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Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului  

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

În temeiul art. 7 lit. b) și e) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările 

ulterioare, și art. 15 alin. (1) și (7) din Legea nr. 98/2012 privind administraţia 

publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, 

nr. 160-164, art. 537), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 
 

1. Hotărârea Guvernului nr. 150/2010 pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”, structurii şi efectivului-

limită ale aparatului central al acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2010, nr. 33, art. 204), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

1) la punctul 2 din hotărâre, textul „20 de unități” se substituie cu textul 

„39 de unități (inclusiv personalul de deservire)”; 
 

2) în anexa nr. 1: 

a) pe tot parcursul textului, cuvintele „director adjunct”, la orice formă 

gramaticală, se substituie cu cuvintele „directori adjuncți”, la forma gramaticală 

corespunzătoare; 

b) la punctul 9: 

- subpunctul 3) va avea următorul cuprins:  

„3) determină domeniile de activitate prioritate și participă la procesul de 

planificare strategică și elaborare a documentelor de politici privind gospodărirea 

durabilă a fondului forestier și a fondului cinegetic național; 

- subpunctul 6) se completează cu cuvintele „cu organizațiile internaționale 

de profil în domeniul forestier și cinegetic”; 

- subpunctul 15) va avea următorul cuprins:  

„15) asigură protecția și integritatea teritorială a fondului forestier și 

cinegetic gestionat”; 

- se completează cu subpunctele 441)-4411) cu următorul cuprins:  
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„441) elaborează și coordonează cu autoritatea administrației publice 

centrale abilitată cu protecția mediului și resurselor naturale aprobarea planurilor 

pe termen mediu și anuale de gestionare a fondurilor cinegetice naționale; 

442) evaluează bonitatea terenurilor fondurilor cinegetice naționale și a 

efectivelor populațiilor speciilor de faună sălbatică ale acestora, asigură 

delimitarea, constituirea și înregistrarea lor; 

443) acordă sau retrage dreptul de gestiune a faunei de interes cinegetic și a 

habitatului acesteia din cadrul fondurilor cinegetice constituite; 

444) coordonează cu gestionarii fondurilor cinegetice amplasarea și 

dezvoltarea rețelei de instalații și terenuri biotehnice în fondurile atribuite în 

gestiune; 

445) asigură formarea, perfecționarea și dotarea personalului responsabil de 

amenajarea, protecția și paza fondurilor cinegetice gestionate; 

446) aprobă metodologia de evaluare a efectivelor populaţiilor speciilor de 

faună de interes cinegetic şi de calcul al cotelor anuale de recoltare; 

447) stabileşte efectivele optime ale populaţiilor speciilor de faună de interes 

cinegetic şi aprobă cotele anuale de recoltare, cu consultarea gestionarilor; 

448) aprobă, cu avizul coordonat al entităților publice care efectuează 

cercetări în domeniul cinegeticii în Republica Moldova, propunerile privind 

popularea fondurilor cinegetice cu noi specii de faună de interes cinegetic; 

449) creează şi ţine registre de stat cu privire la fondurile cinegetice, precum 

şi cu privire la evoluţia efectivelor populaţiilor şi a cotelor anuale de recoltare a 

speciilor de faună de interes cinegetic; 

4410) efectuează controlul în scopul verificării activităţii în domeniul 

gospodăririi cinegetice sub aspectul respectării prevederilor contractelor de 

gestiune a fondurilor cinegetice; 

4411) stabileşte, împreună cu reprezentanţii autorităţilor competente, 

măsurile necesare pentru asigurarea echilibrului agricol, silvic şi cinegetic şi cele 

necesare pentru a preveni cauzarea daunelor culturilor agricole, animalelor 

domestice și fondului forestier, producerea daunelor cauzate de fauna de interes 

vânătoresc în procesul de efectuare a vânătorii”; 

c) la punctul 12, subpunctul 6) va avea următorul cuprins:  

„6) numeşte, eliberează din funcţie, încheie, modifică, suspendă, reziliază 

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

în întreprinderile de stat: 

a) directorul (selectat în baza concursului public);  

b) directorul adjunct; 

c) contabilul-şef;  

d) inginerul-şef; 

e) inginerul silvic-şef;  

f) şefii de ocoale silvice; 

în instituția publică: 

a) directorul (selectat în baza concursului public); 
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b) directorul adjunct; 

c) contabilul-şef; 

d) inginerul-şef”; 

d) la punctul 13, după cuvintele „asistat de” se introduce cuvântul „doi”; 
 

3) anexa nr. 2 va avea următorul cuprins: 
„Anexa nr. 2 

la Hotărârea Guvernului nr. 150/2010 
 

STRUCTURA  

aparatului central al Agenţiei „Moldsilva” 
 

Conducerea 

Direcţia fond forestier, arii protejate și regenerarea pădurii 

Secția protecția pădurii și garda forestieră 

Secția gospodărire cinegetică și vânătoare 

Serviciul valorificarea produselor pădurii și silvoturism 

Serviciul relații de colaborare internațională 

Direcția economico-financiară evidență contabilă și patrimoniu 

Direcția juridică 

Serviciul comunicare cu mass-media și relații cu publicul 

Serviciul e-Transformare 

Serviciul audit intern 

Serviciul resurse umane  

Serviciul secretariat și managementul documentelor 

Serviciul administrativ, securitatea muncii și regimul armelor”; 
 

4) anexa nr. 3: 

a) se completează cu poziţia 31 cu următorul cuprins: 

„31. Întreprinderea pentru silvicultură 

Chișinău 

MD 2069, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 

nr. 69”; 

b) se completează cu poziția 121 cu următorul cuprins: 

„121. Întreprinderea silvico-cinegetică Taraclia MD 7400, r-nul Taraclia, str. Lesnaia, 

nr. 28”; 

c) poziţiile 24 și 25 vor avea următorul cuprins: 

„24. Rezervația biosferei „PRUTUL DE JOS” MD 5361, r-nul Cahul, s. Slobozia Mare, 

str. Unirii, nr. 40 

25. Institutul de Cercetări și Amenajări 

Silvice 

MD 2069, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 

nr. 69”. 

 

2. Anexa nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 695/2017 cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi 

Mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 322-328, art. 797), 

cu modificările ulterioare, se completează cu punctul 4 cu următorul cuprins:  
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„4. Agenția „Moldsilva”. 

 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 
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