
Anexa nr. 13 

     la Ordinul nr.18 din 29.03.2019 

 

 

PAȘAPORTUL E-PERMIS 

RECHIZITELE   DETALIILE SERVICIULUI  

Denumirea: Autorizație pentru tăieri în fondul forestier și în vegetația forestieră din 

afara fondului forestier 

 

Descrierea: Act permisiv care confirmă autorizarea următoarelor tipuri de tăieri: 

a) de regenerare, de reconstrucţie ecologică, de conservare, de îngrijire, de 

conducere şi de igienă în fondul forestier de stat; 

b) pentru alte tipuri de tăieri, cum ar fi: de igienă rase, de igienizare (curăţarea 

de rupturi şi doborîturi), de reconstrucţie a arboretelor tinere de valoare 

scăzută, de îngrijire a arboretelor surse de seminţe, de întreţinere şi 

reconstrucţie a plantajelor, tăieri sub liniile de comunicaţii şi reţelele 

electrice; 

c) efectuate pe terenurile din fondul forestier care nu sînt gestionate de 

organele silvice de stat; 

d) efectuate în spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale; 

e) efectuate în perdelele forestiere din zonele de protecţie a apelor rîurilor şi a 

bazinelor de apă; 

f) efectuate în perdelele de protecţie amplasate pe terenuri cu destinaţie 

agricolă, în perdelele forestiere de protecţie şi în plantaţiile de arbori şi 

arbuşti situate de-a lungul căilor de comunicaţii (limitrofe drumurilor şi 

căilor ferate); 

g) de arbori vătămaţi în urma calamităţilor naturale, avariilor sau în cazul 

lichidării focarelor active de boli şi vătămători în fondul forestier şi în 

vegetaţia forestieră din afara fondului forestier; 

h) de arbori vătămaţi în urma calamităţilor naturale sau în urma lichidării 

focarelor active de boli şi vătămători în pădurile incluse în fondul ariilor 

naturale protejate de stat. 

 

Cadrul legal: 

 

Legea nr. 239 din  08.11.2007 regnului vegetal 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327015  

 

Legea nr. 160 din  22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității 

de întreprinzător 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340497 

 

HG nr.27 din 19 ianuarie 2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

autorizarea tăierilor în fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului 

forestier 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=300650  

 

HG nr. 866 din 05.09.2018 cu privire la aprobarea formularelor-tip ale actelor 

permisive 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377141 
 

Formularul de Anexa A. Model de Cerere 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327015
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340497
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=300650
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377141


cerere: 

Documentele 

necesare: 

 

Pentru tăieri de regenerare, de reconstrucţie ecologică, de conservare, de 

îngrijire, de conducere şi de igienă în fondul forestier de stat: 

 documentele de amenajare a vegetaţiei forestiere. 

 

Pentru alte tipuri de tăieri, cum ar fi: de igienă rase, de igienizare (curăţarea de 

rupturi şi doborîturi), de reconstrucţie a arboretelor tinere de valoare scăzută, 

de îngrijire a arboretelor surse de seminţe, de întreţinere şi reconstrucţie a 

plantajelor, tăieri sub liniile de comunicaţii şi reţelele electrice: 

 documentele de inventariere a vegetaţiei forestiere. 

 

Pentru tăieri efectuate pe terenurile din fondul forestier care nu sînt gestionate 

de organele silvice de stat: 

 decizia deţinătorului de teren,  

 actul de cercetare fitosanitară a arboretelor (pentru tăierile de igienă),  

 actul de coordonare cu serviciul cadastral. 

 

Pentru tăieri efectuate în spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale:  

 actul de cercetare fitosanitară a arboretelor;  

 

Pentru tăieri efectuate în perdelele forestiere din zonele de protecţie a apelor 

rîurilor şi a bazinelor de apă: 

- decizia deţinătorului de teren,  

- actul de cercetare fitosanitară a arboretelor. 

 

Pentru tăieri efectuate în perdelele de protecţie amplasate pe terenuri cu 

destinaţie agricolă, în perdelele forestiere de protecţie şi în plantaţiile de arbori 

şi arbuşti situate de-a lungul căilor de comunicaţii (limitrofe drumurilor şi căilor 

ferate): 

 actul de cercetare fitosanitară a arboretelor.  

 

Precondiții și alte 

cerințe (dacă 

există) 

Nu sunt 

Taxa: Gratuit 

 

Modelul de act 

permisiv: 

Anexa B. Model de Autorizație. 

Procesul de 

examinare și 

aprobare: 

1. Solicitantul (sau reprezentantul său legal) intră în sistem (Portalul electronic al 

serviciilor publice) personal sau cu ajutorul recepționarului de la  ghișeu. 

2. Solicitantul (sau reprezentantul său legal) îndeplinește cererea și încarcă 

documentele necesare, personal sau cu ajutorul recepționarului de la ghișeu.  

3. În cazul când Solicitantul (sau reprezentantul său legal): 

a) depune cererea și documentele necesare cu ajutorul recepționarului de la 

ghișeu, recepționarul: 

 va primi și va înregistra corespunzător cererea de solicitare a autorizației 

și va primi documentele prezentate de solicitant, și 

 va elibera imediat şi necondiționat solicitantului certificatul constatator 

conform modelului indicat în anexa nr. 2 la Legea 160 din 22.07.2011, și  

 va expedia cazul (copiile electronice ale cererii și a documentelor 

prezentate) autorității emitente pentru revizuire.  

Cererea poate fi returnată solicitantului doar în cazul când aceasta nu conține 

informația necesară pentru identificarea solicitantului.  



b) depune cererea și încarcă documentele personal direct în sistem, sistemul: 

 va genera automat documentul în format electronic de confirmare a 

primirii cererii și documentelor („certificatul constatator”) și  

 în mod automat va direcționa cererea și setul de documente autorității 

emitente. 

4. Agenția de Mediu (specialistul) deschide cazul, examinează cererea și 

documentele însoțitoare, verifică  respectarea condițiilor. În cazul constatării 

lipsei documentelor/informației necesare prevăzute expres de legislație, 

specialistul va sista termenul de examinare a cererii și va informa imediat 

despre acest fapt solicitantul cu specificarea și descrierea temeiului 

suspendării, termenului și acțiunilor de remediere pentru a iniția examinarea 

cererii. 

5. Specialistul  examinează cazul și organizează examinările pe exterior pentru 

luarea deciziei de eliberare a autorizației. În acest sens specilistul solicită 

Inspectoratului pentru Protecția Mediului să se deplaseze la locul în care se 

planifică tăierile de vegetație forestieră și să verifice informațiile expuse în 

cerere și în documentele anexate, întocmind un act de control care se 

transmite specialistului. După caz, specialistul solicită și prezentarea Avizului 

Agenției „Moldsilva” (în termen de 5 zile) sau organizează comisii speciale 

formate din reprezentanți ai Inspectoratului pentru Protecția Mediului, 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ai deţinătorilor de terenuri şi ai altor 

autorităţi responsabile, care examinează cererile și prezintă recomandări, în 

baza cărora se emit autorizațiile de tăieri corespunzătoare. 

6. În funcție de decizia luată, Specialistul perfectează Autorizația sau scrie o 

scrisoare de respingere, cu o justificare corespunzătoare în temeiul 

prevederilor legii, cu înștiințarea directă a solicitantului, care se va examina și 

semna de directorul Agenției de Mediu. 

7. Cînd Autorizarea (scrisoarea de respingere) este semnată , solicitantul (sau 

reprezentantul său legal) primește o  notificare electronică, descarcă actul 

primit și confirmă recepționarea documentului. 

8. În cazul cînd Autorizația se eliberează pe hârtie (la solicitare sau conform 

cerințelor actelor normative), recepționarul tipărește  actul permisiv, îl 

livrează solicitantului  (sau reprezentantului său legal) și confirmă 

recepționarea. 

Durata de prestare 

a serviciului: 

În termen de 20 de zile. 

Perioada de 

valabilitate: 

1 an 

Prestatorul:   Agenția de Mediu 
 

URL al serviciului:  Se va indica la momentul lansării sistemului 

Locația serviciului: Se va indica la momentul lansării sistemului 

Relații clienți: Se va indica la momentul lansării sistemului 

 



Anexa A. Model de Cerere  

Către Agenția de Mediu 

De la persoana fizică/juridică: 
 
Denumirea:_________________________________________________________________________ 

Forma juridică de organizare:___________________________________________________________ 

Reprezentată de:_____________________________________________________________________ 

Funcția:____________________________________________________________________________ 

IDNP/IDNO________________________________________________________________________ 

Adresa juridică:______________________________________________________________________ 

Telefon de contact:___________________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

Cerere 
privind eliberarea Autorizației pentru tăieri în fondul forestier  

și în vegetația forestieră din afara fondului forestier 
 

Rog să eliberați Autorizația pentru tăieri în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara 

fondului forestier pentru: 

Tipul de tăiere:  __________________________________________________________________ 

Locul tăierilor preconizate:__________ _______________________________________________ 

Cantitatea sau volumul de vegetație preconizat pentru tăieri ________________________________ 

Cauza propunerii pentru tăiere _______________________________________________________ 

 

Anexez la prezenta Cerere următoarele documente: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

 

Despre rezultatul examinării Cererii rugăm să fim informați la: 

Adresa:_____________________________________________________________ 

Telefon:_____________________________________________________________ 

E-mail:_____________________________________________________________ 

 

Totodată, rog să expediați originalul Autorizației pe suport de hîrtie la adresa ______________ 

_______________________________________________________________________________ 
(se completează numai în cazul în care solicitantul dorește livrarea prin poștă a actului) 

 

    Prin prezenta îmi exprim acordul ca datele mele cu caracter personal să fie utilizate în scopul 

instrumentării dosarului privind eliberarea actului permisiv solicitat. 

    Declar pe propria răspundere că datele indicate în cerere  sunt veridice și corespund realității. 

 

 

Nume, prenume:___________________                                    Semnătura:___________________ 

 

                                                                                                    Data depunerii cererii: __________ 

                                                                                                                             L.Ș 



 

Anexa B. Model de Autorizație 
 

 
MINISTERUL AGRICULTURII, 

DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA 
 

AGENŢIA DE MEDIU 
 

MD-2005, mun.Chişinău, str. Albișoara, 38, tel.: (022) 820 777; e-mail: am@mediu.gov.md, web: www.am.gov.md 

 

 
 

 

PENTRU TĂIERILE ÎN FONDUL FORESTIER ŞI 

VEGETAŢIA FORESTIERĂ DIN AFARA FONDULUI FORESTIER 

 

Numărul 000/0000                                                           din  "___" ___________20 

 
 

Eliberată __________________________________________________________________ 
(deţinătorul: denumirea, adresa juridică) 

__________________________________________________________________________ 

 
(se va selecta în funcție de tăieri una din următoarele situații) 

 

pentru realizarea lucrărilor de tăieri în fondul forestier/și în vegetația forestieră din afara fondului 

forestier conform următoarelor caracteristici: 

 

Nr. 

crt. 
Par- 

cela nr. 
Subpar- 

cela nr. 
Parche- 

tul nr. 
Supra- 

faţa (ha) 

Compozi- 

ţia 

arboretu- 

lui 

Consis- 

tenţa 

Vîrsta 

arbore- 

tului (ani) 

Natura 

produ- 

sului 

Trata- 

ment/ti- 

pul tăierii 

Volumul masei 

lemnoase ce 

 urmează a fi  

extrasă (m3) 

                      

Total  

 

pentru realizarea lucrărilor de tăieri în spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale 
conform următoarelor caracteristici: 

 

Nr. 

crt. 

Adresa 

 (strada, nr. 

contur ş.a.) 

Nr. arborilor 

(un.) Specia Diameru 

(cm.) 

Starea 

fitosanitară 

a arborilor 

Trata- 

ment/ti- 

pul tăierii 

Volumul masei 

lemnoase ce 

 urmează a fi  

extrasă (m3) 
        

Total  

 

 

Prescripții obligatorii: ____________________________________________________________ 

 

mailto:m@mediu.gov.md
http://www.am.gov.md/


_________________________________________________________________________________ 

 

Valabilă pînă la  XX.XX.XXXX 

   

Director                                                                     _______________ 
                                                                                                                                                                              (Semnătura) 

 
 

 


