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Pentru modificarea hotărîrii Guvernului nr. 418/2019 cu privire  

la efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2019-2020 

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

 

În temeiul punctului 34 din anexa nr.1 la Legea regnului animal 

nr.439/1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.688), 

cu completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 418/2019 privind efectuarea vînătorii în 

sezonul de vînătoare 2019-2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, 

nr. 261-268, art. 538) se modifică după cum urmează: 

1) se completează cu pct. 21, cu următorul cuprins: „21. Se permite 

reglementarea numerică în ariile naturale protejate de stat din fondul forestier 

gestionate de Agenţia “Moldsilva”, cu excepţia zonelor strict protejate.”; 

2) punctul 4 se completează cu subpunctul 21, cu următorul cuprins: „21) 

limitele de reglementare numerică (prin împuşcare) a mistreţilor în fondul ariilor 

naturale protejate de stat din fondul forestier, conform Anexei nr. 3; 

3) se completează cu anexa nr. 3, cu următorul cuprins: 

„Anexa nr.3 

la hotărîrea Guvernului nr. 418/2019 

 

Limitele de reglementare numerică (prin împușcare) 

a mistreților, vulpilor și șacalilor în ariile naturale protejate de stat 

din fondul forestier pentru sezonul de vînătoare 2019-2020 

№ Denumire entitate silvică Mistreți Vulpi Șacali 

1. Î.S. „Întreprinderea pentru 

silvicultură Tighina” / 

Rezervația peisagistică 

„Pădurea Hîrbovăț” 

4 specimene tinere, 

2 masculi adulți, 

1 femelă adultă. 

8 - 

2. Î.S. Rezervația științifică 

„Pădurea Domnească” 

29 specimene tinere, 

24 masculi adulți, 

30 femele adulte, 

5 specimene îmbătrînite. 

34 29 
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3. Î.S. Rezervația științifică 

„Codrii” 

5 specimene îmbătrînite. 49 - 

4. Î.S. Rezervația științifică 

„Plaiul Fagului” 

10 specimene tinere, 

5 masculi adulți, 

7 femele adulte. 

17 - 

5. Î.S. Rezervația științifică 

„Prutul de Jos” 

2 specimene tinere, 

2 femele adulte, 

1 specimen îmbătrînit. 

9 - 

Total 127 117 29”. 

 

2. Prezenta hotărîre întră în vigoare la data publicării. 

 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale  

şi mediului       Ion Perju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului eu privire la 
modificarea Hotărîrii Guvernului nr.418 din 21 august 2019 

cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2019 — 2020

/. Denumirea autorului ţi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

Proiectul hotărîrii Guvernului este elaborat de către Ministerul Agriculturii. Dezvoltării 
Regionale şi Mediului, luându-se în consideraţie relatările Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa 
Alimentelor (ANSA) despre situaţia epizooticâ la pesta porcină africană (PPA) şi potenţialul 
enorm de difuzare pe teritoriul ţării prin intermediul mistreţilor. Propunerile privind luarea 

măsurilor de prevenire pentru contracararea, răspândirii tot mai frecvente, a PPA pe teritoriul ţării, 
şi supunerii riscului sănătăţii populaţiei, inclusiv eventuale pierderi economice au fost discutate. în 
prealabil, cu reprezentanţii Agenţiei „Moldsilva”, Institutului de Zoologie al Ministerului 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor şi Inspectoratul 

pentru Protecţia Mediului._________________________________________________________

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 418 din 21 

august 2019 cu privire la efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2019 - 2020 a fost elaborat în 
vederea necesităţii reglementării efectivelor de mistreţ în ariile naturale protejate de stat din fondul 
forestier, care este condiţionat de suprapopularea acestor teritorii, precum şi de extragere a 
dăunătorilor vânatului (vulpi- purtători de rabie: şacali - care este o specie invazivă declarată la 

nivel european).
Menţinerea populaţiilor de mistreţ într-o structură optimă ar reduce riscul distrugerii 

suprafeţelor regenerate natural, culturilor agricole limitrofe teritoriilor fondului forestier a ariilor 

naturale protejate de stat. inclusiv va contribui la conservarea şi chiar la îmbunătăţirea populaţiilor 

de vânat.
Scopul principal este prevenirea răspândirii PPA prin intermediul mistreţilor şi ulterioară 

transmitere a acestei boli, reducerii riscului de migrare a mistreţului în zonele infectate cu PPA. 
evitării contaminării culturilor agricole şi neadmiterii prejudicierii agricultorilor, precum şi 

apariţiei efectelor negative social-economice la producătorii din alte domenii conexe.
Menţinerea/diminuarea populaţiei de mistreţ pînă la limita optimă, presupune 1 (un) mistreţ 

la 2 km2 suprafaţă de habitat, conform Dispoziţiei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale (CSE) nr. 
1 din 21.09.2018.

Astfel, concomitent se vor realiza acţiunile din Planul de măsuri pentru combaterea şi 
prevenirea PPA pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat în cadrul şedinţei CSE din 12 august 
2019.

Conform studiilor/cercetărilor efectuate de către Institutul de Zoologie al Ministerului 
Educaţiei. Culturii şi Cercetării, extragerea mistreţului în ariile naturale protejate este recomandată 
în situaţie când efectivul este supra optimal, afectând ecosistemele protejate şi generând pagube 
considerabile agrocenozelor învecinate. Respectiv, s-a constatat că. în ariile naturale protejate de 
stat rezervaţia Peisajeră „Pădurea Hîrbovăţ", Rezervaţia Ştiinţifică ..Plaiul Fagului". Rezervaţia 
Ştiinţifică „Codrii", Rezervaţia Ştiinţifică „Pădurea Domnească" şi Rezervaţia Ştiinţifică „Prutul 
de Jos” unde pe o suprafaţă de cca 18 mii ha, conform evaluărilor de primăvară - populează un 
efectiv de 309 mistreţi, cu o medie de densitate de 17 mistreţi la 1 mie ha, fâră a lua la moment în 
calcul % de reproducere care cu siguranţă măreşte numărul mistreţilor estimat în primăvara anului 
curent, pe teritoriile ariilor menţionate.

Astfel, cota de extragere propusă este de 127 mistreţi într-un raport pe vîrste şi sex. 
acceptabilă în vederea reglementării numerice, efectuate conform metodei prevăzute în 
Regulamentul cu privire la reglementarea efectivului de animale sălbatice în ariile naturale 
protejate de stat din fondul forestier, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 239/2014.

In acest sens. menţionăm că. potrivit prevederilor pct. 34 din Regulamentul gospodăriei 
cinegetice, anexa nr. 1 la Legea regnului animal nr. 439/1995. în caz de necesitate, modificarea 
termenelor de vînătoare, stabilirea anuală a limitelor de recoltare a vânatului sau interzicerea
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v ânatului unor specii de animale se efectuează prin hotârîre a Guvernului.

Reieşind din faptul că în Republica Moldova pînă în prezent au fost înregistrate 32 focare de 
pestă porcină africană (raioane afectate Briceni- Lipcani. Hînceşti. Nisporeni. Cimişlia. Cantemir. 
t ahul. Contrai. Ceadîr-Lunga). dintre care 440 porci domestici şi 13 mistreţi au rezultat pozitiv la 

testările de laborator la PPA, in timp ce ţările vecine afectate (de ex.: România. Ucraina) au 
demonstrat argumentai că. în lanţul epizootie mistreţul este cea mai importantă verigă a 
transmiterii şi difuzării acestei boli. in aceste condiţii, Ministerul Agriculturii. Dezvoltării 
Regionale şi Mediului, in coordonare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei. Agenţia „Moldsilva" şi 
Institutul de Zoologie propune măsura de reglementare a efectivelor de mistreţ în ariile naturale 
protejate de stat din fondul forestier spre examinare şi aprobare prin proiectul de act normativ 
definitivat. în vederea prevenirii răspândirii PPA în Republica Moldova prin intermediul 
mistreţilor, cit şi pentru a asigura o diminuare stabilă a efectivului de răpitori care depăşesc nivelul 

optim.__________________________________________________________________________

Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene ____________________

Scopul prezentului proiect de act normativ nu il prezintă armonizarea legislaţiei naţionale cu 
legislaţiei Uniunii Europene. însă respectă angajamentele tratatelor internaţionale, inclusiv 
recomandările Autorităţii Europene pentru Siguranţă a Alimentelor (LISA) şi Directoratul 
General pentru Sănătate al UF iDG Sânte), din rapoartelor întocmite privind evoluţia şi controlul 
PPA. care la fel. concluzionează că mistreţul este factorul predispozant la apariţia bolii şi 
determinat în difuzarea acesteia prin contaminarea culturilor agricole destinate furajării porcilor 

domestici şi menţinerea cotelor optime a populaţiilor de mistreţ.____________________________

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Proiectul hotărîrii Guvernului stabileşte completarea Hotărîrii Guvernului nr. 418 din 21 
august 2019 cu un punct şi subpunct nou. corespunzător cu Anexa nr. 3. care prevede recoltarea in 
perioada sezonului de vânătoare 2019-2020 a 127 exemplare de mistreţ. I I7 vulpi şi 29 şacali din 
fondul forestier al ariilor naturale protejate de stat. unde densitatea optimă ecologică depăşeşte de 

numărul optim de specimene la 1000 ha.__________________ ____________________ _____

5. Fundamentarea economico-financiarâ

Prevederile proiectului vor condiţiona folosirea raţională a resurselor cinegetice ale 
Republicii Moldova, vor asigura o diminuare stabilă a efectivului de mistreţ care depăşesc nivelul 
optim si vor stabili limitele de vânătoare, controlul eficient al vânătorii şi conservarea diversităţii 

biologice naţionale.
Implementarea proiectului nu necesită alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat

6. Modul de încorporare a actului in cadrul normativ în vigoare
I rmare aprobării şi publicării prezentului proiect de act normativ nu vor fi modificate, 

abrogate sau adoptate alte acte normative noi. cu excepţia hotărîrii Guvernului nr. 418 din 21 

august 2019 ce urmează a ti completată în ordinea descrisă.
( onţinutul proiectului este expus intr-un limbaj simplu, clar şi concis, întrunind cerinţele 

prevăzute de ari. 54 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. Argumentele prezentate 

în nota informativă justifică soluţiile proiectului iar prevederile proiectului sunt conforme 

interesului public şi nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului._________________

7. 1 vizarea şi consultarea publică a proiectului
Xnunţul privind iniţierea elaborării proiectului de modificare/completare a hotărîrii de 

Guvern cu privire la efectuarea vânătorii in sezonul de vânătoare 2019 -  2020 a fost publicat, in 
data de 18.11.2019. pe pagina vveb al Ministerului Agriculturii. Dezvoltării Regionale şi Mediului 
vvvwv.madrm.gov .md la compartimentul ..Transparenţă deci/ională Anunţuri de iniţiere a 
elaborării deciziilor", astfel cum reiese din art. 9 al Legii nr. 239/2008 privind transparenţa in 

procesul decizional şi art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.
După confirmarea acceptării proiectului în şedinţa secretarilor generali de stat planificată 

neutru ■'8.11.2019. in vederea consultării publicului interesat, proiectul hotăririi a tosi publicat pe



httn://www.particin.iiov.md în data de 27.11.2019, cu un termen limita pînă în data de 10.12.2019.

Urmare avizării, expertizării de către entităţile participante în proces au fost transmise in 

termenul limită 16 avize. Asigurarea consultării publicului interesat a rezultat tară obţinerea de 

către minister a avizelor pozitive/negative. alte obiecţii sau propuneri.
Procesul de elaborare iniţială a documentului a implicat o consultare primară cu 

reprezentanţii Agenţiei „Moldsilva". Institutului de Zoologie al Ministerului Educaţiei, Culturii şi 
Cercetării, Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor şi Inspectoratul pentru Protecţia

Conţinutul proiectului a fost modificat luîndu-se în consideraţie avizele instituţiilor şi 

organizaţiilor interesate ţinându-se cont de art. 54 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 
normative. Prin urmare menţionăm că au fost luate în consideraţie obiecţiile, propunerile şi 
recomandările justificate/concludente ale: Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ministerului 

Economiei şi Infrastructurii, Inspectoratului pentru Protecţia Mediului, Ministerului Justiţiei.

Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, etc.________________________________________

8. Constatările expertizei juridice________________________  ____________

Expertiza Ministerului Justiţiei la proiectul definitivat efectuată după prima avizare şi în 
consideraţia argumentelor acceptate/respinse din tabelul de sinteză a obiecţiilor şi propunerilor 

adresate de către participanţi la procesul de avizare, au fost luate în consideraţie şi expuse în 
varianta finală definitivată, tradusă în limbă rusă şi înaintată Guvernului în şedinţă pentru

Potrivit art. 28 alin.(4) din Legea nr.82/2017 expertiza anticorupţie cu excepţiile stabilite la 

alin. 2) şi 3), se efectuează de către CNA doar asupra proiectului definitivat în baza propunerilor şi 
obiecţiilor expuse în procesul de av izare şi consultare a părţilor interesate.

Astfel, din rezultate raportului de expertiză efectuat asupra proiectului de act normativ, 
urmare analizei respectării transparenţei în procesul decizional, a factorilor şi riscurilor de 

corupere în procesul de promovare, se constată lipsa de obiecţii sau elementelor de 
necorespundere a scopului real faţă de cel anunţat, a justificării soluţiilor sau a altor argumentări.

Mediului.

aprobare.

9. C Urile expertizei anticorupţie

Secretar de stat Mihail MACHIDON

Ex Ion Grati. Dumitru Gorelco 
tel : (022) 204 511; (022) 204 537
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