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Pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul  

de transmitere, schimbare a destinației şi schimb de terenuri,  
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1170/2016 

------------------------------------------------------------------- 
 

În temeiul articolelor 8, 36 şi 83 din Codului funciar nr. 828/1991 (republicat 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 817), cu 
modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 
Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației şi 

schimb de terenuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1170/2016 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 369-378, art. 1265), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 
1) la punctul 23, alineatul întâi se completează cu textul „și pentru extragerea 

substanțelor minerale utile în hotarele perimetrelor miniere, cu excepția terenurilor 

irigate, a loturilor experimentale și a terenurilor instituțiilor de cercetări științifice 

și de învățământ”; 
 
2) la punctul 26 alineatul al treilea, cuvintele „prin decizia consiliului local” 

se substituie cu textul „în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire 
la modul de casare și defrișare a plantațiilor perene, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 705/1995”; 
 
3) la punctul 27,  
a) la alineatul întâi, cuvântul „Deținătorii” se substituie cu cuvântul 

„Proprietarii”; 
b) la litera d), textul „şi, după caz, acordul de mediu, emis de către autoritatea 

competentă în conformitate cu prevederile Legii nr. 86/2014 privind evaluarea 

impactului asupra mediului” se exclude; 
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c) se completează cu litera d1) cu următorul cuprins: 
„(d1) după caz, acordul de mediu, emis de către autoritatea competentă în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra 
mediului, sau expertiza ecologică de stat efectuată în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 851/1996 privind expertiza ecologică; 

d) se completează cu subpunctul 3) cu următorul conținut: 
„3) în cazul deținătorilor de teren, se prezintă actele prevăzute la sbp. 1) și 

2) și acordul proprietarului terenului autentificat notarial”; 
e) la alineatul doi, litera f) va avea următorul cuprins: 
„f) decizia de casare luată de proprietar sau deținător cu acordul 

proprietarului autentificat notarial, în cazul plantațiilor perene proprietate privată, 

sau actul de casare pentru terenurile ocupate de plantații perene proprietate 
publică, întocmit conform anexei nr. 1. la Regulamentul cu privire la modul de 
casare şi defrișare a plantațiilor perene, aprobat prin Hotărârea Guvernului  
nr. 705/1995 privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi 

defrișare a plantațiilor perene” ; 
f) litera i) va avea următorul cuprins: 
„i) proiectul de recultivare a terenurilor sau procesul-verbal privind 

transmiterea-recepția terenurilor restabilite, la finalizarea lucrărilor de recultivare 

a terenurilor, pentru exploatările de zăcăminte minerale utile epuizate întocmit 

conform anexei nr.4 la Principiile de bază pentru restabilirea terenurilor degradate, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 404/1994”; 

g) se completează cu litera i1) cu următorul cuprins: 
„i1) încheierea pedologică privind determinarea notei de bonitate a solurilor, 

pentru terenurile reîncadrate în circuitul agricol sau fondul silvic după recultivare, 

în scopul calculării prejudiciului cauzat de degradarea stării de calitate a solului, 

în conformitate cu pct. 11 din nota la Legea nr. 1308/1997 privind prețul normativ 

şi modul de vânzare-cumpărare a pământului”; 
h) aliniatul trei, textul „transmiterea (schimbarea categoriei de destinație) 

terenurilor” se substituie cu cuvintele „transmiterea și schimbarea categoriei de 

destinație a terenurilor”; 
 
 
4) la punctul 32, subpunctul 4) va avea următorul cuprins: 
„4) decizia de casare a plantației, luată de proprietar sau deținător cu acordul 

proprietarului autentificat notarial, în cazul terenurilor ocupate de plantații perene 

proprietate privată”. 
 
 
5) la punctul 36, subpunctul 4) va avea următorul cuprins: 
„4) decizia de casare luată de proprietar sau deținător cu acordul 

proprietarului autentificat notarial, în cazul plantațiilor perene proprietate privată, 

sau actul de casare pentru terenurile ocupate de plantații perene proprietate 
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publică, întocmit conform anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de 
casare şi defrișare a plantațiilor perene , aprobat prin Hotărârea Guvernului  
nr. 705/1995 privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi 

defrișare a plantațiilor perene”. 
 
 
Prim-ministru       NATALIA GAVRILIȚA 
 
 
Contrasemnează: 
 
Ministrul agriculturii 
și industriei alimentare      Vladimir Bolea   
 
 
Ministrul mediului                                           Iordanca-Rodica Iordanov 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota inforrnativa
la proiectul hotaririi Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului cu
privirc la modul de transmitcre, schimbare a destinatici ~i schimb de tcrcnuri,
.prob.t prin !lotarirc. Guvcrnului nr. 1170/2016, Illlll",r unie 713/MAIAI2022

I. I)cnumirca autorului ~i, dupa caz, a participantilor la elaborarea
proiectului

Ministcrul Agriculturii si Industriei Aliment •• e
2.Conditiile cc au impus elaborarca proiectului de act normativ ~ifinalitatilc
urmarite

Proieetul hoUiririi Guvcmului pentru modifiearea Regulamcntului eu privire la
modul de transmitcre, schimbare a dcstinatiei ~i sehimb de tercnuri, aprobat prin
Hotarirca Guvemului nr. 1170/2016, a fost elaborat in seopul exeeutarii Leg;;
nr.237/2022 pentru modiflearea Codulu! juneiar nr. 828/1991. ~i rcglcmcntarii
proecdurilor/condiliilor de sehimb.re a destinaliei terenurilor agrieole de cali tate
superioara pentru extragcrea substan~elor mineralc utile in hotarelc pcrirnetrelor
rninierc atribuite, eu execp~ia tcrcnurilor irigate. a loturilor experimentale ~i a
terenurilor instituliilor de cercetari ~tiinlifiee ~i de invalamant".

Totodata, prin proieetul rcspectiv se propune de ajustat lista actelor, ee
urmeaza sa Ie anexeze solicitantul la dosar, la sehimbarea catcgorici de dcstina~ic a
tcrenurilor ocupate de planta~ii pcrcne, in scopul aduccrii acestuia in concordanta
eu prevederile Legii viei ~i vinului nr. 57/2006 ~i Legii cu privire la pomicultura nr.
728/1996 ~i Hotaririi Guvemului nr. 705/1995 privind modul de inregistrare la
venituri, puncre pc rod, casarc ~idefri~are a plantatiilor perene ~i rcspcc11irii
conseeutivitatii actiunilor intrcprinse la schimbarca catcgorici destinatiei terenurilor
agricole oeupate eu plantatii perene ~i in eazul dnd sehimbarea categoriei de
destinatic a tcrcnurilor se ini~iazade dctinatorul acestuia nu de proprietar.
in cazul, sehimbarii eategoriei de destinatie a terenurilor ell destinatic agricola de

ealitate superioara, in seopul extragerii substantelor minerale utile in hotarele
perimetrelor miniere, eu exceptia terenurilor irigate, a loturilor experimentale ~i a
terenurilor instituliilor de eercetari ~tiinlifiee ~i de invalamint, Agenlia de Mediu
elibereaza Aviz de mediu la eoordonarea aetului de selectare a terenului la
schimbarea dcstinatiei terenului.

Totodata, in eonfonnitate eu pet. 9 din Principiile de baza pentru restabilirca
terenurilor degradate, aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 404/1994 despre
aprobarca Principiilor de baza pentru restabilirea terenurilor dcgradate, proiectele de
restabilire a fertilita\ii terenurilor se elaborcaza de institutii de proicetare ~i
persoanele care poseda licentc/atestate pentru exccutarca acestor luerari, se
eoordoneazii eu Inspectoratul pentru Protectia Mediului, se aproba de eatre
eomanditar ~i urmeaza sa fie avizate de catre institutiile de eereeHiri de profit,
prceum ~i urmcaza sa fie supuse expertizei eeologiee in confonnitate eu prevederile



Legii nr. 851/1996 privind expertiza ecologiciL
Proicctul respcctiv arc ea scop aduccrca in concordanla a Regulamentului eu

privirc la madul de transmitcre, schimbare a destinalici ~ischimb de tcrcnuri ell
prevedcrile legislatiei in vigoarc.

3.J)cscrierea gradului de cornpatibilitatc pentru proicctclc care au ca scop
armoni7 ...arca Icgislatici nationale ell Icgislatia Uniunii Europcne

Proiectul hotaririi Guvernului ell privirc 13 modificarca Rcgulamentului ell

pnvlre la modul de transmitcrc, schimbare a destinaliei ~I schimb de terenuri,
aprobat prm Hotarirea Guvernului nr. 117012016 instituie cadrul juridic al
Republicii Moldova in domeniul funciar ~i nu contra vine principiilor de funqionare
a piClii interne a Uniunii Europcnc ~I nu are ea scop armomzarca Icgislatici
nalionale cu Iegislalia Uniunii Europene.
4. Principalclc prcvcdcri ale proicctului ~icvidcnticrC~l clcrncntclor noi

Prin proiectul respectiv, se propune de ajustat punctul 23 din Regulamcntul dat
eu prevederilc legisla~iei in vIgoarc, pnn excludcrea interdietiilor, ee tine de
sehimbarea eategoriei de destinatie a terenurilor eu dcstinatie agricola de calitate
supcrioara, in seopul extragcrii substantelor mineralc utile in hotarele perimetrelor
miniere, eu execptia terenurilor irigatc, a loturilor experimentale ~ia tcrenurilor
institutiilor de ecreetari ~tiintifiee ~ide Invatamint.

Respeetiv aliniatul intii al punetului 23, se eomplctcazii eu textul ,,~ipentru
extragerea substantelor mincralc utile in hotarelc perimctrelor minicre, ell exeeptia
terenurilor irigatc, a loturilor expcrimcntale ~i a terenurilor institutiilor de eereetari
~tiintificc ~ide invatamant".

Totodata, prin proicetul respectiv se propune de ajustat lista actclor nominalizate
Ia punctul 26, 27, 32 ~i 36, ce urmeaza sa Ie anexeze solicitantul la dosar, Ia
sehimbarea eategorici de destinatie a tcrcnurilor oeupatc de plantatii percnc, in
seopul adueerii aecstuia in coneordan~a eu prcvcdcrile Legii VIeI ~I vinului nr.
57/2006 ~i Legii cu privire la pomicultura nr. 728/1996 ~i Hotaririi Guvernului nr.
705/1995 privind modul de inregistrare Ia venituri, punere pe rod, casare ~i defri~are
a plantatiilor perene ~I rcspeetarii conseeutivitatii actiunilor intreprinse la
schimbarea eategorici destinatiei terenurilor agricole oeupate eu plantatii percnc ~i
in cazul dnd sehimbarea eatcgoriei de destinatic a tcrcnurilor se initiaza de
detinatorul acestuia nu de proprictar.
Astfel in eazul tcrenurilor oeupate de plantatiilor perenc, aeestea se easeazii prin

decizia de casare Iuata de proprietar sau delinator cu acordul proprietarului
autentificat notarial, in eazul plantatiilor private, iar in cazul altor plantatii perene
proprietate publica, cu exceptia pIantaliiIor viticole ~i construetiilor horticole care
reprezinta clemente ale spatiilor verzi in confonnitate eu prevedcrilc Lcgii
nr. 591/1999 cu privire la spaliiIe verzi ale Iocalitatilor urbane ~i rurale, prin Actul



de easare a Comisiei de easarc instituita in conformitate eu IIotarirea Guvemului nr.
705/1995 privind modul de inregistrare la vcnituri, punere pc rod, casare .i defri.are
a plantatiilor pcrene.

Astfel, la punetul 26, aliniatul trei, euvintele "prin decizia consiliului local" se
substituic cu cuvintcle "in conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la
modul de casare ~idcfri~are a plantatiilor pcrene, aprobat prin Hotanlrea Guvernului
nr. 705/1995", iar la punctul 27 aliniatul doi, litcra (I) .i la punctul la punctul 36,
subpunctul (4) vor avca unniitorul cuprins: "dccizia dc casare luatii de proprietar sau
detinator eu acordul proprietarului autcntificat notarial, in cazul plantatiilor perene
proprietate privata, sau actul de casare pentru terenurile ocupate de plantatii perene
proprietate publica, intocmit conform anexci nr. I. la Rcgulamentul eu privire la
modul de casare .i dcfri.arc a plantatiilor perene, aprobat prin Hotiirirea Guvemului
nr. 705/1995 privind modul de inregistrare la vcnituri, punerc pe rod, casare
.i defri.arc a plantatiilor perene".

Dc ascmenea, in cazurile in care proprietarii de terenuri eu dcstinatie
agricolii, ocupate de plantatii pcrcne, modul de folosintii griidini (Ioturi dc pe lingii
easa), adiaccnte hotarelor intravilanului localitatii, solieita edifiearca casclor de
locuit, ace~tia depun un demers la autoritatilc administratiei publice locale pcntru
initierea procesului de includere a tercnurilor in intravilanul localitatii, la care, in
conformitate eu lcgislatia, unneaza sa fie ancxat dccizia de casare Illata de
proprictar sall detinator eu acordul proprietarului, in cazul plantatiilor perene
proprietate private, prin unnare se ajustcazii punctul 32, subpunctul (4) astfcl:

punctul 32, subpunctul (4) va avca unniitorul cuprins:
,,4) decizia de casare a plantatiei, luatii de proprietar sau dCliniitor cu acordul

proprietarului alltcntificat notarial, in cazul tercnurilor ocupate de plantatii perenc
proprietatc privatii".

De asemcnca, in conformitate ell prcvcdcrile art. 71 din Codul funciar nr.
82811991, schimbarea dcstinatici tcrenurilor agricolc proprietate a persoanei tiziee
sau juridice, se efeetucaza prin deeizia consiliului unitatii administrativ-teritoriale
de nivelul intii pc al carci teritoriu se afHi tcrcnul proprietatc a persoanei fiziee sau
juridiee, in temciul eererii proprictarului sau a detinatorului de teren cu acordul
proprietarului autentificat notarial.

Astfel, in punetului 27 aliniatul intii, cuvintul "Detinatorii" sc substituie ell

cuvintul "Proprietarii", iar dupii litera d) sc completeazii cu subpunctul 3) cu
urmatorul continut:

"3) in cazul dCliniitorilor dc tcrcn, sc prezintii actclc prcviizute la sbp. I).i 2)
~iacordul proprietarului tcrcnului autentificat notarial";

Dc ascmenea, tinind cont ca Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologidi a
fost abro1!ata orin Le1!ca nr. 226/2022 privind modificarea un or aete normative, in



vigoare din 21.10.2023, se ajusteaza euprinsul litcrci d) prin cxcluderca tcxtuiui ...~i,
dupa caz, acordul de mcdiu, cmis de ditre autoritatea competenta in confonnitate ell

prevederile Legii nr. 86 din 29 rna, 2014 privind evaluarca impactului asupra
mediului" ~i dupa litera (d) se eompleteaza eu litera (d') eu urmatorul cuprins:

,,(dl
) dupa caz, acordul de mcdiu, emis de ditrc autoritatea compctenHi in

confonllitate ell prevederile Lcgji nr. 86/2014 privind cvaluarca impactului asupra
mediului. sau expertiza ccologidi de stat efectuata in confonnitatc ell prevederile
Legii nr. 851/1996 privind expertiza ecologica.";

De ascmcnca, se ajustcaza cuprinsul Iiterei i) prin separare in doua Iitere i) ~i
i') ell urmatorul cuprins:

"i) proiectul de rccultivarc a tcrenuri lor sau Procesul-vcrbal privind
transmiterea-receptia tcrcnurilor restabilitc, Ia finalizarea lucrarilor de rccultivarc a
tcrcnurilor, pentru exploatarile de zadimintc mineralc utile epuizate, intocmit
conform Anexci nrA la Principiile de baza pentru rcstabilirca tercnurilor degradate,
aprobate prin Ilotarirea Guvernului nr. 404/1995";

,/) inchcicrea pedologidi privind detcnninarea notei de bonitate a solurilor,
pentru tcrenurilc rcineadrate in cireuitul agrieol sau fondul silvie dupa recultivare, in
scopul ealcuHirii prcjlldiciului eauzat de dcgradarca starii de calitate a solului, in
eonformitate cu pet. I I din nota la Legea nr. 1308/] 997 privind pre\ul normativ ~i
modul de vin7..are-cumparare a pamintului";

Totodata, se ajusteaza punctul 27 aliniatul trei, textul "transmiterea
(schimbarea catcgoriei de destinatic) terenurilor" se substituie cu cuvintele
"transmiterea ~i schimbarca categoriei de dcstinatic a tercnurilor".

5. Fundamentarca ccunomico-financiara
lmplementarca prcvederilor prczcntul proiect al hotaririi Guvcrnului nu ncccsita

cheltuieli sUDlimentare de la bucetul Dublic.
6. I\1udul de incorporarc a actului in cadrul nnrmativ in vigoarc
Ca rczultat al aprobarii proicetului nu va fi neccsara modificarea sau abrogarea a
care va actc normativc.
7. Avizarca si cunsultarca publica a proicctului

[n scopul respectarii prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparen\a in
proeesul decizional, anuntul privind initicrea rcvizuirii Regulamcntului cu privirc la
modul de transmitere, schimbare a destinatiei ~i sehimb de terenuri, aprobat prin
Hotarirea Guvernului nr. 1170/20 16 ~i ulterior anunl privind inilierea consultarilor
publice asupra hoUiririi Guvernului eu privirc la aprobarea modificarilor ce sc

- - Regulamentul la modul de transmitcre, schimbarcopercaza In cu pnVlrc a
destinatiei ~i schimb de terenuri, a fost plasat pc pagina web oficiala a Ministerului
Agricultllrii ~,Industrici Alimentare www.maia.gov.md. compartimcntul

http://www.maia.gov.md.


Transparenta decizionaH'i, dircctoriul Proiccte in discutie.
Totodata, in confonnitate cu pet. 170 ~i 190 din Regulamentul Guvemului,

aprobat prin Hotararea Guvemului nr. 610/20 18, ~i conform deeiziilor luate in
~edinta seeretarilor generali din data de 3 noiembrie 2022, Caneelaria de Stat la 3
noiembrie 2022, prin scrisoarea nr. 18-23-10627, a remis spre avizare/expertiz1i
proiectul respectiv Ministerul Finantelor. Ministerul Mediului. Ministerul
Economiei, Ministerul Infrastrueturii ~i Dezvoltarii Regionale, Agentia Relatii
Funciare ~i Cadastru, Agentia Servieii Publice, Agentia Proprietatii Publice,
Comitetul UTA Gagauzia, Congresul Autoritalilor Locale din Moldova, Ministerul
Justitiei ~i Centrul National Anticoruptie.
Totodata, proieetul a parcurs toate ctapcle de avizare. ~i dat fiind faptul ea existau

divergente asupra accstuia, inclusiv parvcnite de la Ministcrul Justitici, Ministcrul
Mediului, Agentia Proprietalii Publiee ~i Congresul Autoritatilor Locale din
Moldova, MAlA, la 16.12.2022, a organizat 0 ~edinta in acest sens, pentru a decide
pc principii reciproe aeecptabilc asupra divcrgentcle aparute pc marginea
proiectului nominalizal in contextul prevederilor pet. 204-205 din I fotarirea
Guvemului nr. 610/2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvemului. Rezultatul
dezbaterilor sunt reflectate in proeesul verbal or. 1 al ~edintei din 16.12.2022.
8. Constatarile expertizei .mticuruptic

Proicctu) a fost supus expertizei anticoruptie de catre Centrul National
Antieorup\ie in conformitate cu art. 35 al Legii or. 100/2017 cu privire la aetele
normative, obiectiilc ~i propuncrilc sunt rcOcctate in sintcza obiectiilor ~i
propunerilor la proiectul respeetiv.

Vladimir 1l0LEAMinistru

9. Conshltiirile ex crtizei de com .1tibilitate
Proieetul nu cade sub incidenta art. 36 din Legea nr. 100/2017 eu privire la actele
normative.
10. Consta ta rile eXp'ertizei .uridicc
Proieetul a fast supus cxpertizei juridice de ditrc Ministerul Justitici in confonnitate
cu art. 37 al Legii or. 100/2017 eu privire la aetele normative, obiectiile ~i
propunerilc sunt reflectate in sinteza obieqiilor ~i propunerilor )a proieetul
res ectiv.
11. Constatarile altor cxpcrtizc
Proiectul de hotarirc a Guvemului pentru modificarea Regulamentului cu privire la
modul de transmitcre, schimbare a dcstinatiei ~i sehimb de tcrenuri. aprobat prin
Hotarirca Guvernului nr. 1170/2016, nu contine prcvcdcri ce reglementeaza
activitatca de intreprinzator confonn prevederilor Legii nr. 235/2006 cu privire la
rinei iile de baza de re lementare a activita ii de i e rinzator.
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