Agenţie şi 

întreprinderi de stat. Totodată, 11 entități au declarat că dispun de Regulamentele 

informațiilor cu privire la declararea conflictul de interese raportate de angajații 

întreprinderilor.  

În situația când Codul de etică şi conduită a angajatului ramurii silvice instituie 

obligația „declarării conflictului de interese ori de câte ori apar asemenea situaţii” (pct.9 

lit.d)), subiecți ai Regulamentelor interne de raportare sunt numiți doar administratorul şi 

adjunctul acestuia.  

Astfel, administratorii întreprinderilor subordonate, cu statut de subiecți ai Legii 

nr.133/2016, sunt obligați conform art.11 alin.(4) lit.a)  „să informeze șeful ierarhic sau 

organul ierarhic superior imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre 

conflictul de interese în care se află”, aprobă reguli pentru ei însuși instituind şi Registrul 

riscurilor pentru situațiile care urmează a fi raportate superiorilor.  

Din cele prezentate s-a putut vedea, că angajații ramurii silvice, nu dispun la 

moment de o procedură distinctă de declarare şi soluționare a conflictului de interese.  

 

4.2.6 Neadmiterea favoritismului  
 

Pe parcursul activității desfășurate, întreprinderile de stat, precum şi autoritățile, 

instituțiile publice sunt supuse regimului neadmiterii practicilor de favoritism, 

reglementat de art. 15 din Legea integrității nr.82/2017.  

Codul de etică şi conduită a angajatului ramurii silvice nu prevede careva reguli de 

urmat în acest sens.  

Chiar şi în situația care entitățile evaluate nu au cazuri de favoritism declarate la 

CNA, constatăm o probabilitate înaltă de materializare a riscurilor de corupție. Analiza 

ordinelor privind tragerea la răspundere disciplinară în una din întreprinderile silvice 

denotă disproporționalitatea sancțiunilor aplicate pentru încălcări similare, situație ce 

ar putea avea la bază practici de favoritism, discriminare sau represalii.  

  Probabilitatea înaltă de materializare a favoritismului este generată şi de interesul 

personal atât a agentului public care nu este subiect al Legii nr.133/2016, cât şi a 

membrilor familiei lui.  

  Întru excluderea practicilor de favorizare a anumitor agenți economici, potrivit 

contractului individual de munca semnat cu directorii întreprinderilor silvice, acestora le 

„sunt interzise orice activități în beneficiul unor întreprinderi sau societăți concurente, cu 
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același domeniu de activitate, ori al unor întreprinderi sau societăți comerciale care se află 

în relații comerciale cu Întreprinderea.” 32 

 

4.2.7 Regimul cadourilor  
 

Reglementări cu privire la regimul cadourilor în ramura silvică sunt prevăzute în: 

Codul de etică şi conduită a lucrătorului ramurii silvice; Politica antifraudă şi anticorupție 

în cadrul ramurii silvice; Codurile de etică şi conduită şi regulamentele cu privire la 

declararea, evaluarea etc. a cadourilor, aprobate în entități.  

Cu referire la prevederile interne despre cadouri, condițiile de acceptare ale 

acestora nu sunt aidoma celor invocate de conținutul normei legale stipulate în art.16 din 

Legea integrității nr.82/2017. De menționat, că regulamentele aprobate urmează a fi 

racordate la HG nr. 116 din 26.02.2020 privind regimul juridic al cadourilor.  

Contrar cerințelor art.16 alin.(3) lit.g) din Legea integrității nr.82/2017, 

conducătorii întreprinderilor nu au dispus publicarea  registrului cadourilor pe pagina web 

a entității.  

 

4.2.8 Limitări şi restricții 
 

Codul de etică şi conduită a angajatului ramurii silvice impune limitări şi restricții 

în activitatea de serviciu, inclusiv: limitări de publicitate, inclusiv politică, cu folosirea 

numelui însoțit de funcție, imagine, voce, semnătură (pct.7 sbpct.1) lit.d); restricții de 

angajare timp de un an pentru agenții publici cu atribuții de supraveghere şi control a 

unităților economice subordonate (pct.7 sbct.2); restricții de reprezentare timp de un an 

(pct.7 sbct.3) etc.  

 

4.2.9 Utilizarea eficientă a bunurilor publice şi a resurselor entității 
 

În conformitate cu prevederile art.3 din Legea cu privire la întreprinderile de stat 

şi municipale nr.246/2017, bunurile întreprinderii de stat sunt constituite din bunurile 

domeniului privat al statului şi bunurile obținute ca rezultat al activității desfășurate şi 

aparțin acesteia cu drept de proprietate. Întreprinderea este obligată să utilizeze rațional 

şi eficient bunurile de care depune şi să asigure integritatea lor.   

Prevederi similare sunt trasate şi în Statutul-model al întreprinderii de stat, aprobat 

prin HG nr.484/12.10.2019.  

 Potrivit art.8 alin.6 lit.f) din Legea nr.246/2017, una din atribuțiile consiliului de 

administrare constă în întreprinderea de măsuri pentru asigurarea integrității şi a folosirii 

eficiente a bunurilor întreprinderii.  

În temeiul art.9 alin.(1) lit.m) din Legea nr.246/2017, administratorul întreprinderii 

asigură integritatea, folosirea eficientă şi dezvoltarea bunurilor întreprinderii.  

 
32 Model preluat din HG nr.484/18.10.2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii 

nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală 
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Codul de conduită a angajaților ramurii silvice aprobat prin ordinul Agenției, 

precum şi codurile de conduită a întreprinderilor de stat subordonate, de asemenea conțin 

reglementări cu referire la utilizarea eficientă şi rațională a resurselor (bunuri, templul de 

lucru, securitatea sistemului informațional etc.)  

Totuși, fiecare al treilea respondent, consideră că entitățile subordonate nu dispun 

de reglementări cu referire la utilizarea bunurilor la locul de muncă, iar Consiliul de 

administrare nu întreprinde măsuri pentru asigurarea integrității şi folosirii eficiente a 

bunurilor întreprinderii.  

Astfel, urmează a fi pusă în evidentă problema necunoașterii despre existenta 

normei, fapt ce denotă carențe în implementarea acestora şi probabilitatea înaltă de 

materializare a riscului utilizării ineficiente ori în scopuri personale a bunurilor 

încredințate: mijloace de transport, ciocane silvice, telefoane de serviciu, legitimație de 

serviciu, arma din dotare etc.  

Cu titlu de exemplu de materializare a riscului: 
 

          În iulie 2019, inginerul silvic șef şi doi șefi de ocoale silvice din cadrul 

întreprinderii silvice X au fost sancționați disciplinar pentru folosirea mașinilor de 

serviciu în scopuri personale, încălcare depistată de Serviciul investigare fraude 

economice a Inspectoratului de Politie.   

          Prin ordinele directorului întreprinderii au fost aplicate trei sancțiuni identice 

sub formă de avertisment. Aplicarea unei sancțiuni atât de blânde denotă atitudinea 

managerială fată de gravitatea abaterii disciplinare.   

           La 25.04.2019 a fost pornită cauza penală în temeiul art.327 alin.(2) lit.(b-1) 

Cod penal, pe faptul că în perioada 06.09.2014-12.09.2019, directorul ÎS 

„Întreprinderea pentru Silvicultură XXX”, contrar obligațiunilor de serviciu [...], a 

folosit automobilul de serviciu în scopul deplasărilor private peste hotarele țârii şi a 

transmis automobilul în folosință rudelor pentru deplasări peste hotarele țârii, cauzând 

întreprinderii gestionate un prejudiciu material considerabil.  

 

Gestionarea eficientă a bunurilor întreprinderii este condiționată şi de garantarea 

transparenței achizițiilor publice, cerință prevăzută de art. 22 din Legea integrității 

nr.82/2017, iar administratorul întreprinderii, potrivit art.9 alin.(1) lit.p) din Legea 

nr.246/23.11.2017, are obligația de a publica planul de achiziție şi asigura principiul 

transparenței procedurilor de achiziție publică.  

Parcurgerea informației plasate pe paginile oficiale ale entităților subordonate 

Agenției denotă că numai 3 entități fac publice planurile de achiziții: Rezervația naturală 

„Codrii” şi întreprinderile pentru silvicultură Chișinău şi Hâncești-Silva.  

Din 24 de întreprinderi, 11 entități nu publică nici un gen informații cu referire la 

achizițiile publice, pe când 13 întreprinderi fac publice unele anunțuri despre licitațiile 

preconizate, majoritatea din ele fiind din anii 2017-2018.  

Potrivit art.8 alin.(7) lit.r) din Legea cu privire la întreprinderea de stat şi 

întreprinderea municipală nr.246/2017, asigurarea transparenței procedurilor de achiziție 
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publică este pusă în sarcina Consiliului de administrație. Lipsa informației denotă 

neexecutarea atribuției în cauză.   

De menționat că paginile web includ un compartiment separat destinat achiziţiilor 

publice.  

Odată cu intrarea în vigoare a HG pentru aprobarea Regulamentului privind 

achiziționarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor la întreprinderea de stat nr. 

351/10.06.2020, întreprinderile evaluate urmează să se conformeze cerințelor de realizare 

a procedurilor de achiziție, inclusiv să asigure transparența procedurilor date.   

 

4.2.10 Dezvăluirea informației  

Potrivit art.18 din Legea cu privire la întreprinderea de stat şi municipală 

nr.246/22.11.2017, întreprinderea de stat este obligată să plaseze pe pagina ei web şi pe 

pagina web oficială a fondatorului statutul întreprinderii, regulamentele interne, raportul 

anual al întreprinderii. 

Prevederi cu privire la asigurarea accesului la informații de interes public sunt 

prevăzute în art.21 din Legea integrității nr.82/2017.  

Reguli cu referire la accesul, dezvăluirea, confidențialitatea şi utilizarea informației 

de serviciu sunt stipulate în următoarele acte emise de entitățile din ramura silvică:  

1. Codul de etică şi conduită a angajaților ramurii silvice, aprobat prin ordinul 

nr.159/20.07.2018; 

2. Codurile de etică şi conduită aprobate în cadrul întreprinderilor subordonate 

Agenției; 

3. Regulamentele cu privire la drepturile şi obligațiile agenților publici în procesul 

de furnizare a documentelor, informațiilor oficiale, aprobate în cadrul 

întreprinderilor subordonate Agenției.  

Analiza paginilor web a întreprinderilor de stat subordonate Agenției ne-a permis 

să constatăm că din 24 de pagini nu sunt funcționale33 paginile ÎS pentru silvicultură 

Soroca şi a Rezervației naturale Prutul de Jos.  

 Cu referire la suplinirea conținutului informațional al paginilor este de menționat 

că întreprinderile nu valorifică acest potențial, neglijând contribuția paginilor web la 

sporirea nivelului de transparență a entității publice şi a accesului la informația de 

interes public.   

Ca exemplu: în anul 2020 conținut informațional la rubrica Comunicate şi noutăți34 

a fost plasat de 8 întreprinderi. În rest, rubrica nu a fost suplinită cu comunicate noi din 

a.2019 de 7 întreprinderi, din a.2018 - 2 întreprinderi (ÎS Cimișlia, ÎS Telenești), din 

a.2017 - 3 întreprinderi (ÎS Silva-Centru Ungheni; ÎS Comrat; ÎS Hâncești-Silva), din 

a.2016 – 1 întreprindere (ÎS Șoldănești). Pagina web a ÎS Edineți nu conține nici un 

comunicat plasat din momentul lansării paginii.  

 
33 Informație accesată în aprilie 2020  
34 Informație accesată în aprilie 2020 
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Rubrica Conducere nu a fost completată ori actualizată de 8 entități: ÎS Bălți, ÎŞ 

Comrat, ÎS Călărași, ÎS Edineți, ÎS Sil-Răzeni, ÎC Manta-V, ÎS Silva-Centru Ungheni şi 

RN Pădurea Domnească.  

Linia telefonică specializată anticorupție a Agenției 022 211 311 este plasată pe 

paginile oficiale ale ÎS Cimișlia şi ÎS Telenești. Alte 20 de pagini dispun de un link „Linia 

Verde”, care nu este funcțional şi nu conține vreun număr de telefon. În chestionarele 

completate, administratorii afirmă că paginile web includ şi numărul de telefon al liniei 

specializate anticorupție a Agenției.  

Majoritatea paginilor oficiale nu conțin informație actualizată la compartimentul 

Management financiar, nu sunt disponibile rapoartele anuale de activitate. 

Potrivit cerințelor art.18 din Legea nr.246/2017, majoritatea întreprinderilor au 

plasat pe paginile sale web Statutul întreprinderii de stat şi Regulamentul de activitate. 

Nu a fost făcută publică informația de ÎS Comrat. Regulamentele de activitate nu au fost 

făcute publice de ÎS Chișinău, ÎS Nisporeni, ÎS Orhei, ÎSC Sil-Răzeni. 

Nici una pagină web nu are plasat Registrul cadourilor, după cum este prevăzut de 

art.16 alin.(5) lit.b) din Legea integrității nr.82/2017.  

Ca rezultat al recomandări CNA în vederea elaborării şi implementării planurilor 

de integritate în întreprinderile de stat, 10 întreprinderi au raportat despre aprobarea 

acestora. Informația privind planurile de integritate şi executarea activităților planificate 

a fost plasată pe paginile web ale entităților. 

Odată cu dezvoltarea şi promovarea ecoturismului în ariile protejate de stat, pe 

lingă informația privind tarifele pentru serviciile prestate, luând în calcul că activitățile 

de recreere sunt desfășurate în zilele de odihnă şi sărbători, paginile web ale rezervațiilor 

naturale,35 nu fac publice datele de contact a persoanei responsabile, modul de rezervare 

şi achitare a serviciilor. 

La data de 14.08.2020, circa jumătate din întreprinderi, pe pagina oficială, nu au 

afișat lista prețurilor pentru produsele lemnoase şi serviciile prestate pentru anul 2020: 

întreprinderile Bălţi, Şoldăneşti, Comrat, Teleneşti, Tighina, Strășeni, Călărași, Iargara, 

Sil-Răzeni, Codrii.  

Entitățile evaluate nu fac publică informația privind stocurile de produse lemnoase, 

după cum se practica anterior (vezi anexa nr.4)36, factor major de riscuri de corupție ce 

permite selecția potențialilor „cumpărători de încredere”, care ulterior contribuie la 

înstrăinarea produselor (materialului lemnos) necontabilizate cu evitarea 

cumpărătorilor „nerecomandaţi”, fapt demonstrat de testele de integritate cu rezultate 

neconcludente.  

 

Lipsa informației/tăinuirea informației, ca factor de risc, ar putea genera riscuri 

precum abuz de funcție, obținere de remunerație ilicită, majorarea prețurilor, 

sustragerea mijloacelor bănești oferite pentru serviciul prestat, includerea informației 

 
35 Informație lipsă. Accesat la data de 11.08.2020 
36 http://codrii.silvicultura.md/pageview.php?l=ro&idc=153  

http://codrii.silvicultura.md/pageview.php?l=ro&idc=153
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denaturate în datele evidenței contabile, creare de deficit artificial pentru 

comercializare persoanelor fizice/juridice disponibile pentru procurarea surplusului de 

masă lemnoasă etc.   

   

4.2.11 Respectarea normelor de etică şi deontologie   
 

Codul de etică şi conduită a angajatului ramurii silvice a fost aprobat prin 

Ordinul Agenției nr.159/20.07.2018. Urmare, întreprinderile subordonate adoptă 

propriile coduri de conduită, ori se conduc de Codul adoptat de Agenție.   

Întreprinderea pentru silvicultură Chișinău este unica, care prin Ordinul nr.47p din 

27.07.2018 a obligat conducătorii serviciilor şi subdiviziunilor să asigure studierea cu toți 

angajații din subordine a prevederilor Codului de etică, cu evaluarea ulterioară în scris a 

nivelului de cunoștință însușite de fiecare angajat în parte, răspunsurile cărora să fie 

prezentate în Serviciul personal al entității, pentru a fi anexate la dosarele personale ale 

angajaților. Entitatea a raportat despre executarea parțială a ordinului, limitându-se la 

familiarizarea cu prevederile Codului. 

Numai 5 entități au confirmat despre organizarea instruirilor în domeniul 

integrității şi anticorupție pe parcursului ultimului an şi anume: întreprinderile silvice 

Cimișlia, Edineț, Orhei şi rezervațiile naturale Plaiul Fagului şi Prutul de Jos.  

În pofida faptului că toate entitățile au declarat, că conducerea ia măsuri adecvate 

atunci când este încălcat Codul de etică şi conduită, acestea nu au raportat nici un caz 

constatat şi sancționat.  

Revenind la ordinele de sancționare pentru folosirea mașinilor de serviciu în 

scopuri personale, angajatorul evită de a menționa în Ordin despre încălcarea pct.11 alin. 

(2) din Codul de etică şi conduită a angajatului ramurii silvice, posibil din necunoașterea 

conținutului normei de conduită, semnată de el însuși.  

Rezultatele negative şi neconcludente ale testelor de integritate profesională 

aplicate, denotă că agenții publici sunt predispuși să încalce normele de conduită. 

Neidentificarea încălcărilor nu poate fi egalată cu lipsa lor.  

 Potrivit SNCI nr.1 „Etică şi Integritate”37 entitatea publică asigură faptul că 

angajații acesteia cunosc standardele corespunzătoare de comportament etic, inclusiv 

reglementările cu privire la prevenirea fraudelor şi corupției, raportarea fraudelor şi 

neregularităților, influențelor necorespunzătoare precum şi altor încălcări.  Angajații nu 

pot avea un comportament integru, dacă nu cunosc standardele etice ce trebuie aplicate. 

 

4.2.12 Controlul intern managerial  

Obligativitatea organizării de către orice entitate, inclusiv întreprinderi de stat, a 

unui sistem de control intern este reglementată în art.18 alin.(2) lit.e) din Legea 

contabilității şi raportării financiare nr.287/2017, în vigoare din 01.01.2019.   

 
37 Ministerul Finanțelor, Ordin nr.189 din 05.11.2015 cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern 

în sectorul public  
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Potrivit art.40 din legea integrității nr.82/2017, sistemul de control intern 

managerial trebuie să asigure: mecanismul de prevenire şi detectare a fraudelor şi erorilor; 

politici şi proceduri de înregistrare a tranzacțiilor, care permit pregătirea declarațiilor 

financiare în concordanță cu standardele naționale de contabilitate; protejarea bunurilor 

şi informațiilor deținute de organizațiile comerciale, cu excepțiile prevăzute de lege. 

 Pentru consolidarea sistemului de control intern managerial, care să ajute la 

detectarea şi prevenirea fraudei şi corupției, desfășurate în detrimentul intereselor 

financiare, patrimoniale şi de imagine ale ramurii silvice, prin ordinul Agenției 

nr.158/29.08.2019 a fost elaborată şi aprobată Politica antifraudă şi anticorupție în cadrul 

ramurii silvice.   

Documentul dedică cap. VI sistemului de control intern, obligând managerii 

tuturor subdiviziunilor structurale şi entităților silvice subordonate sa implementeze 

proceduri de control adecvate pentru procesele cu riscuri sporite de fraudă şi corupție şi 

să analizeze oportunitățile pe care angajații le-ar avea pentru a comite frauda, să ia masuri 

pentru diminuarea riscurilor.   

Mai mult, administratorii întreprinderilor de stat, sunt responsabili de organizarea 

sistemului de control intern, îndată ce dispun de Contract individual de muncă, după 

modelul aprobat prin HG nr.484/2019 (pct.2.1 sbpct.20).  

Din cele prezentate s-a putut vedea că 10 administratori afirmă despre 

implementarea sistemului de control intern în entitățile din subordine. Pe de altă parte, 

numai 6 din 10 documentează procesele de activitate şi numai 2 întreprinderi (Comrat şi 

Plaiul Fagului) menționează despre identificarea şi evaluarea riscurilor de fraudă şi 

corupție.  

Generalizând răspunsurile la compartimentul dat concluzionăm că datele obținute 

privitor la implementarea sistemului de control intern managerial nu sunt veridice, 

deoarece documentarea proceselor operaționale şi identificarea şi evaluarea riscurilor de 

fraudă şi corupție sunt pârți componente ale unui sistem de control intern.    

Ca rezultat al analizei răspunsurilor oferite la primul bloc de întrebări întitulate 

„Angajamente anticorupție” constatăm că în accepțiunea majorității administratorilor 

întreprinderilor de stat, entitățile pe care le administrează nu desfășoară activități 

vulnerabile la corupție. 

Potrivit Legii integrității nr.82/2017, activități vulnerabile sunt activitățile 

profesionale a cărei desfășurare este amenințată de riscuri de corupție. Sunt vulnerabile 

la corupție în opinia a 3 respondenți: licitațiile forestiere, activitățile de control şi pază a 

pădurilor, procedurile de achiziție publică. 

Este de remarcat că prevederi referitoare la riscurile de fraudă şi corupție, scopul 

şi procesul de gestionare a riscurilor etc. constituie parte componentă a Politicii antifraudă 

şi anticorupție în cadrul ramurii silvice, aprobată prin Ordinul nr.185/29.08.2019.  

Important, că entitățile subordonate Agenției, au aprobat propria politică 

antifraudă şi anticorupție, conținutul căreia a fost preluat în versiune mot à mot, domeniul 

de extindere a căreia este întreaga ramură silvică şi nu o entitate publică distinctă. 

Excepție: ÎSS Călărași şi ISS Silva-Centru Ungheni.  
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Dispunând de o politică în domeniul antifraudei şi anticorupției, fiecare al 

patrulea administrator intervievat relatează că nu au aprobată o politică de prevenire a 

corupției.  

În acest sens reiterăm problema necunoașterii despre existenţa normei, 

Totuși, Politica (politicile interne) în cauză nu stabilește angajamente anticorupție 

în raport cu partenerii de afaceri.  

Paginile oficiale ale entităților nu conțin careva informații despre implementarea 

sistemului de control intern.   

 

4.2.13 Rolul Consiliului de administrație şi a Comisiei de cenzori în consolidarea 

integrității şi anticoruptei  
 

În temeiul art.6 din Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea 

municipală nr.246/2017, Consiliul de administrație şi Comisia de cenzori, în comun cu 

fondatorul şi administratorul sunt organe de conducere a întreprinderilor de stat şi 

municipale.  

Agenția „Moldsilva” dispune de 25 de consilii de administrație, formate dintr-un 

număr 5 ori 7 membri, reprezentanți ai Ministerului Economiei şi Infrastructurii, 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Ministerului Finanţelor, 

Agenţiei „Moldsilva”, întreprinderii de stat.  

La momentul efectuării evaluării integrității instituționale a Agenţiei şi 

întreprinderile subordonate, acestea nu aveau instituite Comisiile de cenzori, potrivit 

cerințelor normative în vigoare38.   

Atribuțiile Consiliului de administrație sunt reglementate de legea citată şi 

regulamentul aprobat de fondator, acestea acoperind competențe precum: selectarea prin 

concurs a candidaturii administratorului, stabilirea indicatorilor de performată, înaintarea 

propunerilor pentru un management eficient, examinarea dării de seamă anuale, a dărilor 

de seamă privind activitatea economico-financiară, realizarea măsurilor pentru asigurarea 

integrității şi a folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii, asigurarea transparenței 

procedurilor de achiziție, examinarea rapoartelor organelor de control etc.  

Totodată legea pune în sarcina comisiei de cenzori să reflecte în raportul întocmit 

date despre: analiza indicatorilor şi a rezultatelor economico-financiare, corectitudinii 

desfășurării procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor şi a serviciilor, fapte de 

încălcare a legislației, a statutului şi a regulamentelor interne, precum şi despre valoarea 

prejudiciului cauzat, măsurile întreprinse de administrator pentru înlăturarea deficiențelor 

identificate etc.  

Așa cum gestionarea integrității într-o entitate publică necesită o abordare holistică 

cu decizii etice şi prudente în toate domeniile: finanțe şi resurse, inclusiv resurse umane, 

calitatea serviciilor, comunicare, achiziții, relațiile în raport cu colegii şi partea terță etc., 

 
38 HG pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la 

întreprinderea de stat şi municipală nr.484/18.10.2019  
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nu poate fi negat rolul tuturor organelor de conducere în monitorizarea şi consolidarea 

integrității instituționale a întreprinderii silvice. 

În acest sens, consiliile de administrație şi comisiile de cenzori urmează să îşi 

direcționeze eforturile şi pe latura anticorupție şi antifraudă, cu expuneri la subiect în 

rapoartele emise şi prezentate fondatorului şi administratorului, contribuind, în aşa mod, 

la promovarea culturi integrității în întreprinderile conduse.   

Agenția „Moldsilva” ar putea reglementa conduita membrilor ambelor structuri, cât 

şi a garanta confidențialitatea şi protecția, în caz de denunțare a ilegalităților, numai prin 

elaborarea şi aprobarea unui cod de conduită.   

 

CONCLUZII GENERALE privitor la implementarea măsurilor de asigurare a 

integrității instituționale în ramura silvică:  

În pofida efortului depus, măsurile asumate nu au generat viabilitatea 

sistemului de consolidare a integrității instituționale, situație ce poate fi explicată prin 

lipsa unei idei clare despre complexitatea mecanismului de integrare ale acestora în 

procesele operaționale exercitate de Agenție şi întreprinderile subordonate.   

Situația existentă este determinată de:  

3. Asumări declarative ale politicilor de integritate şi anticorupție. 

Administratorii nu conștientizează pe deplin şi corect rolul şi responsabilitatea lor în 

implementarea managementului integrității; 

4. Consiliul de administrare, Comisia de cenzori nu îşi atribuie un rol pro-activ 

în promovarea şi monitorizarea implementării mecanismelor anticorupție şi antifraudă; 

5. Eforturi modeste depuse pentru instruirea agenților publici în domeniul 

integrității şi anticorupției, încurajarea denunțării cazurilor de fraudă şi corupție;    

6. Unele reglementări interne (regimul cadourilor, gestionarea conflictului de 

interese, protecția avertizorilor de integritate, neadmiterea influențelor 

necorespunzătoare) nu corespund cadrului normativ național şi modificărilor recente; 

7. Este ignorat rolul controlului intern în fortificarea managementului şi a 

integrității; 

8. Neglijarea contribuției paginilor web la sporirea nivelului de transparență a 

activității entității publice şi a accesului la informația de interes public; 

9. Lipsă de promovare a liniei instituționale anticorupție monitorizate de  

Agenția „Moldsilva” şi deschidere către mediul extern. 
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V. Analiza activităților vulnerabile la 

corupție   

5.1 REGLEMENTĂRI PRIVITOR LA PAZA PĂDURILOR 
 

În prim plan este necesară efectuarea unei delimitări dintre noțiunile de protecție 

şi pază a pădurilor.  

În temeiul art. 65 din CS, protecția pădurilor se efectuează pe baza programelor 

privind folosirea, regenerarea, paza şi protecția pădurilor şi include un complex de măsuri 

organizatorice, economice etc., care se realizează ținându-se cont de starea diversității 

biologice şi asigură protecția acesteia de distrugere, degradare sau alte acțiuni dăunătoare. 

Menținerea stării de sănătate a pădurilor la nivelul cuvenit se efectuează de organele 

silvice de stat şi de deținătorii de terenuri din fondul forestier prin efectuarea măsurilor 

de prevenire a răspândirii şi de combatere a dăunătorilor şi a bolilor vegetației forestiere. 

Deducem astfel, că protecția pădurii constă dintr-un set de reguli, metode și 

tehnologii utilizate pentru creșterea durabilității și protecției pădurilor, pepinierelor 

forestiere, plantațiilor, culturilor forestiere, altor obiecte forestiere și a produselor 

forestiere împotriva dăunătorilor și a bolilor. 

 Controlul asupra asigurării şi realizării măsurilor de protecție a pădurilor de către 

proprietarii şi gestionarii de terenuri din fondul forestier este exercitat de autoritatea 

silvică centrală, organele de stat pentru protecția mediului înconjurător şi de autoritățile 

administrației publice locale. (art.70 CS). 

După cum este menționat în art. 56 din CS, autoritatea silvică centrală, alți 

gestionari de terenuri din fondul forestier şi autoritățile administrației publice locale 

asigură paza fondului forestier şi a vegetației forestiere din afara fondului forestier 

împotriva tăierilor ilegale, furturilor, distrugerilor, degradărilor, incendiilor, 

pășunatului neautorizat al vitelor, braconajului şi altor acțiuni dăunătoare. 

Codul silvic nu conține careva reglementări în vederea măsurilor de prevenire a 

tăierilor ilegale, furturilor, distrugerilor, degradărilor.  

Unicul document de politici identificat este Strategia dezvoltării durabile a 

sectorului forestier din Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 

350 din 12.07.2001. În scopul diminuării numărului de contravenții silvice, în special a 

tăierilor ilicite şi pășunatului neautorizat, Strategia recomandă realizarea acțiunilor, care 

parțial pot fi regăsite în Planul de acțiuni, cu o perioadă de implementare de 18 ani, 

aprobat prin HG nr.739/17.06.2003 cu privire la implementarea Strategiei dezvoltării 

durabile a sectorului forestier național. Inexplicabil, dar  HG nr.739/2003 este abrogată39 

în anul 2012, cu mult înaintea expirării perioadei de implementare a acţiunilor asumate.  

Pare a fi îndoielnic faptul că Agenția „Moldsilva”, fiind executorul principal, a fost 

numită responsabilă de implementarea şi monitorizarea Planului de acțiuni. Pe această 

 
39 Abrogată prin HG cu privire la abrogarea unor acte normative ale Guvernului nr.736/25.10.2012  
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linie Agenției i-a fost atribuit un statut dublu: unul cu funcție de execuție şi altul cu funcție 

de monitorizare.  

Contrar cerințelor HG nr.739/2003 şi a Planului de acțiuni, Agenția nu a instituit 

Centrului de prognoză, monitorizare, programe şi strategii, care urma să elaboreze o dată 

la 5 ani rapoarte privind starea fondului forestier național.  

Pagina web a Agenției nu conține date, referințe, informații privitor la executarea 

Planului. Concluzionăm astfel, că executarea Planul a eșuat, scopul şi obiectivele 

Strategiei nu au fost atinse.  

Informația despre paza fondului forestier plasată pe pagina web a Agenţiei40 cu a 

fost reactualizată din anul 2016.  

De jure41, paza nemijlocită a fondului forestier şi cinegetic este asigurată de Garda 

forestieră, care este parte componentă a Agenției şi își desfășoară activitatea în 

conformitate cu Regulamentul provizoriu al gărzii forestiere a Agenției „Moldsilva”, 

aprobat prin HG nr.106 din 27.02.1996.  

Analiza Regulamentului denotă, că angajații Gărzii forestiere dispun de drepturi 

excesive, precum: dreptul de a întocmi procese-verbale privind contravențiile; dreptul de 

a confisca de la infractori produsele silvice şi cinegetice; dreptul de a reține şi sechestra 

produsele silvice dobândite în mod ilicit.  

De menționat, că organigrama Agenției include, potrivit modificărilor din 

31.07.2020, Secția protecția pădurii şi garda forestieră, responsabilă de paza pădurilor. În 

cadrul întreprinderilor silvice este instituită funcția de inspector pentru protecția 

pădurilor.   

Pe de altă parte, inspectorul pentru protecția pădurilor (inspectorul Gărzii 

forestiere), potrivit fișei de post, previne şi depistează încălcările, contravențiile şi 

infracțiunile silvo-cinegetice, ce țin de competența Gărzii forestiere. Inspectorul 

controlează documentele de autorizare a tăierii pădurii, participă la efectuarea reviziilor 

şi controalelor, reține persoane, întocmește procese-verbale privind încălcările, dirijează 

lucrările de lichidare a incendiilor, efectuează anchete de serviciu în cazul implicării 

lucrătorilor silvici în comiterea încălcărilor legislației silvice etc.  

 Fișele de post ale șefului Gărzii forestiere şi inginerului Gărzii forestiere din 

cadrul Agenției, în varianta de până la 31.07.2020, dispun sarcini identice pentru ambele 

posturi, inclusiv întocmirea proceselor-verbale de constatare a contravențiilor silvice, 

reținerea şi sechestrarea produselor silvice etc.    

Îndată ce Agenția a fost lipsită de statutul de agent constatator, drepturile şi 

obligațiile exponenților gărzii forestiere devin mult mai restrânse, totodată ne fiind 

reglementate îndatoririle acestuia vis-a-vis de încălcările constatate.  

 Cu referire la împuternicirea privind reținerea, sechestrarea şi confiscarea 

producției silvice, analiza acestora poate fi găsită la compartimentul „Documentarea 

încălcărilor silvice”.   

 
40  http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=185&t=/Activitati/Paza-fondului-forestier  accesat  

21.08.2020 
41 Codul silvic art.63  

http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=185&t=/Activitati/Paza-fondului-forestier
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Totodată, actul oferă salariaților Gărzii forestiere înlesniri pe viaţă42, precum: 

dreptul de a primi lemn pentru construcția şi reparația caselor proprii şi lemn de foc în 

condiții avantajoase. În formula dată sunt identificate prevederi ce facilitează excesiv 

un grup restrâns de agenți publici. În paralel, este constată discriminarea agenților 

publici cu atribuţii similare – pădurarii şi maiștrii silvici.        

 Paza fondului forestier la nivel de canton se execută şi se asigură de către 

pădurarul titular de canton printr-o supraveghere permanentă, luând măsuri speciale în 

locurile în care se înregistrează frecvent tăieri ilicite, pășunat neautorizat, incendii sau are 

fapte care contravin regimului silvic.43       

 Curtea de Conturi a constatat, în perioada anului 2016, că factorii generatori de 

nereguli și riscuri rezultă a fi statutul juridic ambiguu și nedefinit al Gărzii forestiere, ceea 

ce generează ineficiență per ansamblu și, respectiv, deficit de responsabilitate.44 

   

Concluzii:  

1.  Problemele gestionării durabile a pădurilor Republicii Moldova pot fi 

soluționate cu succes doar în cazul promovării unei politici forestiere adecvate noilor 

cerințe. Strategia existentă este învechită şi neactuală.  

2. Rolul gărzii forestiere în asigurarea pazei pădurilor este unul limitat şi 

ambigui. Regulamentul provizoriu al gărzii forestiere a Agenției „Moldsilva”, aprobat 

prin HG nr.106/27.02.1996 este învechit şi nu corespunde cadrului normativ în 

vigoare.   

3.  La moment constatăm neclarități în pachetul existent de acte normative 

şi instituționale cu referire la împuternicirile angajaților sectorului silvic responsabili 

de paza pădurilor.  

4. Cadrul normativ lacunar şi ambigui poate genera riscuri de corupţie 

precum primirea de recompense ilicite etc. favoritismul, abuzul de funcție, depășirea 

atribuțiilor de serviciu.   

 

 

5.2 ELIBERAREA LEMNULUI PE PICIOR ÎN PĂDURI 

Pentru analiza procesului de eliberare a lemnului pe picior în păduri au fost 

consultate următoarele acte normative şi instituționale: Codul silvic, Regulile de 

eliberare a lemnului pe picior în păduri, aprobat prin HG nr. 740/2003, HG cu privire la 

aprobarea posibilității de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de produse 

principale pentru perioada 2016-2020, proiectul de HG cu privire la posibilitatea de 

recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de produse principale pentru perioada 

 
42 Pct.30 din Regulamentul provizoriu al gărzii forestiere a Agenției „Moldsilva”, aprobat prin HG nr.106/27.02.1996 
43 Instrucțiunea cu privire la efectuarea reviziilor şi controlului operativ în fondul forestier proprietate publică aprobată 

prin Ordinul Agenției „Moldsilva” nr.159/30.05.2016 cu modificările din 20.01.2020 
44 Hotărârea Curții de Conturi privind Raportul auditului de conformitate asociat auditului de performanta, cu tematica 

“Generează impact benefic sistemul de management şi control intern asupra gestiunii economice a Agenţiei 

“Moldsilva”?”  nr. 9  din  29.03.2016 
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2021-202545, Regulamentul cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi 

vegetația forestieră din afara fondului forestier, aprobat prin HG nr.27 din 19.01.2004, 

Ghidul pentru lucrările de punere în valoare a masei lemnoase destinată exploatării, 

recepție, atestare a parchetelor şi a locurilor de tăiere, precum şi pentru planificarea şi 

evidenta lucrărilor silvice, aprobat prin Ordinul Agenției nr.149/24.06.2017, Ordinul 

Întreprinderii Silvice ... „Cu privire la lucrările de exploatare a parchetelor şi a recepției 

producției masei lemnoase rezultate din tăierile silvice” nr.32-P din 16.01.2020, ordinul 

Întreprinderii Silvice ... „Cu privire la aprobarea tăierilor de produse secundare pentru 

anul 2020” nr.301 din 30.12.2019, Ordinul Întreprinderii Silvice ... „Despre punerea în 

valoare a masei lemnoase” nr.144 din 27 mai 2020, blanchete de autorizații, blanchete 

de sortare individuală şi fișa stivelor, fișe de post şi contracte cu privire la răspunderea 

materială individuală semnate cu Întreprinderea Silvică, Procesul-verbal de control nr. 

... din 30.07.2020 pentru îndeplinirea cerințelor şi normelor silvotehnice la aplicarea 

tăierilor diverse preconizate pentru a.2020 ... etc.  

Procesul de eliberare a lemnului pe picior în păduri poate fi repartizat în 4 

etape/proceduri de bază: 

1. Planificarea tăierilor/punerea în valoare a masei lemnoase; 

2. Exploatări forestiere; 

3. Atestarea locurilor de recoltare a masei lemnoase; 

4. Eliberarea lemnului. 

 

1. Planificarea tăierilor 

Posibilitatea de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de produse 

principale este aprobată prin Hotărâre de Guvern o dată la cinci ani de zile.  Recoltarea 

masei lemnoase, pentru anii 2016-2020, a fost efectuată în temeiul HG nr.890 din 

28.12.2015. Actualmente, Agenția „Moldsilva” prezintă spre consultare publică proiectul 

hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea posibilității de recoltare a masei lemnoase 

pentru perioada 2021 – 202546. Potrivit ambelor documente, posibilitatea de recoltare este 

determinată pe categorii de tăieri. Totodată, este prevăzut pentru fiecare întreprindere 

silvică în parte și rezervație naturală este specificat cuantumul posibilității de recoltare 

(în mii m3) pentru cinci ani de zile și cea medie pe an.  

Documentul, ce stă la baza posibilităților de recoltare este întitulat Amenajament 

silvic, iar avizarea elaborării şi aprobarea acestuia pentru o perioadă de 10 ani de zile se 

fac de către Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice subordonat Agenției „Moldsilva”. 

Legea nr.1515/16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător, instituie 

condiția deținerii autorizației pentru tăierile de vegetație forestieră (art.40).    

 
45 http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=247&id=1480&t=/Transparenta-decizionala/Proiecte2020-de-

deciziiConsultari-publice/Consultare-publica-pentru-promovarea-proiectului-hotaririi-de-Guvern-cu-privire-la-

aprobarea-posibilitatii-de-recoltare-a-masei-lemnoase-in-procesul-taierilor-de-produse-principale-pentru-perioada-

2021-2025  
46 Ibidem  

http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=247&id=1480&t=/Transparenta-decizionala/Proiecte2020-de-deciziiConsultari-publice/Consultare-publica-pentru-promovarea-proiectului-hotaririi-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-posibilitatii-de-recoltare-a-masei-lemnoase-in-procesul-taierilor-de-produse-principale-pentru-perioada-2021-2025
http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=247&id=1480&t=/Transparenta-decizionala/Proiecte2020-de-deciziiConsultari-publice/Consultare-publica-pentru-promovarea-proiectului-hotaririi-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-posibilitatii-de-recoltare-a-masei-lemnoase-in-procesul-taierilor-de-produse-principale-pentru-perioada-2021-2025
http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=247&id=1480&t=/Transparenta-decizionala/Proiecte2020-de-deciziiConsultari-publice/Consultare-publica-pentru-promovarea-proiectului-hotaririi-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-posibilitatii-de-recoltare-a-masei-lemnoase-in-procesul-taierilor-de-produse-principale-pentru-perioada-2021-2025
http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=247&id=1480&t=/Transparenta-decizionala/Proiecte2020-de-deciziiConsultari-publice/Consultare-publica-pentru-promovarea-proiectului-hotaririi-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-posibilitatii-de-recoltare-a-masei-lemnoase-in-procesul-taierilor-de-produse-principale-pentru-perioada-2021-2025
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În temeiul pct.6 din Regulamentul cu privire la autorizarea tăierilor în fondul 

forestier,47 tăierile de produse principale şi de reconstrucție ecologică în fondul forestier 

sunt autorizate de Agenția de Mediu. Blancheta Autorizației pentru tăierile în fondul 

forestier include compartimentul „Caracteristica sectoarelor preconizate pentru 

parcurgerea cu tăieri silvice”.  

În contradicție, potrivit pct. 31 din Regulile de eliberare a lemnului pe picior în 

păduri,48 „măsura de parchet se aprobă de Guvern cu 3 luni înainte de începerea anului 

pentru care aceasta este repartizată”.   

Constatăm astfel un conflict de norme, reglementate de două acte normative cu 

aceeași forță juridică. Conform cerințelor art.7 alin.(3) din Legea cu privire la actele 

normative nr.100/2017, în atare situații se aplică prevederile ultimului act normativ 

adoptat.  

Pentru obținerea autorizației, potrivit Regulilor,49 Autoritatea silvică centrală 

examinează demersurile beneficiarilor forestieri (întreprinderilor şi rezervațiilor), care 

cuprinde volumul măsurii de parchet solicitate, amplasarea acestuia, destinația viitoarei 

recolte şi posibilitățile de a îndeplini lucrările în termenii stabiliți.  

Volumul măsurilor de parchet solicitate este preluat din Amenajamentul silvic şi 

urmează a fi coordonat cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului. În unele situații, 

inspectorul de mediu încearcă să profite de pe urma puterii de decizie prin 

solicitare/obținere de remunerație ilicită.  

 

Cauză penală aflată în gestiunea CNA: 

Doi inspectori ai IPM pretind de la șeful ocolului silvic XXX, mijloace bănești 

în sumă de 54.000 lei pentru neregulile depistate cu eliberarea actelor de coordonare 

a tăierilor produselor principale pentru a.2020.  

            Inspectorul aparatului central al IPM a pretins şi a primit de la șeful ocolului 

silvic ...., mijloace bănești ce nu i cuvin în sumă de 20.000 lei, în vederea grăbirii, 

verificării şi coordonării emiterii actului de inspectare pentru efectuarea tăierilor 

produselor principale pentru a.2020.  

 

Pe de altă parte, există riscul parvenirii ofertei spre „colaborare” din partea 

responsabilului ocolului silvic pentru includerea datelor eronate (ex: suprafața 

parchetului, volumul masei lemnoase, consistenței arboretului, numărul copacilor etc.) în 

actele anexate la demersul întreprinderii silvice şi în procesul-verbal de control (actul de 

inspectare) efectuat de IPM pentru obținerea coordonării tăierii produselor principale.  

 
47 HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetația forestieră din 

afara fondului forestier nr.27/19.01.2004  
48 HG pentru aprobarea actelor normative vizând gestionarea gospodăriei silvice nr.740/27.06.2003, Anexa nr. 1 

Regulile de eliberare a lemnului pe picior în păduri 
49 ibidem 
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Mai mult, controlul faptic se efectuează selectiv la minimul 5% din parchetele 

prezentate pentru fiecare tip de tăieri în parte.50  

Astfel, marja de discreție a inspectorului IPM, constituie un factor de risc de 

fraudă şi corupție pentru entitățile evaluate, care se pot manifesta prin următoarele 

riscuri materializate: oferire de remunerație ilicită (corupere activă), influențe 

necorespunzătoare, aplicarea abuzivă a marcajului ciocanului silvic „pentru 

extragere”, includerea datelor denaturate în actele prezentate şi documentele evidenței 

contabile, cu ulterioara sustragere a surplusului de masă lemnoasă şi/sau a  

mijloacelor bănești. 

  

2. Recoltarea masei lemnoase 

Agenția „Moldsilva”, ca deținător al Autorizației pentru tăierile în fondul forestier, 

la finele fiecărui an calendaristic emite Ordinul cu privire la aprobarea tăierilor pentru 

produsele principale şi secundare pentru anul următor.  

Întreprinderea silvică acordă anual, pentru toate parchetele, autorizații de 

exploatare a pădurii - unicul document care oferă pădurarului dreptul de a recolta şi 

transporta masa lemnoasă în volumele şi termenii stabiliți.  

În temeiul pct.47 din Regulile de eliberare a lemnului pe picior în păduri, Agenția 

„Moldsilva” este în drept să efectueze înlocuirea parchetelor, transmise conform 

autorizațiilor de exploatare a pădurii, cu parchete din arborete afectate de calamități 

naturale, de boli şi dăunători forestieri.  

Norma citată este una lacunară, deoarece prin oferirea dreptului de a lua decizii 

în vederea înlocuirii parchetelor fără coordonare prealabilă cu Agenția de Mediu, nu 

reglementează mecanismul de aplicare şi pârțile implicate.  

Potrivit pct.19 din Regulile de eliberare a lemnului pe picior în păduri, „orice alte 

documente sau autorizarea verbală a persoanelor cu funcții de răspundere nu pot servi 

drept temei pentru recoltarea şi transportarea masei lemnoase, tăierea speciilor de 

arbori şi arbuști [...].”   

Raportată la prevederile art.17 din Legea integrității nr.82/2017, norma supra ar 

putea fi calificată drept o influență necorespunzătoare, care urmează a fi respinsă în mod 

expres ori denunțată superiorului.  

Angajatul ocolului silvic este supus riscului de a fi influențat necorespunzător 

în procesul recoltării masei lemnoase, risc generat de presiuni în cadrul mediului de 

lucru.  

  În pofida faptului, că fişa postului de pădurar nu oferă împuterniciri cu referire la 

identificarea lucrătorilor sezonieri pentru efectuarea lucrărilor de exploatare a parchetelor 

şi gestionarea activității lor, obiceiul instituit determină pădurarul responsabil de 

activitatea dată. Identificăm astfel o depășire a atribuțiilor de serviciu generată de o 

lacună de reglementare pe interior. Mai mult, întreprinderile subordonate Agenției nu 

dispun de un mecanism de declarare şi soluționare a conflictului de interese.      

 
50 Dispoziția Inspectoratului Ecologic de Stat nr.14-d din 22.07.2016, cu privire la stabilirea mecanismului de 

coordonare şi autorizare a tăierilor în fondul forestier 
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Entitățile subordonate Agenției “Moldsilva” nu fac publice informațiile despre 

angajarea lucrătorilor sezonieri şi cerințele minime necesare pentru a candida, 

neglijând contribuția paginilor web la sporirea nivelului de transparență a activității 

entității publice şi a accesului la informația de interes public.   

 Într-o formulare generică, exploatarea forestieră constă în doborârea arborilor, 

curățirea de crăci şi secționarea trunchiurilor, scoaterea şi stivuirea materialului lemnos.  

Potrivit fișelor de post, sarcinile şi responsabilitățile angajaților ocolului silvic în 

procesul exploatării forestiere sunt repartizate după cum urmează:   

Pădurarul asigură calitatea extragerii arborilor şi a sortării deșeurilor de exploatare 

în suprafețele de probă, este responsabil de calitatea lucrărilor efectuate la toate tipurile 

de exploatări forestiere, de calitatea stivuirii lemnului de foc, lemnului de lucru, a crăcilor 

după terminarea lucrărilor de exploatare a parchetului şi până la recepția tehnică a masei 

lemnoase.  

Maistrul pădurar, „din însărcinarea șefului de ocol silvic exercită delimitarea şi 

inventarierea parchetelor, examinarea lor după efectuarea tăierilor, evidența masei 

lemnoase recoltate şi a lucrărilor silvice îndeplinite”, este responsabil de calitatea 

extragerii arborilor şi a sortării deșeurilor de exploatare, corectitudinea întocmirii fișei de 

recepție a parchetelor exploatate; 

Adjunctul șefului de ocol efectuează învățământul tehnic, instructajul de producere 

a maiștrilor-pădurari, controlul cantitativ şi calitativ a lucrărilor silvice îndeplinite; 

 Șeful de ocol silvic efectuează controlul exercitării tăierilor şi asigură evidența 

masei lemnoase recoltate şi este responsabil de formarea, organizarea, dotarea şi 

instruirea corespunzătoare a echipelor de lucru; 

Nici una din fișele de post nu stipulează clar şi fără echivoc cine este responsabil 

de evidența primară a masei lemnoase recoltate, de sortarea acesteia şi aplicarea 

mărcii.  

La solicitare, Agenția nu a prezentat vreun document/norme ce ar reglementa 

terminologia, procedurile şi responsabilii. Ca rezultat al intervievării telefonice 

selective a angajaților ocoalelor silvice s-a constatat că acestea nu dispun de vreun 

document normativ-explicativ şi lucrările sunt efectuate, urmând anumite etape în mod 

tradițional. 

    

Exemplu:  La data de 29 martie 2019 orele 15.00 IPM întocmește pădurarului ... 

Procesul-verbal cu privire la contravenție pentru comiterea contravenției prevăzute de 

art.142 alin.(1) CC – marcarea incorectă a arborilor supuși exploatării. „Arborii de lucru 

au fost selectați fiind apreciați şi introduși în materialele primare ca arbori de foc în așa 

mod, fiind diminuată valoarea masei lemnoase.”.  

Pădurarul a recunoscut fapta, obiectând că cele comise au fost făcute din 

greșeală.    

 

Recepția producției lemnoase poate fi efectuată numai după exploatarea integrală 

a parchetelor. Prin ordinul directorul de întreprindere este dispusă „recepția producției 
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lemnoase rezultate din tăieri silvice”. Responsabili de efectuarea lucrărilor de recepție şi 

luare la evidentă a producției lemnoase sunt șefii de ocoale silvice, inginerii responsabili 

de ocoale silvice, maiștrii şi pădurarii.  

În cadrul recepției sunt întocmite Fişe ale stivelor, semnate de membrii echipei de 

recepție.  

Toate tăierile silvice sunt trecute în tabelele prevăzute în descrierile parcelare din 

amenajamentele silvice. Suplimentar, în dependență de tipul tăierilor, ocoalele silvice şi 

întreprinderea completează:   

- Registrul evidenței tăierilor silvice dus de ocoalele silvice şi întreprindere; 

- Registrul evidenței tăierilor de îngrijire, ținut de ocolul silvic şi întreprindere; 

- Registrul evidenței suprafețelor ieșite de sub tăieri rase; 

- Registrul evidenței suprafețelor parcurse cu tăieri selective/repetate de produse 

principale.  

 Potrivit pct.19 lit.c) din Regulamentul cu privire la evidența, eliberarea şi folosirea 

ciocanelor silvice51, la producția lemnoasă recoltată, marca cu ciocanul silvic pentru 

marcat (de facto pentru eliberare) se aplică „pe secțiunea transversală a buștenilor în 

capătul subțire, pe 10-30% de piese de stive cu lemn de foc şi pe țărușii stivelor cu lemn 

de foc şi alte sortimente realizabile”.   

Marja de aplicare a mărcii rămâne la discreția deținătorului ciocanului ori altei 

persoane împuternicite, în lipsa vreo unui raționament practic justificat.  

Nu au fost identificate reglementări cu privire la marcarea lemnului de lucru. 

De facto, urmează a fi marcat fiecare lemn de lucru.  

Deșeurile de exploatare (craci, nuiele, nuielușe) nu sunt supuse marcării.  

3. Atestarea locurilor de recoltare a masei lemnoase 

După expirarea termenului de valabilitate a autorizației de exploatare a pădurii se 

efectuează atestarea parchetelor şi locurilor de recoltare a produselor lemnoase.  

Atestarea este dispusă de șeful de ocol silvic, în termen de 20 de zile de la 

terminarea lucrărilor de exploatare. Comisia de atestare include persoanele care au semnat 

dispoziția pentru exploatare - maistrul pădurar şi pădurarul. În caz de divergențe este 

solicitată implicarea inginerului silvic-şef sau a inginerului fond forestier din 

întreprinderea silvică. Procesul-verbal de atestare este semnat de toate pârțile implicate  

În caz de constatare, Procesul verbal va fi completat cu informația despre 

încălcările depistate şi valoarea prejudiciului adus întreprinderii silvice ca gestionar al 

fondului forestier.   

Procesul-verbal de atestare urmează a fi raportat la tipul tăierilor planificate, 

volumul de masă lemnoasă planificat, numărul copacilor, specii etc.  

 În timp ce procedurile de recepție a masei lemnoase şi atestare a locurilor de 

recoltare lasă impresia viabilității mecanismelor de control şi supraveghere a tăierilor 

silvice, în situația în care actele de planificare conțin date vădit eronate, exercițiile de 

 
51 Regulament cu privire la evidența, eliberarea şi folosirea ciocanelor silvice pentru marcat, folosite în unitățile 

silvice de stat, în garda forestieră şi în aparatul central al autorității silvice, aprobat prin Ordinul Agenției pentru 

silvicultură „Moldsilva” nr. 131-p/03.09.2009 
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recoltare şi atestare pot avea un caracter superficial, dar cu respectarea condițiilor de 

formă.  

  
4. Eliberarea/comercializarea lemnului   

Producția lemnoasă poate fi comercializată după recepția acesteia, conform 

dispozițiilor scrise ale conducerii întreprinderii de stat, şi luarea la evidența contabilă a 

ocolului silvic.  

Pădurarul contribuie la comercializarea producției lemnoase aflate în gestiune, 

sarcinile lui limitându-se la prezentarea producției cumpărătorului potențial cu ulterioara 

eliberare şi efectuarea înscrierilor în registrul de evidentă a masei lemnoase şi factura 

fiscală. Achitarea urmează a fi făcută în contabilitatea ocolului silvic sau a întreprinderii 

silvice, cu eliberarea bonului de casă şi a facturii fiscale. Pădurarul nu va ridica banii în 

numerar pentru producția lemnoasă înstrăinată, pentru a fi predați contabilității.  

În practică, realizarea surplusului de producție lemnoasă necontabilizată are loc 

sub paravanul comercializării oficiale.  

 

Surse pentru obținerea surplusului de producție lemnoasă necontabilizată:  

1. Introducerea datelor denaturate în actele pentru confirmarea planificării 

tăierilor (calitatea joasă a lucrărilor de punere în valoare a masei lemnoase). În pofida 

existenței etapelor de control şi coordonare, cazurile documentate penal denotă 

predispunerea spre „colaborare” a inspectorilor de mediu şi a responsabililor din cadrul 

întreprinderilor. Deciziile luate la etapa respectivă sunt decizii de grup, cu implicarea, cu 

bună știință, a tuturor semnatarilor de acte.  

2. Diminuarea categoriei masei lemnoase şi/sau a volumului acesteia cu 

perfectarea actelor la nivel de ocol silvic, semnate de cel puțin trei persoane: pădurar, 

maistru pădurar şi şef de ocol silvic. La recepția masei lemnoase poate asista inginerul 

fond forestier sau inginerul silvic-şef.    

3. Eliberarea masei lemnoase de o categorie mai joasă de cât cea inclusă în 

factura fiscală;     

4. Înscenarea furtului de producție lemnoasă recoltată, ori implicarea indirectă 

prin vindere/oferire de informații. Raportându-ne la particularitățile sustragerii de masă 

lemnoasă se va ţine cont de:  

• locul de depozitare/amplasare – de regulă în pădure; 

• cunoașterea traseului şi dificultatea deplasării pe drumurile forestiere/de 

pădure; 

• nevoia de a identifica perioada de timp favorabilă (tăierile în păduri), luând 

în calcul şi vizibilitatea în pădure la diverse ore ale zile şi nopții;  

• mijlocul de transport adaptat pentru transportarea producției lemnoase; 

• necesitatea de a asigura încărcarea şi posibil descărcarea lemnului; 

• este o activitate de echipă, cu implicarea a minim 2 persoane; 

• producția lemnoasă este un produs voluminos şi nu poate fi ascunsă/tăinuită 

de consăteni, vecini; 
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• ponderea mică a identificării făptașilor/descoperirilor de furturi de masă 

lemnoasă sau tăieri ilicite raportate de inspectoratele de poliție. 

5. Înscenare de tăieri ilegale.  

 

O bună parte din cele relatate sunt confirmate prin incidentele de integritate 

documentate:  

 

Cauza penală pornită în temeiul art. 191 alin.(2) lit.(b) şi (d) Cod penal, pe faptul 

că în perioada  02.02.2018 - 16.03.2018, maistrul pădurar ..., urmărind scopul însușirii 

ilegale a masei lemnoase încredințare în administrare, împreună cu pădurarul ..., au 

delapidat 30 metri steri de lemn de foc specii tari și 4 bucăți de lemn de lucru pe care 

le-au comercializat diferitor persoane, astfel, prin acțiunile sale infracționale, angajații 

ÎS ”Întreprinderea pentru silvicultură ...”, au delapidat masa lemnoasă în sumă totală 

de 30.416 lei. 

Cauza penală pornită în temeiul art.324 alin.(2) lit.(c) Cod penal, pe faptul  că, 

la 19.02.2019 în incinta Ocolului silvic ..., a avut loc întâlnirea dintre șeful ocolului şi 

inginerul fondului forestier al ÎSS ... . În cadrul discuțiilor, inginerului fondului 

forestier ia fost transmisă suma de 11.800 lei de la realizarea surplusului de masă 

lemnoasă necontabilizată, obținut din parchetul de exploatare. La fel în cadrul 

discuțiilor, inginerul fondului forestier a solicitat şi profitul obținut ilicit de la alt 

parchet de exploatare, primind suplimentar suma de 1.500 lei.  

În cadrul testului de integritate profesională,  pe teritoriul cantonului, în preajma 

porțiunii unde se efectuau tăierile, pădurarul ... a comunicat că banii pentru lemn 

urmează a fi achitați direct lui. Pădurarul a primit 5.000 de lei. Banii au fost transmiși 

direct în mâna pădurarului, ultimul numărându-i.  

În cadrul testului de integritate profesională, pădurarul a menționat de mai multe 

ori că la moment este o perioadă inoportună pentru efectuarea tăierilor, deoarece 

tăierile autorizate încep după anul nou şi atunci va fi mai ușor de a mușamaliza tăierea 

ilicită.  

Ordin de aplicare a sancțiunii disciplinare din 09 octombrie 2019, potrivit căruia 

pădurarului i se aplică sancțiune sub formă de mustrare pentru transportarea masei 

lemnoase fără acte de însoțire. 

Act de inspectare a IPM din 06 martie 2020 întocmit cu participarea angajaților 

întreprinderii silvice - „De asemenea la față locului a fost depistat un tractor T-40 fără 

numere de înmatriculare, tractat cu o remorcă, în care era încărcată masa lemnoasă în 

volum de aproximativ 2,5 m/st şi 3 cioate a arborilor de specie stejar extrase din sol.”    

Altă informație despre tractorist şi tractorul T-40 sau acțiunile ce urmează a fi 

întreprinse în privința lor, în actul de inspectare nu sunt specificate. În continuare, au 

fost întocmite procese-verbale cu privire la contravenție pentru două persoane 

implicate în tăierea ilegală a arborilor, în temeiul art.122 alin.(1) CC.   
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Potrivit informației oferite de Agenția „Moldsilva”, în anul 2019 pentru tăieri 

ilicite au fost sancționați 90 de angajați (pădurari, maiștri pădurari, șefi de ocoale 

silvice şi un inginer de pază).52 

 

 

Factori de risc identificați suplimentar: 

1. Utilizare neuniformă a termenilor. În actele normative de reglementare în 

domeniul silvo-cinegetic sunt utilizate noțiuni specifice ramurii, însă fără definirea 

acestora. Codul silvic nu include semnificația noțiunilor, cum ar fi „În sensul prezentei 

legi următoarele noțiuni semnifică...”, ori „Definiții”, după cum stipulează Codul silvic 

al României53. O altă recomandare ar fi elaborarea unui Glosar de termeni54. Spre 

exemplu: diferența dintre masa lemnoasă şi producția lemnoasă, ori tăieri rase şi tăieri de 

igienă rase sau ce este un amenajament silvic etc. Lacuna dată generează efectul 

perceperii şi utilizării neuniforme a termenilor, fapt ce poate duce la folosirea irațională 

a timpului de muncă, întocmire de acte cu conținut confuz şi vag, interpretarea termenilor 

în dependență de circumstanțele invocate etc.  

2. Norme defectuoase. Ambiguitatea procedurilor. Regulile de eliberare a 

lemnului pe picior, aprobate prin HG nr.740/2003 sunt învechite total şi nu corespund 

necesităților actuale. Actualmente, Agenția este în proces de elaborare a unui act normativ 

nou.     

3. Ambiguitatea procedurilor. Entitățile evaluate nu dispun de proceduri 

descrise privind punerea în valoare şi recoltare a masei lemnoase, care urmează a fi făcute 

publice. 

4. Insuficiența mecanismelor de control şi supraveghere. În cadrul 

investigațiilor, ca rezultat al sustragerilor şi tăierilor ilegale sunt identificați făptașii, dar 

nu şi proprietarii/deținătorii mijloacelor de transport, cu care a fost transportată masa 

lemnoasă.  

 

În acest sens identificăm riscuri de fraudă şi corupție precum: abuz de funcție, 

influențe necorespunzătoare, sortarea frauduloasă a masei lemnoase manifestată prin 

includerea datelor denaturate cu privire la categoria masei (lemn de lucru, lemn de foc, 

crengi etc.), clasa de calitate, repartizarea pe specii (stejar, salcâm, arțar, plop etc.), 

parametrii (înălțimea, diametrul etc.), toate cu scopul diminuării prețului ori cantității 

masei lemnoase în documentele evidenței contabile.  

De asemenea, în procesul recoltării masei lemnoase este obținut surplusul de 

producție, ca rezultat al divergențelor dintre actele permisive şi starea reală a 

parchetului.    

 
52 https://gazetadechisinau.md/2020/07/30/in-anul-trecut-pentru-taieri-ilicite-au-fost-pedepsiti-90-de-

angajati-din-serviciul-silvic/ 
53 Codul silvic http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/90768  
54 http://docs.cntd.ru/document/1200126917   

https://gazetadechisinau.md/2020/07/30/in-anul-trecut-pentru-taieri-ilicite-au-fost-pedepsiti-90-de-angajati-din-serviciul-silvic/
https://gazetadechisinau.md/2020/07/30/in-anul-trecut-pentru-taieri-ilicite-au-fost-pedepsiti-90-de-angajati-din-serviciul-silvic/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/90768
http://docs.cntd.ru/document/1200126917
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5.3 CONTROLUL OPERATIV ŞI REVIZIILE FONDULUI FORESTIER 

Pentru analiza procesului de efectuare a controlului operativ şi a reviziilor fondului 

forestier au fost consultate următoarele acte: Codul silvic; Regulile de eliberare a 

lemnului pe picior în păduri55; Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Agenţiei 

„Moldsilva”56, Instrucțiunea cu privire la efectuarea reviziilor şi controlului operativ în 

fondul forestier proprietate publică57, Regulamentul cu privire la evidența, eliberarea şi 

folosirea ciocanelor de marcat, folosite în unitățile silvice de stat, în garda forestieră şi în 

aparatul central al autorității silvice centrale,58 Politica antifraudă şi anticorupție în cadrul 

ramurii silvice, aprobată prin Ordinul nr.185/29.08.2019, fișele postului de pădurar, 

maistru pădurar, adjunct al șefului de ocol silvic, șef de ocol silvic, inspector gardă 

forestieră, inginer pază şi protecția pădurii, inginer silvic șef.  

 Reviziile și controalele efectuate în cadrul întreprinderilor silvice sunt instrumente 

interne de control şi verificare, adaptate la dimensiunile şi specificul activității în ramura 

silvică, şi nu cad sub incidența Legii cu privire la controlul de stat asupra activității de 

întreprinzător nr.131/08.06.2012.   

Potrivit Instrucțiunii cu privire la efectuarea reviziilor şi controlului operativ în 

fondul forestier proprietate publică59 (în continuare Instrucțiune), în cadrul entităților 

silvice sunt efectuate următoarele tipuri de revizii şi control:  

a) reviziile planificate – sunt efectuate cu regularitate în toate cantoanele silvice 

de două ori pe an: primăvara după topirea zăpezii până la 1 mai şi toamna nu mai târziu 

de 1 noiembrie până la căderea zăpezii.  

Reviziile planificate sunt efectuate în baza ordinilor emise de conducătorul entității 

silvice, cu aprobarea graficilor realizării acestora, cu indicarea cantoanelor, termenelor 

efectuării şi persoanelor cu funcții de răspundere care vor efectua reviziile. Graficul 

efectuării reviziilor planificate se aduce la cunoștința efectivului serviciului silvic de stat 

a gospodăriei silvice.  

Planificarea reviziilor şi controalelor, potrivit fișei de post, este pusă în sarcina 

inginerului pază şi protecția pădurii (pct.3.4) şi a șefului de ocol silvic (pct.3.15).  

Reviziile planificate sunt efectuate de maiștrii silvici, șefii adjuncți şi șefii de 

ocoale silvice, cu utilizarea regulii rotației. În rezultatul reviziei este întocmit un act 

conform cetinițelor stabilite.   

Ca rezultat al totalizării rezultatelor reviziilor planificate se emite un ordin pe 

gospodăria silvică, în care sunt stipulate măsurile necesare privind lichidarea 

neajunsurilor şi încălcărilor depistate, se menționează şi se iau măsuri disciplinare asupra 

personalului serviciului silvic. 

Agenția, generalizând datele obținute emite ordinul cu privire la rezultatele reviziei 

planificate şi control, în prim plan plasând informația despre tăierile ilicite.   

 
55 HG pentru aprobarea actelor normative vizînd gestionarea gospodăriei silvice nr. 740/17.06.2003 
56 HG  pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei “Moldsilva”, structurii şi 

efectivului-limită ale aparatului central al acesteia  nr. 150  din  02.03.2010 
57 Ordinul Agenţiei „Moldsilva” nr.159/30.05.2016 cu modificările din 20.01.2020 
58 Ordinul Agenţiei pentru silvicultură „Moldsilva” nr. 131-p/03.09.2009 
59 Ordinul Agenţiei „Moldsilva” nr.159/30.05.2016 cu modificările din 20.01.2020 
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Potrivit Ordinului Agenției „Moldsilva” nr.285 din 06 decembrie 2019 „Cu 

privire la rezultatele reviziei planificate şi de control din toamna anului 2019”, în 

perioada dintre revizii au fost depistate tăieri ilicite în volum total de 2617,5 m3 , dintre 

care: tăieri ilicite în volum de 588,4m3 confirmate prin procese-verbale; tăieri ilicite 

în volum de 1434.3 m3 depistate în cadrul reviziilor de către personalul silvic; tăieri 

ilicite în volum de 594,8 m3 depistate în cadrul controalelor efectuate în perioada 

primăvară-toamnă de Inspectoratul pentru Protecţia Mediului.   

În opinia Agenţiei „[...] toate acestea se datorează lipsei unui control riguros 

din partea administrației sau adoptării superficiale a prevederilor legale de conduită 

în activitatea curentă a întreprinderii”.  

 

b) reviziile neplanificate – sunt efectuate în caz de necesitate pentru transmiterea 

cantonului silvic de la un pădurar la altul sau la altă persoană cu funcții 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 

secția de zi şi alte scopuri, de revenire la serviciu după o lipsă temporară.   

Reviziile neplanificate se efectuează conform ordinului directorului entității 

silvice, iar în unele cazuri, excepționale, conform dispoziției șefului 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 întocmește un act conform modelului 

stabilit.  

În situații deosebite, când din motive întemeiate pădurarul 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, înștiințați în scris, în timp util, despre 

acțiunea 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 împiedicarea acțiunii de predare-primire a cantonului respectiv. În 

această situație la revizie, va participa şi un reprezentat al entității silvice. În mod 

obligatoriu în actul nominalizat se indică cazul când transmiterea-primirea cantonului se 

efectuează în timp de iarnă când stratul de zăpadă sau inundațiile (revărsarea râurilor), 

fac imposibil de a duce evidența tuturor cioatelor apărute în rezultatul tăierilor ilicite şi 

de a le marca, precum şi de a efectua revizia cu respectarea modalității stabilite. 

c) revizii de control - în cantoanele în care sau depistat multe contravenții silvice, 

imediat după reviziile planificate în scopul inspectării calității şi respectării modului de 

efectuare a lor, cuprinzând nu mai puțin de 30% din toate controalele.   

Reviziile de control sunt efectuate de inginerii pază şi protecție a pădurii, fond 

forestier, inginerii silvici șefi şi directorii entității silvice, precum şi de șefii altor ocoale 

silvice. 
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În scopul efectuării reviziilor de control a cantoanelor se emit ordine pe entitatea 

silvică prin care se aprobă graficele realizării acestor revizii cu indicația cantoanelor, 

termenelor efectuării şi persoanelor cu funcții de răspundere care vor efectua reviziile. 

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 șefului sau 

șefului adjunct de ocol silvic. În rezultatul tuturor tipurilor de revizii se întocmește un act 

de forma stabilită.  

În conformitate cu totalurile reviziilor de control se emite un ordin pe gospodăria 

silvică, în care stipulează măsurile necesare privind lichidarea neajunsurilor şi încălcărilor 

depistate în timpul reviziilor, se menționează şi se iau măsuri disciplinare asupra 

personalului serviciului silvic. 

d) reviziile inopinate - în caz când e necesar de a examina plângeri sau alte 

semnale privind activitatea nesatisfăcătoare a pădurarului sau dacă acesta face abuz la 

exercitarea funcțiilor de serviciu precum şi la efectuarea controlului de stat asupra stării 

folosirii, regenerării, pazei şi protecției pădurii;  

Reviziile inopinate se efectuează conform unei indicații speciale a directorului 

entității silvice de către șeful ocolului silvic, inginerului pentru paza şi protecția pădurii, 

inginerul silvic șef sau de către directorul entității silvice. 

În unele cazuri reviziile inopinate se pot efectua în conformitate cu dispoziția 

șefului ocolului silvic de către adjunctul acestuia, maiștrii silvici sau de către şeful 

ocolului silvic despre care fapt se aduce la cunoștință directorului entității silvice. 

În dependență de circumstanțe, reviziei inopinate poate fi supusă numai o parte a 

cantonului sau supuse controlului numai unele compartimente de activitate a pădurarului. 

e) controlul operativ - se efectuează de către personalul serviciului silvic în mod 

sistematic, punând controlului în natură starea pazei pădurii în cantoane. Fiecare canton 

se inspectează parțial, iar după caz şi integral, nu mai rar de o dată în 2 luni cu întocmirea 

obligatoria a actului respectiv.  Termenii de efectuare a controlului operativ si numărul 

acestor controale se stabilesc de șeful ocolului silvic.  

Etapa documentării rezultatelor reviziilor/controlului include următoarele cerințe: 

La finele reviziei se întocmește un act în 2 exemplare conform formei indicate, din 

care unul este înmânat șefului de ocol silvic (adjunctului acestuia), al doilea exemplar 

este predat entității silvice.  

În caz de depistare în canton a unui volum esențial de contravenții 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 mențiunea respectivă. 

 

Extras din Ordinul nr.220-p din 10 octombrie 2018 „Cu privire la aplicarea 

sancțiunilor disciplinare”: 

„În baza ordinului nr.192-p din 06.09.2018 au fost efectuate controalele 

operative în toate cantoanele silvice ale ocolului silvic ... în urma cărora a fost depistat 

un volum total de 29,6m3 tăieri ilicite  



61 
 

Tăierile ilicite depistate de membrii comisiei se datorează neglijenței 

manifestate de către pădurarii ocolului silvic fată de atribuțiile funcționale.  

Astfel nu s-au luat măsuri de prevenire a săvârșirii de fapte care, potrivit 

prevederilor legale, constituie contravenții sau infracțiuni silvice, nu a identificat 

persoanele care le-au săvârșit, nu a apărat integritatea fondului forestier, nu a 

întreprins măsuri de prevenire a tăierilor ilicite de arbori.” 

 

 Actele reviziilor cantoanelor şi controlului operativ se înregistrează în registrul de 

evidentă a contravențiilor silvice a ocolului silvic, după care câte un exemplar de fiecare 

act se expediază entității silvice pentru a fi aprobate de către directorul acesteia şi 

înregistrat.  

Factori de risc de ordin intern şi operaționali identificați ca rezultat al analizei 

procesului de efectuare a reviziilor/controalelor interne:   

1. Omisiune de reglementare a drepturilor şi obligațiilor persoanei 

controlate/inspectate și a membrilor echipei de revizie/control (ex.: solicitare de 

explicații, contestarea rezultatelor controlului, solicitarea controlului repetat, modificarea 

ordinii controalelor planificate etc.). 

2. Nu este specificată obligația de neadmitere a situațiilor de conflict de 

interese, declarării situațiilor de conflict de interese. 

De menționat, că conflictul de interese este riscul de corupție reglementat de 

Politica antifraudă şi anticorupție în cadrul ramurii silvice, aprobată prin Ordinul 

nr.185/29.08.2019. Situația constatată este un argument suplimentar în susținerea opiniei 

precum că politicile elaborate nu sunt integrate în procesele şi activitățile desfășurate.  

3. Lipsă de reglementări/neclarități cu referire la durata (numărul de zile 

lucrătoare) efectuării reviziei/controlului şi numărul minim de persoane care ar putea 

efectua revizia/controlul (șeful şi membrii echipei de control/revizie). 

4. Sistem imperfect de autorizare a efectuării reviziilor/controlului şi 

raportare a rezultatelor, generat de lacunele şi ambiguitatea cadrului intern de 

reglementare. Utilizarea expresiei „Reviziile inopinate se efectuează conform unei 

indicații speciale a directorului entității silvice”60  pe fundalul cerințelor de emitere a unei 

dispoziții a directorului pentru reviziile planificate şi de control, oferă emitentului spațiu 

de discreție şi posibilitatea oferii soluției proprii prin interpretarea subiectivă a condiției 

„privind activitatea nesatisfăcătoare a pădurarului”. 

Mai mult, Instrucțiunea nu include cerințe şi condiții pentru autorizarea controlului 

inopinat.  

Discreție ce ține de termenul raportării rezultatelor reviziilor/controlului şi a 

raportului privind totalurile reviziilor planificate şi de control al cantoanelor – nu este 

stabilit un termen pentru prezentarea actelor directorului întreprinderii spre aprobare.   

 
60 Pct.19 ) Instrucțiunea cu privire la efectuarea reviziilor şi controlului operativ în fondul forestier proprietate publică 

aprobată prin Ordinul Agenției „Moldsilva” nr.159/30.05.2016 cu modificările din 20.01.2020 
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Unicul responsabil pentru depunerea la sediul ocolului silvic a actelor de revizie şi 

control este maistru-pădurar, care potrivit fișei de post (pct.3.7) este obligat să prezinte 

materialele controlului in termen de cel mult 2 zile lucrătoare.  

5. Neclarități cu referire la obiectul reviziei/controlului stipulate în pct. 14 

din Instrucțiune. Urmează a fi verificate/inspectate 11 puncte în cadrul oricărei inspectări 

indiferent de tipul reviziei/controlului, în pofida faptului că temeiul şi scopul lor este 

diferit. Spre exemplu: verificarea funcționării rețelei telefonice, starea sediului cantonului 

silvic, oportunitatea depistării focarelor de boli ori gradul de ocupare cu lucru a 

pădurarului ce nu este de competenta ori funcțiile lui şi influenta asupra îndeplinirii 

măsurilor de pază a pădurii, urmează a fi efectuate şi în cadrul controalelor inopinate 

pentru examinarea plângerilor ori şi în cadru reviziilor de control.  

 În varianta actuală, Instrucțiunea impune parcurgerea întregului spectru de cerințe 

stipulate ca obiect al reviziei/controlului, stare ce creează incomodități în aplicare, 

afectând eficienta şi eficacitatea reviziilor/controalelor or un act instituțional urmează 

a fi executat în întregime dar nu selectiv şi discreționar.  

6. Formulări ambigui care permit interpretări abuzive – „în cantoanele în 

care sau depistat multe contravenții silvice [...]”61; „[...] urmează a fi actate contravențiile 

silvice nedepistate anterior”62; „în caz de depistare în canton a unui volum esențial de 

contravenții silvice…”63. Utilizarea sintagmei contravenții silvice impune persoana 

supusă reviziei/controlului şi echipa de control la efectuarea calificării juridice a încălcării 

depistate, lăsând la o parte orice gen de încălcare a legislației silvice care nu este 

reglementată de Codul contravențional, chiar şi infracțiune, fapt ce vine în contradicție 

cu scopul şi obiectul reviziei/controlului. 

Mai mult, cuantificarea numărului contravențiilor silvice depistate prin utilizarea 

cuvintelor „multe” şi „volum esențial” permite interpretare subiectivă în dependență de 

interesele manifestate în cadrul verificărilor.  

7. Ambiguitatea temeiului efectuării reviziei de control. Pornind de la ideea 

că revizia de control este un control mai aprofundat, exercitat imediat după terminarea 

reviziei planificate de superiori (inginerii pază şi protecție a pădurii, fond forestier, 

inginerii silvici, șefi şi directorii entității silvice, precum şi de șefii altor ocoale silvice), 

aceasta ar trebuie inițiată numai în cazuri temeinic justificate. „[...] multe contravenții 

silvice”, după cum este menționat supra, constituie un motiv interpretabil şi arbitrar. 

8. Concurență de norme interne pe latura utilizării ciocanelor silvice care 

poate genera abuz de normă şi abuz de putere, aplicarea sancțiunilor nejustificate, decizii 

arbitrare, escrocherii, fraudă etc. Potrivit pct.16 din Instrucțiunea cu privire la efectuarea 

reviziilor/controalelor64 „În cazuri excepționale, la efectuarea reviziilor, persoanele cu 

funcții de răspundere, care nu au la dispoziție ciocane de marcat, efectuează marcarea 

 
61 Pct.15 lit.c) Instrucțiunea cu privire la efectuarea reviziilor şi controlului operativ în fondul forestier proprietate 

publică aprobată prin Ordinul Agenției „Moldsilva” nr.159/30.05.2016 cu modificările din 20.01.2020 
62 Pct.16 alin.(1) ibidem 
63 Pct.21 ibidem  
64 ibidem  
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cioatelor cu ciocanele de marcat ale altor lucrători, care dispun de acestea şi sunt prezenți 

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).”  

Reglementarea vine în contradicție cu pct.25 din Regulamentul cu privire la 

utilizarea ciocanelor silvice: „Angajații serviciului silvic care au primit ciocane silvice 

pentru marcat, poartă responsabilitate personală pentru utilizarea şi păstrarea corectă a 

acestora. Transmiterea ciocanelor silvice de marcat altor persoane este interzisă.”65 

9. Lacună de reglementare - instrucțiunea nu indică împuternicitul pentru 

efectuarea reviziilor planificate. Potrivit fișei postului pentru funcția de şef de ocol silvic, 

deținătorul funcției nu exercita revizii neplanificate (numai operative, revizii planificate 

şi inopinate pct.3.21) şi nu dispune de drept de a dispune revizii neplanificate. 

Factorii de risc identificați pot genera riscuri de fraudă şi corupție precum: 

primire de remunerație ilicită, nedenunțarea influențelor necorespunzătoare, trafic de 

influență, neglijență, nedocumentarei intenționată a iregularităților, delapidarea 

patrimoniului, includerea în actele de revizie/control a datelor denaturate în vederea 

măririi ori micșorării volumului tăierilor/sustragerilor, avizare nejustificată a actelor 

de revizie şi control, exercitarea în mod intenționat a reviziei/controlului tendențios .  

 

5.4 DOCUMENTAREA ÎNCĂLCĂRILOR SILVICE (TĂIERI ILEGALE) 

Pentru analiza procedurii de documentare a încălcărilor silvice au fost consultate 

următoarele acte normative şi instituționale: Codul contravențional, Codul silvic; 

Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Agenției „Moldsilva”66, Regulamentul 

provizoriu al gărzii forestiere a Agenției „Moldsilva”67, Instrucțiunea cu privire la 

efectuarea reviziilor şi controlului operativ în fondul forestier proprietate publică68, fișe 

de post a angajaților întreprinderii silvice.   

Entitățile evaluate nu au statut de agent constatator dispus de Codul 

contravențional. 

Procedura de documentare şi monitorizare a rezultatelor încălcărilor silvice 

include următoarele etape: 

1. Constatarea şi raportarea încălcărilor; 

2. Documentarea încălcărilor, calculul prejudiciului cauzat; 

3. Expedierea spre examinare autorității competente; 

4. Evidența şi monitorizarea rezultatelor, repararea prejudiciului.  

 
65 Ordinul Agenției pentru silvicultură „Moldsilva” nr. 131-p/03.09.2009  
66 HG  pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Agenției “Moldsilva”, structurii şi 

efectivului-limită ale aparatului central al acesteia nr. 150  din  02.03.2010 
67 Regulamentul provizoriu al gărzii forestiere a Agenției “Moldsilva”, aprobat prin HG cu privire la măsurile de 

asigurare a ocrotirii pădurilor, perdelelor forestiere de protecție şi a altor plantații silvice nr.106 din 27.02.96  
68 Instrucțiunea cu privire la efectuarea reviziilor şi controlului operativ în fondul forestier proprietate publică a 

statului, aprobată prin Ordinul Agenției “Moldsilva” nr.159 din 30.05.2016, revizuit  şi actualizat la data din 

20.01.2020  
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De menționat, că întreprinderile nu dispun de un document, care ar reglementa 

clar şi fără echivoc procesul de documentare a încălcărilor silvice.  

Cele mai frecvente încălcări depistate fac referire la tăierea ilegală sau vătămarea 

arborilor şi arbuștilor (art.122 CC), distrugerea şi vătămarea culturilor silvice (art.123 

CC), încălcarea modului de recoltare şi transportare a lemnului (art.95 CC) etc.  

Potrivit art.405 CC au dreptul să constate contravențiile supra, să încheie procese-

verbale şi să aplice sancțiuni persoanele abilitate cu funcții de control din cadrul 

Inspectoratului pentru Protecția Mediului. 

Agenția „Moldsilva” şi întreprinderile subordonate nu dispun de statut de agent 

constatator. Competențele angajaților ramurii silvice se limitează la identificarea 

acțiunilor ilicite (arborii tăiați, doborâți, cioatele arborilor tăiați ilicit, locurile arborilor 

defrișați, depistarea acțiunilor ilicite în flagrant delict etc.) cu informarea organelor 

competente.  
 

1. Constatarea şi raportarea încălcărilor/ilegalităților 

Potrivit Instrucțiunii69 paza fondului forestier la nivel de canton se execută şi se 

asigură de către pădurarul titular de canton, care şi este obligat să identifice 

acțiunile/rezultatele acțiunilor ilicite, despre ce informează în cel mult 72 de ore, verbal 

sau în scris maistrul pădurar. 

 În cazul depistării în flagrant a unor acțiuni ilicite, pădurarul va sesiza imediat 

telefonic la nr.112 şi/sau șeful ierarhic superior. Actele interne oferă pădurarului 

atribuții excesive prin obligarea acestuia să confiște sau să rețină, după caz, materialele 

lemnoase provenite din săvârșirea faptelor ilegale, acțiunile în cauză fiind prerogativa 

instanței de judecată sau a IPM.  

Maistrul pădurar este obligat să informeze imediat șeful de ocol silvic despre 

producerea de evenimente deosebite.   
 

2. Documentarea încălcărilor  

În caz de depistare a unor acțiuni ilicite în flagrant delict, după sesizarea telefonică 

la nr.112 sau superiorul, pădurarul, în măsura posibilităților, va stabili identitatea 

persoanelor, va fixa pe dispozitive foto sau video acțiunile ilicite. 

 Maistrul pădurar (în comun cu pădurarul) vor efectua calculele prealabile a 

prejudiciului cauzat, potrivit tarifelor reglementate în anexele la Codul silvic. În caz că 

nu este posibilă identificarea masei lemnoase este efectuată estimarea masei lemnoase 

tăiate ilicit.  

  Procesul verbal cu privire la prejudiciul cauzat fondului forestier poate fi întocmit 

şi de șeful adjunct de ocol silvic, șeful ocolului silvic, inspectorul gărzii forestiere a 

întreprinderii.  

În pofida faptului că potrivit art.85 alin.(4) CS „sumele prejudiciului cauzat prin 

încălcarea legislației silvice se restituie deținătorului de terenuri din fondul forestier”, iar 

 
69 ibidem  
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în baza art.64 alin.(4) lit.c) dreptul de a intenta acțiuni în justiție pentru repararea 

prejudiciului cauzat fondului forestier şi cinegetic este în exclusivitate atribuit IPM, 

Codul silvic nu stipulează/nominalizează entitatea responsabilă de calcului 

prejudiciului.  

De facto, prejudiciul este calculat de angajatul ramurii silvice cu întocmirea 

Procesului verbal cu privire la aprecierea prejudiciului cauzat fondului forestier în urma 

acțiunilor ilicite şi verificat de superiorul acestuia.  

Cu referire la cuantumul prejudiciului calculat este de menționat că sumele 

calculate sunt extrem de modeste (68 de lei pentru doi arbori tăiați), datorită formulei de 

calcul ce include salariu minim70 (18 lei) înmulțit la tarifele prevăzute în anexele 1-15 la 

Codul silvic.   

Potrivit fișei postului, șeful de ocol silvic controlează calitatea întocmirii actelor şi 

corectitudinea calculului prejudiciului cauzat cu transmiterea spre examinare IPM. 
 

3. Expedierea spre examinare autorităților competente 

Prim responsabil de expedierea setului de acte privitor la încălcările depistate este 

șeful de ocol silvic, care este obligat în termen de două zile lucrătoare să expedieze 

reprezentanților în teritoriu al IPM şi/sau IP, setul de acte pentru examinare conform 

competenței. Sunt expediate: scrisoarea de însoțire a întreprinderii silvice, înregistrată în 

cancelaria întreprinderii şi procesul verbal cu privire la aprecierea prejudiciului cauzat 

fondului forestier în urma acțiunilor ilicite, în care este apreciat cuantumul despăgubirilor 

ce urmează a fi recuperat în urma acțiunilor ilicite. 

La nivel de întreprindere, responsabili pentru expedierea materialelor este 

inspectorul protecția pădurilor, pe când inginerul pază şi protecție asigură sau 

monitorizează remiterea în termen a materialelor.   

 Cadrul intern de reglementare nu indică data/evenimentul de la care pornește 

curgerea termenul de două zile lucrătoare. 
 

4. Evidența şi monitorizarea rezultatelor, repararea prejudiciului  

 Șeful de ocol silvic analizează lunar activitatea de pază, precum şi modul de 

soluționare a proceselor-verbale încheiate în cazul constatării săvârșirii de contravenții şi 

infracțiuni silvice, stabilind măsurile care se impun.  

Responsabil de evidenta proceselor verbale la nivel de ocol silvic este șeful adjunct 

de ocol silvic. 

La nivel de întreprindere, evidenta contravențiilor silvice, controlul transmiterii 

spre examinare conform competenței, monitorizarea rezultatului examinării sunt puse în 

sarcina inginerului pază şi protecție71. Totodată inginerul pază şi protecție verifică 

corectitudinea şi oportunitatea întocmirii proceselor-verbale privitor la încălcările 

legislației silvice.  

 
70 Legea privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim nr.1432 din 28.12.2000 
71 Pct.11 lit.e) Instrucţiunea cu privire la efectuarea reviziilor şi controlului operativ în fondul forestier proprietate 

publică a statului, aprobată prin Ordinul Agenției “Moldsilva” nr.159 din 30.05.2016, revizuit  şi actualizat la data din 

20.01.2020 
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Ca rezultat a evaluării efectuate a fost dedusă necesitatea elaborării unui 

mecanism uniformizat pentru monitorizarea rezultatelor examinării demersurilor în 

adresa autorităților publice potrivit competenței. Actul va reglementa ținerea într-un 

registru special a evidenței tuturor sesizărilor/demersurilor înaintate, cu efectuarea 

înscrisurilor despre răspunsul ori rezultatul obținut. Registru va include date despre 

costul masei lemnoase tăiate ilicit ori sustrase şi cuantumul prejudiciului calculat. 

Sumele presupus achitate, vor fi verificate cu date evidenței contabile a întreprinderii. 

De asemenea vor fi făcute mențiuni despre mijlocul de transport, proprietarul, persoana 

aflată la volan şi acțiunile întreprinse în acest sens.      

 Responsabilul de ținerea registrului va elabora şi prezenta semestrial, dar nu mai 

târziu de o dată stabilită a lunii imediat următoare finalizații semestrului o Notă 

informativă, cu informarea ulterioară a subdiviziunii responsabile din cadrul Agenției 

„Moldsilva”.  

Conducătorul întreprinderii silvice, întru executarea pct.13 lit.f) din Instrucțiune72, 

va lua măsuri pentru recuperarea pagubelor aduse fondului forestier şi finalizarea 

acțiunilor întreprinse în acest sens.   

Cu referire la repararea prejudiciului este de menționat că în temeiul pct.23 din 

Instrucțiune,73 faptele/acţiunile ilicite depistate în raza cantonului silvic aflat sub pază, 

nedepistate şi nedeclarate în termen de persoana responsabilă de asigurarea pazei 

fondului forestier, se apreciază ca prejudiciu cauzat fondului forestier în rezultatul 

neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu privind paza fondului forestier.  

În pofida faptului că toate persoanele responsabile de asigurarea pazei fondului 

forestier, în temeiul art.339 CM poartă răspundere materială individuală deplină, în baza 

contractelor semnate, Instrucțiunea instituie, numai pentru pădurari, cuantumul 

răspunderii materiale în mărimea echivalentă prejudiciului cauzat, în limitele cerințelor 

art.336 CM, însă nu mai mult de un salariu mediu lunar al lui.  

Pe această linie, este identificată a necorespundere a cuantumului răspunderii 

materiale a pădurarului dispusă de un act aprobat de fondator şi cadrul de reglementare 

intern a întreprinderilor subordonate. Mai mult, poate fi dedusă favorizarea deținătorilor 

postului de pădurar pe fundalul celorlalte posturi responsabile de asigurarea pazei 

fondului forestier: maistrul pădurar, şeful adjunct de ocol silvic, seful de ocol silvic şi 

inginerul pază şi protecţie a pădurii.  

Factorii de risc identificați pot genera riscuri de fraudă şi corupţie precum: 

primire de remunerație ilicită, nedenunțarea influențelor necorespunzătoare, 

traficarea influenței, abuz de funcție, neglijență, includerea în actele de documentare 

a datelor eronate în vederea măririi ori micșorării volumului tăierilor/sustragerilor, 

avizarea nejustificată a actelor prezentate, favorizarea anumitor făptași prin 

 
72 Instrucţiunea cu privire la efectuarea reviziilor şi controlului operativ în fondul forestier proprietate publică a 

statului, aprobată prin Ordinul Agenției “Moldsilva” nr.159 din 30.05.2016, revizuit  şi actualizat la data din 

20.01.2020 
73 ibidem  
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neexpedierea materialelor în adresa autorității competente, nerecuperarea 

prejudiciului şi costului masei lemnoase etc.      

   

5.5  UTILIZAREA CIOCANELOR SILVICE DE MARCAT  

 Reglementări cu privire la evidența, eliberarea şi folosirea ciocanelor silvice de 

marcat sunt stabilite în Codul silvic (art. 36 alin.(7) şi art. 64 alin.(6)),  Instrucțiunea cu 

privire la efectuarea reviziilor şi controlului operativ în fondul forestier proprietate 

publică74, Regulamentul cu privire la evidența, eliberarea şi folosirea ciocanelor de 

marcat, folosite în unitățile silvice de stat, în garda forestieră şi în aparatul central al 

autorității silvice centrale,75 regulamente ale subdiviziunilor, fișe de post.  

 Ciocanul silvic (dispozitiv special de marcat) – este un instrument cu regim special 

care este folosit pentru aplicarea semnului convențional specific (marcarea) arborilor 

destinați recoltării, cioatelor arborilor tăiați, inclusiv ilegal şi a producției lemnoase 

recoltate.  

 Potrivit art.64 alin.(6) din Codul silvic, ciocanele silvice sunt eliberate unor 

angajați ai serviciului silvic  pentru: (1) exercitarea funcțiilor de control şi (2) pentru 

marcarea arborilor destinați extragerii. Ciocanele silvice au regimul mărcilor şi al 

sigiliilor, tiparele acestora se legalizează notarial.  

 Conform prevederilor Regulamentului cu privire la ciocanele silvice76, în ramura 

silvică națională sunt utilizate următoarele categorii de ciocane de marcat pentru: 

eliberare; selecție; control; constatare a tăierilor ilicite.  

  

Nr. 

d/o 

Categoria ciocanului  Deținătorul/funcția 

1. Ciocan de marcat de constatare 

a tăierilor ilicite şi de eliberare 

Maistrul silvic 

2. Ciocanul de marcat de selectare Maistrul silvic, Șeful de ocol silvic 

Șeful adjunct de ocol silvic 

3. Ciocanul de marcat de eliberare 

şi de control 

Șeful adjunct de ocol silvic 

Șeful de ocol silvic 

4. Ciocanul pentru marcat de 

control şi de selectare 

Inginer fond forestier din entitățile silvice  

5. Ciocanul pentru marcat de 

control  

Inginer pază şi protecție a pădurilor 

Inginerul silvic-șef, Garda forestieră 

Specialiști silvici din Aparatul Agenției 

„Moldsilva” 

 
74 Ibidem  
75 Regulamentul cu privire la evidența, eliberarea şi folosirea ciocanelor de marcat, folosite în unitățile silvice de stat, 

în garda forestieră şi în aparatul central al autorității silvice centrale, aprobat prin Ordinul Agenţiei pentru silvicultură 

„Moldsilva” nr. 131-p/03.09.2009 
76 ibidem 
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La nivelul întreprinderii silvice, evidenta şi eliberarea ciocanelor silvice este 

obligația de funcție a inginerului pază şi protecția pădurii. (fișa de post, pct.3.21). 

Regulamentul Direcției fond forestier, arii protejate, pază şi protecție77, care de 

facto este responsabilă de administrarea ciocanelor silvice, nu include sarcina dată, 

care nu este regăsită nici în fișă postului vreo unui funcționar din cadrul subdiviziunii.   

Fișele de posturi beneficiare de ciocane silvice de marcat nu reglementează 

responsabilitatea privind utilizarea şi păstrarea corectă ale acestora.   

Factori de risc de fraudă şi corupție de ordin intern şi operațional identificați ca 

rezultat al analizei Regulamentului cu privire la ciocanele silvice78: 

1. Pct. 14 – Formulare lingvistică ambigue „[...] şi specialiștilor silvici 

respectivi ai aparatului central al autorității silvice centrale”. Întru evitarea interpretărilor 

abuzive, ar fi binevenită indicarea funcțiilor deținute, potrivit fișelor de post.   

2. Pct. 24 - Lipsă de reglementări despre procedura de primire-

predare/evidentă a ciocanelor silvice pentru marcat de selecție eliberate maiștrilor silvici 

şi șefilor adjuncți de ocol silvic. Nu este menționat pe ce perioadă ciocanul de marcat de 

categoria dată este eliberat șefului de ocol silvic – regim permanent ori provizoriu. 

Reglementări vagi pe latura tinerii evidenței eliberării temporare a dispozitivelor de 

marcat de categoria dată de către șeful ocolului silvic.   

3. Pct. 25 vine în contradicție cu pct.16 lit.a) din Instrucțiunea cu privire la 

efectuarea reviziilor şi controlului operativ în fondul forestier proprietate publică79, 

creând spațiu pentru interpretări şi aplicări abuzive. 

4. Pct. 26 – Reglementări contradictorii. Prevederea „Întărirea ciocanelor 

silvice de marcat după pădurari, în orice caz este interzisă categoric” ar putea genera 

împuterniciri abuzive prin exercitarea obligației pădurarului de asigurare a calității 

marcării arborilor preconizați extragerii, determinată de pct.3.2 lit.d) din Fișa postului 

pentru funcția de pădurar. 

5. Pct. 27 – Reglementări incomplete vis-a-vis de interdicția de a repartiza 

dispozitivele de marcat, utilizate anterior, la angajarea în toate posturile cu împuterniciri 

de a le folosi. Varianta actuală dispune interdicția dată numai pentru nou angajații 

ocoalelor silvice, exceptând reprezentanții aparatului întreprinderilor şi Agenției 

„Moldsilva”. 

6. Regulamentul nu dispune cu referire la soarta dispozitivelor foste în 

folosință şi interzise spre repartizare repetată. Urmează a fi reglementată şi procedura de 

scoatere din uz şi casare a dispozitivelor de marcare.  

7. Pct.28 – Formulări lingvistice vagi determinate de ne indicarea 

subdiviziunii din cadrul autorității silvice centrale, în adresa căreia urmează a fi prezentată 

informația la începutul anului.  

 
77 Ordinul Agenției „Moldsilva” nr.97/14.05.2019 
78 Ordinul Agenției pentru silvicultură „Moldsilva” nr. 131-p/03.09.2009 
79 Ordinul Agenţiei „Moldsilva” nr.159/30.05.2016 cu modificările din 20.01.2020 
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8. Pct.30 – Formulări lingvistice vagi şi ambigui generate de lipsa obligației 

utilizatorului de a raporta despre pierderea ori furtul ciocanului silvic pentru marcat. Întru 

instituirea unei clarități, Regulamentul urmează că includă informația despre: forma 

raportării: verbal, în scris, ori formă mixtă; termenul raportării: zile/ore din momentul 

constatării; destinatarul raportării: șeful nemijlocit, șeful entității, ori în ambele adrese 

etc.    

9. Lacună de reglementare cu referire la păstrarea ciocanelor silvice în afara 

programului.  

10. Lacună cu referire la termenul pentru comunicarea în adresa autorității 

silvice centrale a pierderii ori furtului ciocanului silvic de marcat. Nu este stipulată 

obligația informării inspectoratului de politie despre furtul ciocanului silvic, recuperării 

valorii bunului pierdut de la salariatul vinovat şi scoaterea bunului din inventarul unității.  

11. Regulamentul nu se expune asupra semnificației termenului „calitatea 

marcării”, nu descrie procedura de aplicare a mărcii, decojirea unei porțiuni din arborele 

selectat, a producției recoltate, vizibilitatea mărcii aplicate, diversitatea culorilor 

vopselelor aplicate etc.  

12. Regulamentul nu dispune în ce circumstanțe poate fi utilizat ciocanul de 

marcat de eliberare.  

Factorii de risc identificați pot genera riscuri de fraudă şi corupție precum: 

abuzul de funcție, folosirea ciocanului de marcat contrar regulilor stabilite, aplicarea 

intenționată a sigiliului ilizibil cu scopul camuflării tăierilor ilicite etc.  

 

5.6 UTILIZAREA ARMELOR DE FOC 

 În temeiul art.38 alin.(1) lit.a) din Legea privind regimul armelor şi munițiilor cu 

destinație civilă nr.130/08.06.2012 cu modificările ulterioare, „autoritatea administrativă 

de specialitate pentru silvicultură poate deține şi folosi, prin intermediul Agenției 

„Moldsilva” şi al întreprinderilor de stat în privința cărora aceasta exercită funcții de 

fondator, arme de apărare şi de pază, arme utilitare, precum şi muniții aferente pentru 

exercitarea atribuțiilor de serviciu ale organelor de control în domeniul pazei fondului 

forestier şi al ocrotirii animalelor, precum şi arme de vânătoare şi muniții aferente pentru 

recoltarea planificată a vinațului şi combaterea animalelor dăunătoare”;  

Obiecții vis-a-vis de caracterul vag al normei, ce permite interpretări abuzive cu 

referire la subiecți: syntagma “autoritatea administrativă de specialitate pentru 

silvicultură poate deține şi folosi, prin intermediul Agenției „Moldsilva” şi al 

întreprinderilor de stat în privința cărora aceasta exercită funcții de fondator” creează 

spațiu pentru interpretare şi luare de decizii arbitrare. Agenția are statut de autoritate 

administrativă, atribuit prin HG nr.150/02.03.201080. Determinarea exactă a sensului 

cuvintelor folosite în text permite a deduce că autoritatea administrativă poate deține şi 

 
80 HG pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Agenției “Moldsilva”, structurii şi 

efectivului-limită ale aparatului central al acesteia nr. 150  din  02.03.2010 
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folosi arme cu ajutorul Agenției şi întreprinderilor fondate. Legea nu prevede în mod clar 

şi fără echivoc dreptul întreprinderilor de stat din subordinea Agenției de a deține şi utiliza 

arme.    

O altă obiecție face referire la ipoteza normei, din motiv că sintagma ”pentru 

exercitarea atribuțiilor de serviciu ale organelor de control în domeniul pazei fondului 

forestier şi al ocrotirii animalelor”  nu este în competentă  Agenției şi/sau întreprinderilor 

subordonate. Atribuția de control asupra pazei şi protecției fondului forestier şi cinegetic 

este recunoscut după Inspectoratul pentru Protecția Mediului, potrivit art.20 din Codul 

silvic.   

Factori de risc:  formulări ambigui cu privire la destinatarul normei, ce permit 

interpretări abuzive cu afectarea eficacității procesului de pază şi protecție a fondului 

forestier şi cinegetic.  

În pofida deficiențelor constatate, întreprinderile de stat din subordinea Agenției 

dispun de arme de foc, cu respectarea tuturor procedurilor de procurare şi înregistrare, 

stipulate de Legea nr.130/2012. Armele sunt repartizate angajaților ocoalelor silvice prin 

dispozițiile administratorilor întreprinderilor. De menționat că fișele postului pentru 

funcția de pădurar (pct.5.6), maistru-pădurar (pct.5.5), şef-adjunct al ocolului silvic 

(pct.5.3) şi a șefului de ocol silvic (pct. 5.3) instituie răspunderea acestuia pentru 

„păstrarea şi întreținerea corespunzătoare a armei de foc de serviciu şi a munițiilor, în 

conformitate cu cerințele Legii nr.130/2012 privind regimul armelor şi munițiilor”.    

Instrucțiunea cu privire la efectuarea reviziilor şi controlului operativ în fondul 

forestier proprietate publică a statului, aprobată prin ordinul Agenției nr.159/2016, este 

dispusă (pct.14 lit.f) obligația verificării respectării modului stabilit de păstrare şi folosire 

a armei de serviciu încredințată pădurarului, cu efectuarea înscrierilor în Actul de revizie 

ori Actul de predare-primire a cantonului.  

 Pentru a obține permisul de armă în scopuri de serviciu, angajatul întreprinderii 

silvice va întruni condițiile impuse de art. 7 din Legea nr.130/2012: va absolvi un curs de 

instruire teoretică şi practică de mânuire a armei de foc şi va prezenta certificate că este 

apt din punct de vedere psihologic şi medical. Permisul la armă urmează a fi vizat o dată 

la 5 ani (art.11 alin.(3) Legea nr.130/2012), ce presupune reînnoirea certificatelor 

medicale.  

Neasumarea de entitățile evaluate a obligațiilor financiare pentru achitarea 

costului instruirii şi certificatelor, inclusiv celor reînnoite şi transferarea acestora pe 

seama angajaților ocoalelor silvice, constituie un factor semnificativ de riscuri de 

fraudă şi corupție. În dorința de ași restitui cheltuielile efectuate din surse financiare 

proprii, agenții publici cu drept de port-armă pot comite acțiuni de sustragere din 

mijloacele materiale încredințate, implicare în tăieri ilegale şi comercializare a masei 

lemnoase, nedocumentare a acțiunilor de încălcare a legislației silvice – riscuri 

materializate ca rezultat al aplicării exercițiului de testare a integrității profesionale.  
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VI. Descrierea riscurilor  

Ca rezultat al efectuării evaluării integrității instituționale în cadrul Agenţiei 

“Moldsilva” şi întreprinderilor subordinate au fost identificate următoarele riscuri de 

fraudă şi corupție, în mare parte materializate în trecut:   

 

 

  

1. 

Riscul obținerii/oferirii de 

remunerație ilicită;  

 

   

Comportament conştient, manifestat în 

cadrul comercializării de producţie 

lemnoasă, nedocumentare a încălcărilor 

silvice, introducerii datelor eronate în actele 

primare, acceptarea tăierilor ilicite, extorcare 

de mijloace bîneşti de la subalterni, oferire 

de mijloace băneşti inspectorilor de mediu 

pentru coordonarea activităţilor de tăiere etc.   

2. Riscul admiterii 

abuzului/depășirii atribuțiilor de 

serviciu; 

 

   

Comportament conştient, manifestat în 

cadrul şi dincolo de poziţia atribuţiilor, 

efectuat în interes personal sau în interesul 

unor terţi, cum ar fi comercializarea masei 

lemnoase cu incasarea mijloacelor băneşti de 

pădurar etc.   

Riscul ar putea fi generat şi de statutul incert 

şi ambiguu al Gărzii forestiere. 

1.  

3. 

Riscul admiterii conflictului de 

interese/promovării  

intereselor personale;  

Comportament de luare a deciziilor sau 

participare la luarea deciziilor sau alte 

activităţi legate de exercitarea funcţiei, care 

afectează/favorozează sau pot 

afecta/favoriza agentul public sau persoane 

fizice sau juridice apropiate acestuia etc. 

Risc generat de lipsa procedurii de declarare 

şi soluţionare a conflictelor de interese în 

entităţile publice subordonate Agenţiei.  

4. Riscul nedeclarării influențelor 

necorespunzătoare;  

 

  

Risc generat de necunoaşterea 

reglementărilor în domeniu. Comportament 

de conformare indicaţiilor superiorilor 

despre evaluarea eronată a cantităţii de masă 

lemnoasă recoltată, conformarea la 

„doleanţele” persoanelor infleunte din afara 

entităşii publice cu restabilirea ăn funcţie a 

şefului de ocol silvic concediat anterior etc.  
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5. Riscul traficării de influenta;  Comportament conştient exercitat de terţele 

persoane cu scopul de a influenţa rezultatul 

activităţilor de control şi revizie, 

documentare a iregularităţilor, angajare în 

funcţie etc.  

6. Riscul neasigurării 

confidențialității şi protecției 

avertizorul de integritate; 

Risc generat de neimplementarea 

prevederilor Legii nr.122/2018 cu privire la 

avertizorii de integritate. 

7. Riscul neglijenței în serviciu; 

 

   

Incapacitatea de a raporta despre neregulile 

constatate, atitudine de nepăsare în 

documentarea ilegalităţilor silvice, la 

sortarea producţiei lemnoase, la depistarea 

tăierilor ilegale, aplicarea ciocanului silvic 

de marcat, monitorizarea superficială a 

rezultatelor sesizărilor expediate IPM şi 

Inspectoratelor de Poliţie, nerecuperarea 

prejudiciului şi costului masei lemnoase etc.   

8. Riscul favorizării anumitor 

persoane fizice ori juridice; 

 

  

Comportament conştient manifestat prin 

comercializarea de masă lemnoasă la preţ 

diminuat, înstrăinare de masă lemnoasă sub 

formă de ajutor material, racolarea/angajarea 

personalului ocolului silvic, întreprinderii 

subordonate Agenţiei etc.  

9. Riscul utilizării resurselor 

administrative în interes 

personal; 

 

    

Comportament conştient, manifestat prin 

utilizarea automobilului de serviciu în 

interes personal, inclusiv cu plecări peste 

hotarele ţării etc. 

1

0. 

Riscul introducerii datelor 

eronate în actele privind 

valorificarea şi recoltarea masei 

lemnoase, control şi revizie, în 

datele evidenței contabile; 

 

   

Comportament conştient, acţiunile pot avea 

un caracter superficial, dar cu respetarea 

condiţiilor de formă, manifestate prin 

sortarea frauduloasă a producţiei lemnoase 

(repartizare pe specii şi categorii) etc., - toate 

pentru obţinerea surplusului de masă 

lemnoasă.  

1

1. 

Riscul delapidării resurselor 

încredințate în gestiune; 

 

   

Comportament conştient, manifestat prin 

delapidarea/sustragerea de masă lemnoasă 

din fondul forestier gestionat  
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VII. Analiza riscurilor  

 

 

 Matricea analizei riscurilor de fraudă şi corupție include o scală cu 3 trepte şi  9 

valori pentru expunerea la risc, bazată pe o combinație dintre probabilitate (pe orizontală) 

şi impact (pe verticală).  

 

 

 

3 

Neglijența în 

serviciu; 

Utilizarea resurselor 

administrative în 

interes personal;   

    

 Favorizarea anumitor 

persoane fizice ori 

juridice; 

Introducerea datelor 

eronate în actele primare 

şi datele evidenței 

contabile;   

Remunerație ilicită; 

Abuzul/depășirea 

atribuțiilor de serviciu; 

Delapidarea resurselor 

încredințate în gestiune; 

 

2  

Conflict de interese;  

 

Neasigurarea 

confidențialității şi 

protecției avertizorul de 

integritate 

Traficarea influenței;  

Nedeclararea influențelor 

necorespunzătoare;   

  

1    

 

1 2 3 

 

 

 

 Grad de risc înalt 

 Grad de risc mediu 

 Grad de risc minor  
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VIII. Sugestii şi recomandări 

I. Propuneri şi recomandări pentru Agenţia „Moldsilva” în vederea 

consolidării climatului de integritate  

1. Elaborarea actului administrativ de stabilire a regulilor de organizare şi desfășurare 

a concursului public în cadrul entității.  Instituirea procedurii de angajare în 

posturile enumerate în pct.12 alin.(6) lit.b-f) b) din Regulamentul  privind 

organizarea şi funcționarea Agenţiei „Moldsilva”.  

2. Conformarea la prevederile art.11 alin.(1) din Legea integrităţii nr.82/2017 prin 

completarea anunțurilor privind ocuparea prin concurs a funcției vacante cu cerinţa 

de integritate înaintată fată de candidat. 

3. Actualizarea politicii interne privind cadourile conform cerințelor HG privind 

regimul juridic al cadourilor nr.116/20.02.2020. Publicarea registrului cadourilor 

4. Actualizarea politicii interne privind protecția avertizorilor de integritate la 

cerinţele Legii privind avertizorii de integritate nr.122/12.07.2018; 

5. În scopul uniformizării procedurilor, se recomandă elaborarea documentelor-cadru 

în vederea: recrutării/angajării personalului contractual în întreprinderile 

subordonate; declarării şi soluţionării conflictelor de interese în întreprinderile 

subordonate.   

6. Revizuirea şi ajustarea conținutului Codului de etică şi conduită a angajatului 

ramurii silvice, aprobat prin ordinul nr.159/20.07.2018 la cerințele cadrului 

normativ în vigoare.  

7. Întru respectarea art.10 din Legea cu privire la întreprinderea de stat şi municipală 

nr.246/23.11.2017, se impune instituirea comisiilor de cenzori, cu desemnarea 

membrilor acestora, în toate întreprinderile de stat subordonate Agenţiei.  

8. Consolidarea rolului Consiliului de administraţie şi a Comisiei de cenzori pe 

latura anticorupție şi antifraudă, cu expuneri la subiect în rapoartele emise şi 

prezentate fondatorului şi administratorului, contribuind la promovarea culturi 

integrității în întreprinderile conduse. 

9. Elaborarea şi aprobarea normelor de conduită pentru membrii Consiliului de 

administrație şi a Comisiei de Cenzori; 

10. Actualizarea Registrului electronic al subiecţilor declarării averii şi a intereselor 

personale, potrivit art.24 alin.(5) lit.h) din Legea privind declararea averii şi a 

intereselor personale nr.133/2016.  

11. La numirea în funcție a subiecților declarării, se va ţine cont că, cerința privind 

declararea averii şi a intereselor personale se include în toate procedurile sau 

contractele ce reglementează angajarea în funcție. (art.5 alin.(7) Legea 

nr.133/2016).  

12. Completarea paginii oficiale a Agenției cu informații despre bugetul autorității, 

achizițiile publice şi proiectele investiționale, rapoarte de activitate, planuri de 

dezvoltare etc., care sunt considerate informații de interes public şi pot fi făcute 
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publice în afara procedurii de examinare a cererilor privind accesul la informații, 

potrivit art. 11 alin.(5)din Legea privind accesul la informație nr.982/11.05.2000. 

13.  Asigurarea transparenței activității entității în conformitate cu HG privind 

paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua internet nr. 

188/03.04.2012. 

14. Revizuirea procedurilor interne cu privire la utilizare eficientă şi economă a 

resurselor entităţii (automobilul de serviciu, rețeaua de telefonie mobilă, 

legitimația de serviciu etc.). 

15. Conformarea la cerinţele Planului sectorial de acţiuni anticorupţie în domeniul 

protecţiei mediului pentru anii 2018-2020, aprobat prin HG nr. 1206/05.12.2018. 

16. Organizare de instruiri în domeniul integrității şi anticorupției. 

17. Desfășurarea în comun cu întreprinderile subordonate a acţiunilor de promovare a 

Liniei specializate anticorupţie 022 211311 şi a Liniei naționale anticorupţie 

080055555. 

 

II. Propuneri şi recomandări pentru Agenţia „Moldsilva” în vederea 

îmbunătățirii procesului de asigurare a pazei fondului forestier   

 

18. Inițierea propunerilor pentru elaborarea unui document de politici cu privire la 

dezvoltarea durabilă a sectorului forestier în Republica Moldova.  

19. Analiza oportunității elaborării unui glosar pentru definirea noțiunilor/termenilor 

specifici domeniului silvocinegetic.  

20. Iniţierea propunerilor de modificare a Codului silvic. 

21. Iniţierea propunerilor de modificare a art.38 alin.(1) lit.a) din Legea privind 

regimul armelor şi munițiilor cu destinație civilă nr.130/08.06.2012. 

22. Iniţierea propunerilor de modificare a actelor normative în domeniul gestionării 

gospodăriei silvice, aprobate prin HG nr.740/17.06.2003. 

23. Iniţierea propunerilor pentru abrogarea HG nr.183/15.03.1995 privind aprobarea 

Regulamentului Asociației de Stat pentru Silvicultură „Moldsilva”. 

24. Analiza oportunităţii activităţii Gărzii forestiere cu inițierea propunerilor de 

modificare/abrogare a Regulamentului provizoriu a gărzii forestiere, aprobat prin 

HG nr.106/27.02.1996. 

25. Modificarea Instrucțiunii cu privire la efectuarea reviziilor şi controlului operativ 

în fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Ordinul Agenției 

nr.159/30.05.2016 cu modificările ulterioare. 

26. Modificarea Regulamentului cu privire la evidența, eliberarea şi folosirea 

ciocanelor de marcat folosite în unitățile silvice de stat, în garda forestieră şi în 

aparatul central al autorității silvice centrale, aprobat prin ordinul Agenţiei nr.131-

p/03.09.2009. 

27. În scopul uniformizării procedurilor, se recomandă elaborarea pentru 

întreprinderile subordonate a următoarelor documente-cadru: contractul individual 

de muncă, instrucțiunile de funcţii/fişe de post, contractul de răspundere 

individuală deplină. 
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28.  Revizuirea mecanismului de documentare şi raportare a încălcărilor silvice cu 

monitorizarea riguroasă a rezultatelor. 

29. Organizare de instruiri tematice în domeniul respectării legislației muncii pentru 

responsabilii din cadrul entităților subordonate. 

30. Organizare de instruiri tematice în domeniul de specialitate pentru responsabilii 

din cadrul entităţilor subordonate.  

 

  

III. Propuneri şi recomandări pentru entităţile publice din subordinea 

Agenţia „Moldsilva” în vederea consolidării climatului de 

integritate şi controlului intern managerial 

  

1. Asigurarea transparenței procesului de recrutare/angajare a agenţilor publici cu 

plasarea anunţurilor despre funcţiile vacante pe pagina oficială a întreprinderii. 

2. Conformarea la rigorile art.11 alin.(2) lit.a) din Legea integrităţii nr.82/2017 şi 

Regulamentul cu privire la ţinerea şi utilizarea cazierului privind integritatea 

profesională a agenților publici, aprobat prin HG nr.767/2014. 

3. Revizuirea mecanismului de neadmitere, denunțare şi tratare a influențelor 

necorespunzătoare şi racordarea la prevederile art.17 din Legea integrității 

nr.82/2017 şi Regulamentul-cadru cu privire la evidența cazurilor de influenta 

necorespunzătoare. 

4. Actualizarea politicii interne privind protecția avertizorilor de integritate la 

cerinţele Legii privind avertizorii de integritate nr.122/12.07.2018; 

5. Actualizarea politicii interne privind cadourile conform cerințelor HG privind 

regimul juridic al cadourilor nr.116/20.02.2020. Publicarea registrului cadourilor 

6.  Revizuirea şi actualizarea Codului de etică şi conduită a angajaților întreprinderii 

...  

7. Revizuirea procedurilor interne cu privire la utilizare eficientă şi economă a 

resurselor entității (automobilul de serviciu, rețeaua de telefonie mobilă, 

legitimația de serviciu, ciocanul silvic etc.). 

8. Completarea paginii oficiale cu informații despre bugetul entităţii, proiectele 

investiționale, rapoarte de activitate, planuri de dezvoltare etc., care sunt 

considerate informații de interes public şi pot fi făcute publice în afara procedurii 

de examinare a cererilor privind accesul la informații, potrivit art. 11 alin.(5)din 

Legea privind accesul la informație nr.982/11.05.2000. Asigurarea publicării pe 

pagina web a informației complete şi depline cu privire la inițierea procedurilor de 

achiziții publice şi atribuirii contractelor 

9. Desfășurarea în comun cu Agenția „Moldsilva” a acțiunilor de promovare a Liniei 

specializate anticorupție 022 211 311 şi a Liniei naționale anticorupție 080055555. 

10. Implementarea sistemului de control intern managerial, astfel încît să asigure: 

mecanismul de prevenire şi detectare a fraudelor şi erorilor; politici şi proceduri 

de înregistrare a tranzacţiilor, care permit pregătirea declaraţiilor financiare în 
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concordanţă cu standardele naţionale de contabilitate; protejarea bunurilor şi a 

informaţiilor deţinute. (art.40 alin.(2) Legea integrităţii nr.82/2017).  

11. Conformarea la cerințele Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, 

lucrărilor şi serviciilor la întreprinderea de stat, aprobat prin HG 

nr.351/10.06.2020. 

12.  Organizare de instruiri în domeniul integrității şi anticorupției. 

 

IV. Propuneri şi recomandări pentru entitățile subordonate Agenției 

„Moldsilva” în vederea îmbunătățirii procesului asigurării pazei 

fondului forestier   

31.  Implementarea mecanismului de documentare şi raportare a încălcărilor silvice cu 

monitorizarea riguroasă a rezultatelor. 

32.  În scopul uniformizării procedurilor, la redactarea blanchetelor de contracte de 

angajare, instrucțiunilor de serviciu şi a contractelor de răspundere materială 

individuală deplină, se va ţine cont de documente-cadru elaborate de Agenţia 

„Moldsilva”. 

33. Documentarea cazurilor de utilizare abuzivă a ciocanelor silvice de marcat şi 

aplicării sigiliului ilizibil. 

34. Întreprinderea acțiunilor pentru identificarea şi sancționarea vinovatului de 

transportarea masei/producţiei lemnoase fără documente de proveniență – 

efectuate În cadrul documentării cazurilor de tăiere ilegală ori sustragere.   

35. La elaborarea ordinelor/dispozițiilor, în special de aplicare a sancțiunilor 

disciplinare, vor fi menționate temeiurile pe care se bazează, cu indicarea în mod 

clar a faptelor relevante și a bazei legale a deciziei. 

36. Identificarea şi documentarea cazurilor de implicare în comercializarea 

masei/producției lemnoase a angajaților care nu au astfel de împuterniciri, în 

special încasarea mijloacelor bănești. Producția lemnoasă urmează a fi achitată 

numai în contabilitatea ocolului silvic/întreprinderii. 

37. Completarea paginii web a întreprinderii cu informații despre costul masei 

lemnoase şi stocurile de masă lemnoasă, plasate cu regularitate peste o perioadă 

determinată de timp. 

38. Asigurarea transparenței procesului de recrutare a angajaților sezonieri, cu 

plasarea anunțurilor respective pe pagina oficială a întreprinderi.  

39. Intensificarea controlului managerial asupra corectitudinii datelor incluse în actele 

primare ce vizează planificarea tăierilor, recoltarea masei lemnoase, atestare, 

actele de revizii şi control.  

40. Instituirea practicilor de motivare non-financiară a angajaţilor entităţii. 

41. Identificarea resurselor financiare întru asumarea cheltuielilor pentru obţinerea 

permisului de port-armă.  
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IX. Anexe: 

Anexa nr.1  

CAUZE PENALE PORNITE (a.2018-2020) 

 Cod penal RM Nr. 

c/p 

Funcţia deţinută  Valoarea mitei ori 

prejudiciului 

cauzat  

1. Art.190 Delapidarea 

averii străine 

2 pădurar; 

 maistru-pădurar 

IS   

30416,0 lei 

persoane 

responsabile 

IS    

Daune în proporţii 

considerabile   

2. Art.231 Tăierea 

ilegală a vegetației 

forestiere 

1 Persoane 

necunoscute  

IS 

48812,0 lei  

3. art.324 Corupere 

pasivă 

  

5 Maistru pădurar 

IS   

6000 lei 

Persoane publice  

IS  

30% din surplusul 

masei lemnoase 

Inspectorul gărzii 

forestiere IS 

  

23.000 lei 

echivalentul masei 

lemnoase sustrase 

Inginerul fondului 

forestier IS 

13.300 lei  

4. art.327 „Abuzul de 

putere sau abuzul de 

serviciu” 

  

2 Administrator IS    Diminuarea 

preţurilor la masa 

lemnoasă, ajutoare 

materiale, utilizarea 

automobilului de 

serviciu în scopuri 

personale 

(prejudiciu în 

mărime 

considerabilă) 

  

Administrator IS    

Evaluări eronate 

pentru obţinerea 

surplusului de masa 

lemnoasă  

5. art.332 Falsul în acte 

publice 

1 Administrator IS     

 Total : 11    
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                                                                                                                         Anexa nr.2  

                                                                                                        

SANCŢIUNI DISCIPLINARE APLICATE ÎN PERIOADA A. 2018 - I.SEM. 2020 

 

Nr. 

d/o 

Ordinul de 

sancționare 

Descrierea abaterii disciplinare Funcția  Sancțiunea 

 
Note  

Anul 2018  

1. 02 martie 

2018 

Același 

ordin  

Neasigurarea pazei fondului forestier ce a 

generat tăierea ilicită a 96 arbori cu un volum 

de 3,43 m3 în sumă de 1913,40 lei  

pădurar mustrare   

Control insuficient asupra activității 

pădurarului  

maistru-pădurar mustrare   

2. 29 mai 2018 Admiterea unui volum de tăieri ilicite a 3 

arbori de stejar cu un volum de 4m3 

pădurar mustrare cu 

încasarea 

prejudiciului in 

sumă de 1944,80 

lei  

 

3. 23 iulie 

2018 

Neefectuarea controlului asupra calității 

lucrărilor de îngrijire a culturilor silvice 

şef de ocol mustrare Pădurarul a depus cerere de 

eliberare din funcţie 

Evidenţa necorespunzătoare a lucrărilor de 

îngrijire a lucrărilor silvice  

inginer 

regenerarea 

pădurilor  

mustrare  

Neorganizarea lucrului în subdiviziunile 

subordonate, neîndeplinirea planurilor şi 

sarcinilor la compartimentul „Fond forestier şi 

regenerarea pădurilor” iresponsabilitate 

personală   

inginer şef în 

silvicultură  

mustrare   

4. 10 

octombrie 

2018 

Admiterea tăierilor ilicite 5,71 m3 pădurar  avertizare Ordinul nu dispune asupra 

recuperării prejudiciului 

Admiterea tăierilor ilicite 3,84 m3 pădurar  avertizare Ordinul nu dispune asupra 

recuperării prejudiciului 

Admiterea tăierilor ilicite 3,38 m3 pădurar  avertizare Ordinul nu dispune asupra 

recuperării prejudiciului 
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Admiterea tăierilor ilicite 9,2 m3 pădurar  avertizare Ordinul nu dispune asupra 

recuperării prejudiciului 

Anul 2019 

5. 05 februarie 

2019  

Încălcarea normelor de depozitare şi păstrare a 

produselor lemnoase şi a lucrărilor de 

exploatare a parchetelor  

pădurar mustrare  

6. 05 februarie 

2019 

Secţionarea incorectă a masei lemnoase, 

nerespectarea prevederilor de fasonare 

sortimentată a producţiei lemnoase 

pădurar avertisment  În pofida faptului că persoana este 

sancționată pentru nerecoltarea unui 

volum maxim de lemn de lucru, 

fiind obținut numai lemn de foc, nu 

este menționată valoarea 

prejudiciului.  

7. 15 aprilie 

2019 

Neajunsuri confrom actului de control cu 

privire la verificarea tuturor suprafeţelor 

cuprinse cu tăieri de îngrijire  

pădurar mustrare aspră Nu sunt menționate motivele de 

fapt pe care este întemeiat ordinul 

de sancționare  

8. 17 iunie 

2019 

Lipsă de masă lemnoasă stabilită în rezultatul 

controlului (creangă, lemn de foc – 143,7 

m/st) 

pădurar mustrare aspră  Ordinul nu dispune asupra 

recuperării prejudiciului  

9. 29 iulie 

2019 

Utilizarea maşinii de serviciu în scopuri 

personale  

Şef de ocol 

silvic  

Avertisment  Lipsă de efect educativ-preventiv al 

sancțiunii aplicate  

10. 29 iulie 

2019 

Utilizarea maşinii de serviciu în scopuri 

personale  

 Inginer silvic 

şef   

Avertisment  Lipsă de efect educativ-preventiv a 

sancțiunii aplicate  

11. 29 iulie 

2019 

Utilizarea maşinii de serviciu în scopuri 

personale  

Şef de ocol 

silvic  

Avertisment  Lipsă de efect educativ-preventiv al 

sancțiunii aplicate  

12. 09 

octombrie 

2019 

Depistarea arborilor tăiaţi ilicit (15,93 m3 

În sumă de 15298,92 lei) 

Pădurar  Mustrare aspră  Acţiunea constă în neasigurarea 

pazei fondului forestier, 

neidentificarea şi neraportarea 

tăierilor ilicite) ordinul nu dispune 

asupra recuperării prejudiciului  

13. 09 

octombrie 

2019 

Transportarea masei lemnoase fără acte de  

însoţire şi fără recepţie tehnică  

pădurar Mustrare   

14. 08 

noiembrie 

2019 

Depistarea arborilor tăiaţi ilicit (2,05 m3 

În sumă de 2141,46 lei) 

Pădurar  Mustrare  Acţiunea constă în neasigurarea 

pazei fondului forestier, 

neidentificarea şi neraportarea 

tăierilor ilicite) ordinul nu dispune 

asupra recuperării prejudiciului 
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  Anul 2020    

15. 31 ianuarie 

2020 

Încălcarea disciplinei de muncă, nerespectarea 

instrucțiunii de funcție, neîndeplinirea pct.4 

din ordinul  nr. X 

Inginer silvic 

şef   

mustrare În fapt, ordinul este bazat pe 

calitatea nesatisfăcătoare a 

regenerării artificiale şi o suprafață 

mai mică a terenurilor cu culturi 

silvice de cât cele raportate. 

  Nerespectarea pct.3.1, 4.1, 5.1 şi 5.2 din fişa 

de post  

Inginer 

regenerarea 

pădurii 

mustrare  

  Nerespectarea pct.1.5, 3.3 şi 4.1 din fişa de 

post  

Inginer pază şi 

protecţia 

pădurii 

mustrare  

  Nerespectarea capitolelor „Funcţiile şi 

obligaţiile principale” şi „Responsabilitatea” 

din fişa de post 

Şef de ocol 

silvic  

mustrare  

  Nerespectarea capitolelor „Funcţiile şi 

obligaţiile principale” şi „Responsabilitatea” 

din fişa de post 

Şef adjunct de 

ocol silvic  

mustrare  

  Nerespectarea capitolelor „Funcţiile şi 

obligaţiile principale” şi „Responsabilitatea” 

din fişa de post 

Maistru pădurar  mustrare  

  Pct.9, 10 şi 11 din fişa de post pădurar mustrare  

  Pct.9, 10 şi 11 din fişa de post pădurar concediere  

14. 5 martie 

2020 

Abateri de la regulele de recepţie şi circulaţie 

a produselor lemnoase stabilite prin ordinul 

Agenţiei „Moldsilva” din 31.01.2020 

Pădurar 

Şef de ocol 

silvic 

Maistru pădurar  

atenţionare Sancţiune nereglementată de Codul 

munii 

15. 27 aprilie 

2020 
Încălcarea normelor tehnice cu privire la 

exploatarea parchetului depistarea 

cioatelor fără marcă) 

pădurar avertisment    

16. 04 mai 2020  Tăieri ilicite ăn volum de 96,17 m3, 

prejudiciu în valoare de 101896,23 lei 

Absenţa nemotivată de la locul de muncă  

pădurar concediat  

  A încălcat disciplina de muncă prin 

încălcarea capitolelor „sarcinile de bază”, 

şef de ocol 

silvic 

mustrare  
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„Atribuțiile de serviciu”şi 

„responsabilitățile” din fişa de post 
  A încălcat disciplina de muncă prin 

încălcarea capitolelor „sarcinile de bază”, 

„Atribuţiile de serviciu”şi 

„responsabilităţile” din fişa de post 

maistru pădurar mustrare  

17. 29 mai 2020 Extragerea masei lemnoase prin 

nereflectare în documentele evidenţei 

contabile – 18,558 m3 în sumă de 

11322,34 lei 

55 de arbori şi 88 arbuşti tăiaţi ilicit;  
Extragerea a 42,364 m3 de masă lemnoasă în 

sumă de 28849,6 lei nereflectate în 

documentele evidenţei contabile etc.  

 

  pădurar concediat  

  Încălcarea repetată pe parcursul unui an a 

disciplinei de serviciu 

Încălcarea obligațiilor asumate prin 

contract individual de muncă  pct. 1.5., 

3.3., 4.1. şi Fişa postului 

inginer pază şi 

protecţia 

pădurii 

concediat   

  Încălcarea obligațiilor asumate prin 

contract individual de muncă  pct. 3.1., 

4.1., 5.1., 5.2. şi Fişa postului  

inginer 

regenerarea 

pădurii 

mustrare aspră  

  Nerespectarea obligaţiilor asumate prin 

Contractului individual de muncă  

„Sarcinile de bază ale postului” şi 

„Principalele responsabilităţi şi atribuţii” , 

Fişa postului capitolul 

„Responsabilităţile” 

şef adjunct ocol 

silvic 

mustrare    

  Nerespectarea obligaţiilor asumate prin 

Contractului individual de muncă  

„Funcţiile şi obligaţiile principale”, Fişa 

postului capitolul „Sarcini de bază”, 

maistru pădurar  mustrare aspră  
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„Atribuţii de serviciu” şi 

„Responsabilităţile” 
  Încălcarea repetată a disciplinei de muncă, 

încălcarea contractului individual de muncă  

„Funcţiile şi obligaţiile principale”, Fişa 

postului capitolele „Sarcini de bază”, 

„Atribuţii de serviciu” şi „Responsabilităţile” 

şef de ocol 

silvic  

concediat   
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Anexa nr.3  

 

Sancțiuni disciplinare aplicate ca rezultat al aprecierii 

comportamentului agentului public ca rezultat negativ 

al testului de integritate profesională 

 

  

Nr.d/o întreprinderea 

silvică 

Fabula sancţiunea 

disciplinară 

aplicată 

1.  Întreprinderea silvo-

cinegetică Străşeni 

Pădurar a primit 5000 lei, admiterea 

manifestărilor de corupție   

avertisment  

2.  Întreprinderea 

pentru Silvicultură 

Călăraşi  

Pădurar primit 4000 lei, admiterea 

manifestărilor de corupție 

 

mustrare 

aspră 

3.   Întreprinderea 

pentru Silvicultură 

Călăraşi 

Pădurar, admiterea manifestărilor de 

corupție 

Avertisment 

4.  Întreprinderea 

pentru Silvicultură 

„Nisporeni Silva” 

Pădurar, admiterea manifestărilor de 

corupție 

Mustrare 

5.   Întreprindere 

silvică      

neidentificată      

Pădurar, admiterea manifestărilor de 

corupție, transmitere 600 lei agentului 

public din cadrul Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului  

 

6.  Întreprinderea 

pentru Silvicultură 

Tighina 

nedenunțarea tentativei de implicare în 

manifestări de corupţie 

 

7.  Întreprinderea 

pentru Silvicultură 

Soroca  

Pădurar, nedenunțarea tentativei de 

implicare în manifestări de corupţie 

Mustrare 
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Anexa nr.4  

Publicarea şi actualizarea informaţiei despre stocurile disponibile de masă lemnoasă la Rezervaţia Naturală „Codrii”  

pentru perioada ianuarie-iunie anul 2017 
 



87 
 

Anexa nr.5 

 

Factorii de risc suplimentari, identificați ca rezultat al analizei  

procedurii de documentare a tăierilor ilicite 

 

Reglementări81 Factori de risc   

Pct.6 Obligațiile pădurarului 

c) Identifică arborii/arboratele infectați, 

rupți, doborâți de fenomenele naturale şi 

raportează în scris șefului ierarhic. 

Lipsă de reglementări cu referire la 

termenul pentru depunerea raportului scris.   

d) Participă la stabilirea prejudiciului 

cauzat în raza cantonului prin tăierea 

ilicită, defrișarea arborilor, distrugerea, 

degradarea sau sustragerea arborilor, 

puieților şi lăstarilor şi acționează pentru 

identificarea autorilor acestor fapte. 

Implicarea în stabilirea prejudiciului nu 

oferă pădurarului dreptul de a întocmi (şi 

semna) procese-verbale cu privire la 

prejudiciul cauzat fondului forestier.  

g)  Asigură depistarea acțiunilor ilicite 

săvârșite de persoane 

cunoscute/necunoscute în fondul forestier 

și informează verbal/în scris, în termen de 

maximum 72 de ore șeful ierarhic superior, 

în caz contrar pentru faptele/acțiunile 

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. 

Lipsă de consecutivitate a acțiunilor 

ulterioare. 

Drept discreționar în vederea formei actului 

de informare  a șefului ierarhic superior – 

verbal/în scris.   

În situația care neraportarea este calificată 

drept neîndeplinire a atribuțiilor de serviciu 

(care ar putea genera aplicarea răspunderii 

juridice) se impune obligația raportării în 

formă scrisă.  

e) Confiscă sau reține, după caz, 

materialele lemnoase provenite din 

săvârșirea faptelor ilegale. 

 

  

art.86 CS 

Producția lemnoasă… dobândită ilicit este 

supusă confiscării şi transmisă 

întreprinderii care administrează 

gospodăria silvică.  

Atribuții excesive, ce contravin art.64 

alin.(2) lit.d şi e) CS, potrivit căruia  

reținerea, ridicarea în vederea sechestrării a 

produselor silvice şi confiscarea uneltelor 

cu care a fost comisă contravenția este 

atribuită IPM. 

În coroborare cu art. 4397 CC,  confiscarea 

specială constă în trecerea forțată şi gratuită 

în proprietatea statului a bunurilor: 

a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea 

unei contravenții;  

 
81 Instrucţiunea cu privire la efectuarea reviziilor şi controlului operativ în fondul forestier proprietate publică a statului, 

aprobată prin Ordinul Agenției “Moldsilva” nr.159 din 30.05.2016, revizuit  şi actualizat la data din 20.01.2020 
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b) rezultate din săvârșirea contravenției, 

precum şi orice venituri generate de aceste 

bunuri; 

(3) Confiscarea specială se aplică de către 

instanța de judecată la demersul agentului 

constatator. 

 

Reținerea masei lemnoase constă într-un 

exercițiu din procedura de documentare a 

încălcării depistate. Urmează a fi efectuată 

o distincție clară dintre semnificația 

cuvintelor a reține, a ridica şi a sechestra 

(masa lemnoasă) utilizate în textul 

Instrucțiunii analizate.  

m) Controlează circulația materialului 

lemnos în fondul forestier în vederea 

stabilirii provenienței şi legalității 

transportării de mase lemnoase. 

Atribuții excesive. Acțiune nereglementată 

de fișa postului pentru funcția de pădurar 

p) În cazul depistării în flagrant a unor 

acțiuni ilicite va sesiza imediat Serviciul 

National Unic Pentru Apelurile de Urgenta 

din Republica Moldova la numărul de 

telefon 112 şi/sau șeful ierarhic superior. 

Totodată, în măsura posibilității va stabili 

identitatea persoanelor care au săvârșit 

acțiuni ilicite în fondul forestier, va fixa pe 

dispozitive foto sau video acțiunile ilicite, 

aținându-se de la acțiuni de conflict cu 

persoanele respective. 

Drept discreționar privitor la prioritatea şi 

consecutivitatea apelurilor efectuate şi 

documentarea probelor.  

Lipsă de reglementări interne privitor la 

documentarea încălcărilor depistate.    

 

Pct.7 Obligațiile maistrului-pădurar 

 Utilizare concomitentă a termenilor 

maistru-pădurar şi maistru silvic (pct.6 lit.b 

şi c); pct.8 lit.a) 

e) Raportează imediat șefului ocolului 

despre producerea de evenimente 

deosebite - incendii, inundații, doborâturi, 

rupturi de vânt sau zăpadă, furturi 

organizate, tăieri ilicite, abateri ale 

personalului silvic subordonat, atacuri de 

dăunători - şi ia măsuri de primă 

intervenție pentru limitarea pagubelor. 

Lipsă de reglementări cu referire la titlul 

documentului de constatare a neregulilor, 

cât şi forma raportării -  telefonica/verbală 

ori scrisă.   
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 l) Întocmește procese verbale cu privire la 

aprecierea prejudiciului cauzat fondului 

forestier în urma acțiunilor ilicite şi depune 

procesul verbal la sediul ocolului silvic în 

termen de o zi lucrătoare  de la data 

întocmirii.   

 

Potrivit art.64 alin.(2) lit.b-c) din CS, 

constatarea contravențiilor, întocmirea 

proceselor verbale înaintarea acțiunilor în 

justiție pentru repararea prejudiciului 

cauzat sunt drepturi ale inspectorilor din 

cadrul Inspectoratului pentru Protecția 

Mediului. 

Lipsă de reglementare. Instrucțiunea nu 

prevede termenul pentru întocmirea 

procesului-verbal din momentul constatării 

încălcării. Nu este menționat dacă 

procesului-verbal este transmis ocolului 

silvic în comun cu probele acumulate şi 

actele întocmite de pădurar.  

 

Prevederi ambigui în CS cu referire la 

entitatea responsabilă de calcului 

prejudiciului. 

 

Procesele-verbale întocmite sunt un acte 

interne de constatare a încălcărilor şi 

efectuării calculului preliminar al 

cuantumului despăgubirilor (potrivit 

anexelor la CS).   

Pct.9 Obligațiile șefului de ocol silvic 

i) Analizează lunar activitatea de pază, 

precum şi modul de soluționare a 

proceselor-verbale încheiate în cazul 

constatării săvârșirii de contravenții şi 

infracțiuni silvice, stabilind măsurile care 

se impun. 

Potrivit art.85 alin.(4) CS, sumele 

prejudiciului cauzat prin încălcarea 

legislației silvice se restituie deținătorului 

de terenuri din fondul forestier.  

În acest sens șeful de ocol silvic ar trebui să 

dispună verificarea plenitudinii vărsării 

prejudiciilor calculate.  

Înaintarea acțiunilor în judecată – 

prerogativa IPM (art.64 alin.(2) lit.c) CS) 

n) În termen de două zile lucrătoare, remite 

după caz, instituțiilor teritoriale ale IPM 

şi/sau Inspectoratului de Poliție din raza de 

activitate a ocolului silvic pentru 

examinare şi constatare a contravenției 

silvice: scrisoarea de însoțire a entității 

silvice şi procesul verbal cu privire la 

aprecierea prejudiciului cauzat fondului 

forestier în urma acțiunilor ilicite, în care 

este apreciat cuantumul despăgubirilor ce 

urmează a fi recuperat în urma acțiunilor 

ilicite.  

Lipsă de reglementare. Șeful de ocol silvic 

nu are obligația prescrisă de a informa 

superiorul despre neregulile identificate în 

ocolul subordonat.  

Nu este indicat termenul/acțiunea 

întreprinsă de la care pornește curgerea 

termenului de 2 zile lucrătoare; 

Obligații similare/paralele cu inspectorul 

pentru protecția pădurii (gărzii forestiere). 

 

Pct.10 Obligațiile inspectorului gardă forestieră 
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 Utilizare neuniformă a termenilor. Potrivit 

fișei postului, funcția este întitulată 

„inspector protecția pădurii” 

d) Reține, în modul stabilit, persoanele 

suspecte în apariția incendiilor, în 

săvârșirea contravențiilor silvice şi 

încălcarea regulilor şi termenelor de 

vânătoare, sechestrează producția 

dobândită ilicit la față locului unde s-a 

comis contravenita sau în drumul din 

pădure.  

Obligația în cauză constituie o parafrazare 

(interpretare greșită) a prevederilor pct.8 

sbpct.2 şi 4 a Regulamentului provizoriu a 

gărzii forestiere a Agenției „Moldsilva”, 

potrivit căruia Inspectorul va retine 

persoana culpabilă pentru identificare, dacă 

identitatea persoanei în cauză nu poate fi 

constatată.  

 Atribuții excesive, ce contravin art.64 

alin.(2) lit.d şi e) CS, potrivit căruia  

reținerea, ridicarea în vederea sechestrării a 

produselor silvice şi confiscarea uneltelor 

cu care a fost comisă contravenția este 

atribuită IPM. 

e) Exercită, în modul stabilit, precum şi  

efectuează ridicarea de la contravenient a 

produselor silvice şi cinegetice, a uneltelor 

de contravenție şi a documentelor, dar în 

cazuri deosebite – controlul corporal.  

 Inspectorul gărzii forestiere dispune de 

drepturile prevăzute de Regulamentul 

provizoriu al gărzii forestiere, cu condiția 

că acestea nu contravin CS ori CC. 

Atribuții excesive, ce contravin art.64 

alin.(2) lit.d şi e) CS, potrivit căruia  

reținerea, ridicarea în vederea sechestrării a 

produselor silvice şi confiscarea uneltelor 

cu care a fost comisă contravenția este 

atribuită IPM. 

h) În termen de două zile lucrătoare, remite 

după caz, instituțiilor teritoriale ale IPM 

şi/sau Inspectoratului de Politie din raza de 

activitate a entității silvice pentru 

examinare şi constatare a contravenției 

silvice: scrisoarea de însoțire a entității 

silvice şi procesul verbal cu privire la 

aprecierea prejudiciului cauzat fondului 

forestier în urma acțiunilor ilicite, în care 

este apreciat cuantumul despăgubirilor ce 

urmează a fi recuperat în urma acțiunilor 

ilicite.  

Atribuții similare/paralele cu cele ale 

șefului de ocol silvic.   

Luând în considerație că sarcina dată revine 

şi șefului de ocol silvic, inspectorul gărzii 

forestiere se face responsabil de expedierea 

propriilor constatări de încălcare a 

legislației silvice.  

 

 

Pct.13 Obligațiile conducătorului entității publice 
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h) Asigură asistență juridică gratuită 

pentru personalul silvic din subordine, în 

cauzele care au legătură cu activitatea de 

pază.   

Atribuții excesive, ambiguitate cu referire la 

temeiul asigurării asistenței juridice, ce pot 

genera favorizarea sau discriminarea 

agenților publici implicați în paza pădurilor.  

Utilizare irațională a resurselor 

întreprinderii cu încălcarea principiilor 

economicității, eficienței şi eficacității.  

 


