În conformitate cu prevederile Codului Silvic privind protecţia pădurilor, amenajarea şi
monitoringul fondului forestier şi anume articolele: art. 65-68, art. 71-73 şi art. 76, (Extrasul
se anexează – Anexa1) şi Statutul Întreprinderii de Stat „Institutul de Cercetări şi Amenajări
Silvice” (Extrasul se anexează – Anexa 2), ICAS efectuează lucrările de amenajare a
pădurilor, evidenţa de stat a fondului forestier şi cadastrul silvic de stat, monitoringul
forestier, expertiza silvo-patologică în scopul determinării oportune a stării şi cauzelor
diminuării rezistenţei biologice a pădurilor, diagnostica bolilor silvice.
Anexa 1
EXTRAS din
COD Nr. 887 din 21.06.1996
CODUL SILVIC
Capitolul XII
PROTECŢIA PĂDURILOR
Articolul 65. Sarcini privind protecţia pădurilor
(1) Protecţia pădurilor se efectuează pe baza programelor privind folosirea, regenerarea,
paza şi protecţia pădurilor şi include un complex de măsuri organizatorice, economice etc., care
se realizează ţinîndu-se cont de starea diversităţii biologice şi asigură protecţia acesteia de
distrugere, degradare sau alte acţiuni dăunătoare.
(2) Menţinerea stării de sănătate a pădurilor la nivelul cuvenit se efectuează de organele
silvice de stat şi de deţinătorii de terenuri din fondul forestier prin efectuarea măsurilor de
prevenire a răspîndirii şi de combatere a dăunătorilor şi a bolilor vegetaţiei forestiere.
Articolul 66. Evidenţa statistică şi prognoza răspîndirii dăunătorilor vegetaţiei forestiere
Autoritatea silvică centrală desfăşoară anual lucrări privind evidenţa statistică şi prognoza
răspîndirii dăunătorilor vegetaţiei forestiere şi ia măsuri de prevenire a răspîndirii şi de
combatere a acestora.
Articolul 67. Măsuri de combatere a dăunătorilor şi a bolilor vegetaţiei forestiere
În scopul protecţiei florei şi faunei şi asigurării echilibrului ecologic în păduri se aplică
măsuri biologice şi complexe de combatere a dăunătorilor şi a bolilor vegetaţiei forestiere.
Articolul 68. Măsuri de protecţie a pădurilor împotriva dăunătorilor şi bolilor
(1) Proprietarii şi gestionarii de terenuri din fondul forestier realizează următoarele măsuri
de protecţie a pădurilor:
a) amenajarea sanitară a fondului forestier;
b) depistarea sectoarelor de păduri din fondul forestier degradate şi vătămate de dăunătorii
şi bolile vegetaţiei forestiere;
c) ţinerea evidenţei şi prognozarea dezvoltării focarelor de dăunători şi de boli ale
vegetaţiei forestiere;
d) efectuarea măsurilor de protecţie a pădurilor împotriva dăunătorilor şi a bolilor
vegetaţiei forestiere.
(2) Modul de realizare a măsurilor de protecţie a pădurilor împotriva dăunătorilor şi a
bolilor vegetaţiei forestiere este stabilit de Guvern.
Articolul 69. Măsuri pentru neadmiterea poluării pădurilor
Persoanele fizice şi juridice, activitatea cărora poate duce la poluarea pădurilor şi a
vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier, sînt obligate să ia măsuri de neadmitere a
poluării mediului înconjurător.
Articolul 70. Controlul asupra realizării măsurilor de protecţie a pădurilor
Controlul asupra asigurării şi realizării măsurilor de protecţie a pădurilor de către
proprietarii şi gestionarii de terenuri din fondul forestier este exercitat de autoritatea silvică
centrală, organele de stat pentru protecţia mediului înconjurător şi de autorităţile administraţiei
publice locale.

Capitolul XIII
AMENAJAREA FONDULUI FORESTIER. EVIDENŢA DE STAT
A FONDULUI FORESTIER ŞI CADASTRUL SILVIC DE STAT.
MONITORINGUL FORESTIER
Articolul 71. Destinaţia amenajării fondului forestier
Amenajamentul silvic include un sistem de măsuri pentru asigurarea gospodăririi raţionale
a terenurilor din fondul forestier şi realizării folosinţelor silvice, regenerarea eficientă, paza şi
protecţia pădurilor, promovarea unei politici tehnico-ştiinţifice unice, bazate pe concepţia de
dezvoltare durabilă a pădurilor şi silviculturii.
Articolul 72. Conţinutul amenajamentului silvic
Amenajamentul silvic include:
a) delimitarea hotarelor şi organizarea internă a teritoriilor întreprinderilor, instituţiilor şi
organizaţiilor, în gestiunea cărora se află terenuri din fondul forestier;
b) executarea de lucrări topografico-geodezice şi de cartografiere specială a pădurilor;
c) inventarierea fondului forestier prin determinarea compoziţiei şi vîrstei arboreturilor,
stării lor, caracteristicilor calitative şi cantitative ale resurselor silvice;
d) stabilirea terenurilor din fondul forestier, care necesită efectuarea tăierilor de îngrijire, de
igienă, de reconstrucţie, a măsurilor de regenerare, împădurire, ameliorare, pază şi protecţie a
pădurilor şi a altor măsuri, precum şi determinarea ordinii şi modalităţilor de executare a lor;
e) argumentarea divizării pădurilor pe grupe şi categorii funcţionale, prezentarea de
propuneri privind schimbarea grupelor sau categoriilor funcţionale ale pădurilor;
f) determinarea posibilităţii de recoltare a masei lemnoase prin tăieri de produse principale,
a volumului tăierilor de reconstrucţie, de conservare, de îngrijire, de igienă şi a altor tipuri de
folosinţe silvice;
g) stabilirea volumului de măsuri destinate regenerării pădurilor, protecţiei pădurilor
împotriva incendiilor, dăunătorilor şi bolilor, precum şi a volumelor altor măsuri silvice;
h) cercetări şi explorări biologice ale pădurilor;
i) controlul asupra executării proiectelor elaborate în cadrul amenajamentului silvic,
precum şi a altor măsuri de amenajare a pădurilor.
Articolul 73. Modul de amenajare a pădurilor
(1) Amenajarea pădurilor se efectuează de către serviciul de stat de amenajament silvic,
conform unui sistem unic, o dată la 10 ani din contul mijloacelor bugetului de stat.
(2) În baza amenajamentului silvic se apreciază în ansamblu folosirea terenurilor din fondul
forestier şi folosinţele silvice pe perioada anterioară şi se elaborează principiile de bază cu
privire la organizarea administrării gospodăriei silvice pe perioada următoare.
(3) Amenajamentele silvice sînt aprobate de organele silvice de stat sau, cu acordul
acestora, de alte organe de stat şi sînt obligatorii pentru gestionarii de terenuri din fondul
forestier şi pentru beneficiarii silvici.
....................................................................
Articolul 76. Monitoringul forestier
(1) Monitoringul forestier reprezintă un sistem de observaţii şi prognozări pentru relevarea
schimbărilor stării pădurilor, descoperirea şi prevenirea proceselor şi tendinţelor negative din
păduri.
(2) Modul de efectuare a monitoringului forestier se stabileşte de autoritatea silvică
centrală.
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EXTRAS
din Registrul de stat aI persoanelor juridice
nr. 1559 din 25.01.2017

Denumirea completa: INTREPRiNDEREA DE STAT «INSTITUTUL DE

CERCETARI §I AMENAJARI SILVICE» .
Denumirea prescurtatii: «INSTITUTUL DE CERCETARI §I AMENAJARI SILVICE» I.S.
Forma juridicñ de organizare: Intreprindere de Stat.
Numñrul de identificare de stat §i codul fiscal: 1003600080381.
Data inregistrñrii de stat: 12.07.2002.
Sediul: MD-2069, str. Calea Ie§ilor, 69, mun,Chi§inñu, Republica Moldova.
Obiectul principal de activitate:

1 Cercetare $i dezvoltare in §tiinte fizice ti naturale,
2 Activitati ale altor institutii care efectueazñ activitati de testare §i analize tehnice,
3 Cre§terea animalelor.
Capitalul social: 753423,91 let.
Administrator: GALUPA DUMITRU,

Asociati:
1. AGENTIA «MOLDSILVA» 100 %.
Prezentul extras este eliberat in temeiul art. 34 at Legii nr. 220-XVI din 19 oetombrie 2007 privind
inregistrarea de stat a persoanelor juridice 5i a intreprinzñtorilor individua!i §i confirms datele din
negistrul Oe stat la data de: 25.01.2017.

Specialist principal
tel. 022-266-256
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Intreprinderii de stat „Institutul de Cercetâri $i Amenajâri Silvice”
(in iedactie nouñ)

lnregistratñ cu nr. 103128248
din 12 iulie 2002
la Camera Inregistrârii de Stat
pe langa Ministerul Justitiei

STATUTUL
intreprinderii de stat ,.Insfifutu/ be Cercetâri yr Amenajâri Silvice” din subordinea Agentiei ,.Moldsilva”
Intreprindereci de stat „Institutul de Cercetâri i Amena|âri Silvice”

1. Dcnumirea:

(corn pict ñ)

(I. S. „Instituful de Cercettiri §i Amenajâri Silvice”), in continuare - Intreprinderea.
2. Sediul Intreprinderii:

MD 2069 mun. Chisinâu, str. Calea Iesilr›r, 69
(adresa pottalâ)

3. Intreprinderea este ereatñ prin
ordinul Agentiei de Star pentru Silviculturâ ..Moldsilva” nr. 176-P din 25 iulie 2001
(nurnhrul, data §i denuinirca complete a hotarfirii Guvcrnului 5i sau a ordinului organului abilitat)

4. Fondator al Intreprinderii este: Agentia “Moldsilva”, en sediul in municipiul Chi§inau, bl. Stefan cel
Mare §i Slant, nr. 124 (in continuare — Fondator).
5. Intreprinderea de Stat .,/ns/i/ufti/ de Cercetâri yr Amenajâri Silvice” a fost intemeiata conform
ordinului Directorului general al Agentiei de Stat pentru Silvicultura „Moldsilva” nT. 176-P din
25.07.2001, prin fuxiunea Intreprinderilor de Stat: Centrul de Amenajñri §i Cercetari Silvice al Asociatiei
de Stat pentru Silvicultura ,.Moldsilva” pe langa Ministerul Agriculturii §I Alimentatiei al Republicii
Moldova (certificatul inregistrñrii de stat nr. 10503801 din 12.01,1995) §i Institutul de Cercetari yr
Proieetñri Silvice (certificatul irrregistrarii de stat nr. 102099046 din I 9.08.1999) §i este succesor in drept
al acestora.
6 - lntreprinderea are competente §pi atributii de Oficiu National de Consultanta in Silvicultura.
7. Principalele genuri de activitate a Intreprinderii sunt:
a) Ef’ectucazñ activitñti de cei’cetare fundamentals §i aplicata in domeniile specifice de activitate
silviculturalñ:
o
o

genetica;
ecologie;

o

biodiversitate;

o

dendrometrie;

o
o
o

silvicultura;
entomologie;
litopatologie;

o

cinegetieñ.

Elaboreaza norme tehnice, economise, juridice §i silviee penti’u sectorul forestier.
Acordñ asistenta tehnicñ, economica, juridica de specialitate in domeniul forestier;
d) Acordñ consultanta §i expertiza pentru problemele specifice sectorului forestier.
e) Elaboreazâ studii de specialitate pentru fundamentarea deciziilor in administratia forestiera.
Participa la elaborarea strategiilor §i instruc{iunilor pentru sectorul forestier.
g) Elaboreaza studii de impact §i bilan{uri de mediu.
h) Elaboreaza proiecte agriforestiere §i silvopastorale.
i) Elaboreaza proiecte privind:
o lucrfiri de investitii in domeniu:
o impiidurirea terenurilor din fondul forestier de stat, comunal §i eel privat;
b)

c)

o

flTlQadurirea terenurilor productive §i neproductive;

o

amenajarea bazinelor hidrografice torentiale;

o

dfumuri forestiere;

o
o
o

instalatii, amenajñri §i eonstructii forestiere;
pepiniere;
perdele de protectie forestiere;
spatii verzi, etc.;
o amenajarea padurilor de stat, comunale, private §i a pñ§uni1or impadurite.
j) Participa la elaborarea regulamentelor §i tinerea evidentei de stat a fondului forestier. Cadastrului
Silvic de Stat §i monitoringul forcstier.

k) Pariicipa la elaborarea §i realizarea Inventarului F orestier National.
1) Efectiieaza masurñtori }i relevee topogtafice §i restitutie fotogrametrica.
m) Realizeazñ activitati de editare de carti, reviste §i alte publicatii de special itatc.
n) Organizeaza formarea profesionala a cadrelor din dorneniul forestier prin:
o Cursuri de calificare a cadrelor silvice;
o Cursuri de perfec{ionare a pregatirii profesionale pentru speciali§tii din domeniul
forestier;
o Cursuri de formare a formatorilor in domeniul consultantei forestiere.
0) Servicii GIS, te1edetec{ie:
o prelucrare imagini satelitare §i aeriene;
o scanare, vectorizare planuri §i har{i;
o realizare baze de date GIS.
p) Fumizeazñ date i informatii diverse, referitoare la sectorul forestier.
q) Efectueazñ conditionarea, conservarea, certificarea 5i controlul semintelor §i puietilor forestieri.
r) Realizeaza analize de laborator:
o analize dc sol, apa din precipita{ii, material vegetal;
o testarea pesticidelor utilizate in combaterea bolilor §i daunatorilor forestieri, in vederea
omologârii lor;
o identificarea agen}i for fitopatogeni §i daunñtorilor forestieri;
o analize privind bolile §i daunatorii forestieri, etc.
s) Organizeazñ activitati de comunicare §i consultare in domeniul forestier (seminare, wfirkshop,
mese rotunde, etc.).
i) Documentatii tehnice pcntru obtinerea finantñrilor externe.
„Intreprinderea” poate desk ura §i alte activitñti (de caracter social, economic, ecologlG §.a.),
care nu eontravin scopurilor statutare 3i legisla}iei ln vigoare.
8. Intreprinderea este agent economic §i desUatoarii activitate de intreprinzator pe baza proprietatii ce i-a
fot transmisa in gestiune.
9. In calitatea sa de persoanñ juridice, Intreprinderea dispiine de §tampila §i blanchete cu Stema de Stat a
Republicii Moldova, denumirea sa completa sau abreviata In limba de stat, cu sintagma „Republica
Moldova”, numarul de identificare de stat (IDNO). Pe blancheta Intreprinderii poate fi indicatñ, de
asemenea, adresa, telefonul de contact, contul bancar §i alta informa}ie.
Intreprinderea poate incheia contracte in numele sau, i§i poate asuma obligatii, poate fi reclamat
sau parat in instantele judecatore§ti.
10. Activitatea Intreprinderii este reglementata de Codul Silvic nr. 897-XIII din 21 iunie 1996, Codul
civil, nr.1107-XV din 06 iunie 2002, Legea nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la intreprinderea de
stat, Legea nr. 845-XII din 03 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat §i intreprinderi, Hotararea
Guvemului nr. 770 din 20.10.94 pentru aprobarea unor acte normative vizfind functionarea Legii cu
privire la lntreprinderea de Stat, Hotârarea Guvernului nr. a47 din 28 martie 2007 cu privire la aprobarea
modificñrilor 5i completarilor ce se opereaza in unele hotârâri ale Guvernului, HOtaTarea Guvemului nr.
150 din 02 martie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea 5i functionarea Agentiei
„Moldsilva”, structurii §i efectivuliii — limits ale aparatului central a1 acestuia, cu modificñrile §i
completñrile ulterioare ale acestora, alte legi 5i acte normative §i de prezentul Statut.
11. Patrimoniul Intreprinderii apartine integral Statiilui §i se formeazñ din urmatoarele surse:
a) depuneri de bunuTi ale Fondatorului in capitalul social;
b) profitul net inregistrat din activitatea economico-financiara a intreprinderii;
c) mijloacele alocate din Fondul de conservare §i dezvoltare a p'aduri1or;
d) mijloacele alocate din Fondul Ecologic National;
e) suma uzurii §i amortizñrii calculate;
f) investitii capitale 3i donatii de la buget;
g) bunuri primite cu titlul gratuit;
h) alte surse legale.
Sursele de finantare a activitatilor de administrare §i gospodñrire a fondurilor forestier §i cinegetic
subordonatc organelor silvice de stat se constituie din:

