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PREFAŢĂ
Omul este parte a naturii ce-l înconjoară. Societatea umană este un produs al naturii și o parte din comple-
xitatea relațiilor create milioane de ani între diferite specii de pe Terra. Acestea au evoluat împreună, modifi -
cându-se și ajustându-se, au supraviețuit mai multor intemperii și cataclisme. Datorită rațiunii umane, homo 
sapiens a reușit încet-încet să-și modifi ce la început adăpostul, apoi câmpurile pe care le cultiva, a domesticit 
animale și a realizat că poate transforma lumea din jur folosindu-i resursele. Din ce în ce mai multe resurse... 
Multe dintre acestea se epuizează cu o viteză uluitoare, iar supraproducția de bunuri de consum are drept 
consecință acumularea a tot mai multe deșeuri sau producerea accidentelor de ordin tehnogen. La acestea 
se adaugă utilizarea nerațională a resurselor, capturarea nelegală a unor specii de animale, degradarea so-
lului și multe alte acțiuni dictate de consumul exagerat al societății umane contemporane. Iată de ce este 
necesară instituirea unor norme de utilizare a resurselor naturale, a unor reguli de comportament în raport 
cu alte vietăți ale planetei, a unor procese integrate în tehnologiile contemporane, care să reducă presiunea 
omului asupra naturii. 

Toate țările au elaborat asemenea norme, pe care le urmărește cu strictețe, pentru a nu diminua resursele, 
dar și bunăstarea generațiilor viitoare. 

În Republica Moldova, cadrul legislativ în domeniul biodiversități este relativ consolidat odată cu armonizarea 
acestuia la practicile internaționale (Declarația de la Rio de Janeiro din 1992,  Convenția de la Lugano din 
1993 etc.). O serie de legi și coduri specifi că expres modul de protecție, preîntâmpinarea degradării, măsurile 
de sancționare și calcularea prejudiciului pentru utilizarea neconformă a resurselor naturii. Astfel, sunt ela-
borate și aplicate mai multe instrumente menite să reglementeze aceste relații, fi e prin oferirea unor facilități 
utilizatorilor de resurse naturale (de exemplu, taxele de mediu), fi e să restricționeze valorifi carea acestora 
prin introducerea unor taxe, amenzi și penalități. 

Catalogul de față descrie taxele, amenzile și modelele de calcul al prejudiciului adus mediului.

Taxele de mediu sunt prezentate pentru: resursele naturale (apă, lemnul eliberat pe picior, mineralele utile), 
explorarea subteranului (efectuarea prospecțiunilor geologice, efectuarea explorărilor geologice, folosirea 
spațiilor subterane în scopul construcției obiectivelor subterane, altele decât cele destinate extracției mi-
neralelor utile, exploatarea construcțiilor subterane în scopul desfășurării activității de întreprinzător, altele 
decât cele destinate extracției mineralelor utile), poluarea mediului (emisiile de poluanți provenite de la sur-
sele staționare, deversările de poluanți, depozitarea deșeurilor de producție, produsele poluante defi nite ca 
taxe pentru punerea în circulație (plasarea pe piață) a mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea 
mediului).

Amenzile pentru contravențiile de mediu analizate în Catalog sunt descifrate pentru persoane fi zice sau ju-
ridice din codurile contravențional sau penal și grupate pe tipuri de intervenții asupra fondurilor naturale 
(acvatic, funciar, subsolului, silvic și vegetal, cinegetic), precum și pentru poluarea mediului, gestionarea 
deșeurilor, comportamentul față de animale și alte infracțiuni ecologice.

Încasările pentru prejudiciul cauzat mediului sunt calculate pentru diverse tipuri de prejudicii aduse spațiilor 
verzi, spațiului forestier, fondului piscicol, regnului animal. Remarcăm modul diferit de calcul și evaluare a 
diferitor categorii de prejudicii aduse mediului prezentat în diverse acte normative din Republica Moldova. 
Este păstrată, în mare parte, structura originară a anexelor din actele legislative, pentru o mai bună orientare a 
utilizatorului acestui Catalog. În același timp, constatăm  numărul relativ limitat de intervenții ale legislatorului 
din Republica Moldova în domenii relevante biodiversității.

Catalogul este adresat, în primul rând, cetățeanului motivat să păstreze tezaurul natural din Republica Moldo-
va, pe care trebuie să-l transmitem curat și îngrijit generațiilor viitoare. La fel, Catalogul poate servi agenților 
economici care valorifi că resursele naturale și sunt preocupați de optimizarea cheltuielilor în procesele pro-
ductive, precum și inspectorilor de mediu în exercitarea atribuțiilor legale. ONG-urile de mediu sunt încura-
jate să folosească acest Catalog în aprecierea gradului de protecție a naturii în cadrul proiectelor din diferite 
colțuri ale țării.

În concluzie, subliniem că măsurarea mai exactă a intervențiilor în raport cu resursele mediului natural ne va 
face mai responsabili în protejarea naturii și mai legați de bunăstarea generațiilor viitoare.
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Omul, pe parcursul devenirii sale, a folosit un 
drept nemărginit de a utiliza resursele natura-
le, de a exploata și transforma mediul, fără a 
racorda scopul său social-economic la posibi-
litățile de restabilire a naturii. 

Or în societatea contemporană, trebuie să fi e 
asigurată intervenția statului pentru proteja-
rea naturii, pentru conservarea biodiversității, 
a peisajelor, a mediului urban și rural, pentru 
preîntâmpinarea poluării aerului, apei, solului 
și a celei fonice, pentru prevenirea riscurilor 
industriale, pentru gestionarea calitativă a re-
surselor și deșeurilor, dar și pentru ecoinova-
re, îmbunătățirea sistemelor de monitorizare a 
mediului, pentru stabilirea taxelor și redeven-
țelor de mediu, inspecțiilor și pentru asigura-
rea respectării legii.

Cadrul legislativ al Republicii Moldova în do-
meniul biodiversități este unul relativ consoli-
dat, fi ind deja în derulare procesul de îmbună-
tățire a cadrului legal prin armonizarea aces-
tuia la practicile internaționale (în special, la 
cele ale țărilor vecine din Uniunea Europeană). 
Astfel, sunt întreprinse mai multe acțiuni con-
jugate pentru aplicarea principiului 13 al De-
clarației de la Rio de Janeiro din 1992 privind 
mediul și dezvoltarea, care prevede că „statele 
dezvoltă legislația națională privind răspunde-
rea și despăgubirea pentru victimele poluării 
și alte daune asupra mediului; ei cooperează, 
de asemenea, într-o manieră cât mai rapidă și 
mai hotărâtă, pentru a elabora o lege interna-
țională privind răspunderea și compensarea 

Noţiuni generale despre taxele 
de mediu și sancţionarea 
abuzurilor faţă de mediu

efectelor negative ale daunelor aduse mediu-
lui cauzate de activitățile afl ate sub jurisdicția 
sau controlul lor în zone care nu intră sub ju-
risdicția lor”. Și Convenția de la Lugano din 
1993 privind răspunderea civilă pentru daune 
rezultate din activități periculoase pentru me-
diul înconjurător este o încercare de a pune în 
aplicare reglementările privind răspunderea. 
Scopul acesteia este „asigurarea unei despă-
gubiri adecvate pentru daunele rezultate din 
activitățile periculoase pentru mediu și preve-
de, de asemenea, mijloace de prevenire și de 
reintegrare” (articolul 1 din Convenție). 

Legislaţia naţională 
în domeniu

Cadrul legal național favorabil pentru conser-
varea biodiversității include mai multe acte le-
gislative, care, într-un mod direct sau mai puțin 
direct, reglementează domeniul biodiversității.

1. Codul funciar (nr. 828-XII din 25 decembrie 
1991) are sub incidența sa inclusiv terenurile 
destinate ocrotirii naturii, activității recreative, 
terenurile de valoare istorico-culturală, terenu-
rile zonelor suburbane și ale zonelor verzi. Ac-
tul protejează dreptul egal al diferitor forme de 
proprietate asupra terenurilor, stabilește modul 
de utilizare a terenurilor, ocrotește solurile de 

PARTEA I
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deținătorii care aduc prejudicii terenurilor și 
nu repară aceste daune. Legea prevede sanc-
ționarea unei atitudini negrijulii față de soluri, 
reglementează drepturile și obligațiile deținăto-
rilor de terenuri, inclusiv și ale celor pe ale căror 
terenurile sunt amplasate obiecte de patrimo-
niu. Documentul stabilește modul de încasare 
a plăților pentru folosirea terenurilor. 

2. Codul silvic (nr. 887-XIII din 21 iunie 1996) 
are ca scop reglementarea gestionării durabi-
le a fondului forestier prin folosirea rațională, 
regenerarea, paza și protecția pădurilor, men-
ținerea, conservarea și ameliorarea diversită-
ții biologice forestiere, asigurarea cu resurse 
forestiere a necesităților actuale și de viitor 
ale societății în baza multifuncționalității aces-
tora. Una din sarcinile stabilite de Cod pentru 
instituțiile de resort este asigurarea conservă-
rii diversității biologice și folosirea rațională a 
resurselor genetice și biologice, protecția me-
diului înconjurător. Legea stabilește drepturile 
și obligațiunile deținătorilor de terenuri silvice, 
ale benefi ciarilor silvici, normele de folosire a 
produselor din pădure și a pădurii. Actul legis-
lativ prevede plățile pentru folosințele silvice, 
măsuri de stimulare a economică a folosirii 
raționale, a regenerării, a pazei și a protecți-
ei pădurilor. Sunt specifi cate și măsurile de 
răspundere pentru încălcarea legislației silvi-
ce. Chiar mai mult – se stabilește cuantumul 
despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin 
contravenții silvice conform unor tarife. 

3. Codul subsolului (legea nr. 3 din 
02.02.2009) reglementează proprietatea asu-
pra subsolurilor, modul de utilizare și protecție 
a acestora, având în vedere că acestea repre-
zintă bogățiile țării. Acest document specifi că 
măsuri de răspundere pentru încălcarea legis-
lației cu privire la subsol și soluționarea preju-
diciului cauzat.

4. Legea privind protecția mediului înconju-
rător (nr. 1515-XII din 16 iunie 1993) are în art. 
15 la al. e1) reglementează organizarea siste-
mului de planifi care, monitorizare și raportare a 

programelor de mediu, utilizarea resurselor bu-
getare în conformitate cu principiile bunei gu-
vernări etc. Legea constituie cadrul juridic de 
bază pentru elaborarea actelor normative spe-
ciale și a instrucțiunilor în probleme aparte din 
domeniul protecției mediului, pentru protecția 
resurselor naturale și conservarea biodiversi-
tății. Această lege corespunde prevederilor di-
rectivelor UE ce țin de domeniul de protecție a 
mediului înconjurător și sunt stipulate în Acor-
dul de Asociere a Republicii Moldova cu Uni-
unea Europeană, precum și tuturor strategiilor 
pe plan național care creează cadrul general 
pentru acest document. 

5. Legea cu privire la resursele naturale (nr. 
1102-XIII din 6 februarie 1997) reglementea-
ză relațiile din domeniul folosirii, protecției 
și reproducerii resurselor naturale în scopul 
asigurării securității ecologice și dezvoltării 
durabile a țării. Legea reglementează folosirea 
resurselor naturale, stabilește mecanismul 
economic de gestiune a resurselor naturale. 
Aici este strict promovat principiul „utilizato-
rul plătește”, ea stabilește că toate resursele 
naturale pot fi  folosite doar contra plată. Cuan-
tumul plăților pentru folosirea resurselor natu-
rale este stabilit de legislativ și se calculează 
de utilizator conform prevederilor acestei legi, 
în baza volumului resurselor utilizate.

6. Legea privind fondul ariilor naturale prote-
jate de stat (nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998) 
stabilește bazele juridice ale creării și funcționă-
rii fondului ariilor naturale protejate de stat, prin-
cipiile, mecanismul și modul lui de conservare, 
precum și atribuțiile autorităților publice centra-
le și locale, ale organizațiilor neguvernamentale 
și ale cetățenilor în acest domeniu. Sunt regle-
mentate drepturile și obligațiunile deținătorilor 
de arii naturale protejate de stat. Titlul IX al legii 
prevede o listă de acțiuni care pot declanșa răs-
pundere civilă, administrativă sau penală, con-
form legislației în vigoare. 

7. Legea regnului vegetal (nr. 239-XVI din 8 
noiembrie 2007) aduce în concordanță legis-
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lația națională cu prevederile Regulamentului 
Consiliului Europei nr. 338/97/CE din 9 de-
cembrie 1996 privind protecția speciilor din 
fauna și fl ora sălbatică prin reglementarea co-
merțului cu acestea și cu Directiva Consiliului 
Europei nr. 92/43/CE din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a speciilor 
de fl oră și faună sălbatică și în scopul conser-
vării și protecției regnului vegetal, cu Directiva 
92/43/CEE a Consiliului privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună și 
fl oră sălbatică. Legea stabilește cadrul legal în 
domeniul conservării, protecției, restabilirii și 
folosinței obiectelor regnului vegetal, precum 
și competențele autorităților publice de toate 
nivelurile și ale instituțiilor științifi ce din dome-
niu. Sunt stabilite mecanismele economice de 
stimulare a folosinței raționale a regnului ve-
getal și modul de răspundere pentru încălca-
rea legislației în acest sens.

8. Legea pentru ameliorarea prin împădurire 
a terenurilor degradate (nr. 1041-XIV din 15 
iunie 2000) stabilește bazele juridice ale ame-
liorării prin împădurire a terenurilor degradate, 
procedurile de identifi care a unor astfel de te-
renuri, precum și sursele de fi nanțare.

9. Legea cu privire la spațiile verzi ale lo-
calităților urbane și rurale (nr. 591-XIII din 
23 septembrie 1999) reglementează relațiile 
în domeniul dezvoltării și protecției spațiilor 
verzi ale localităților urbane și rurale în scopul 
asigurării dreptului fi ecărui om la un mediu să-
nătos și estetic plăcut, promovează practica-
rea în aceste spații a turismului, a activităților 
recreative și a sportului. Legea condiționează 
drepturile și obligațiile părților implicate în uti-
lizarea spațiilor verzi. Capitolul X al legii preve-
de măsuri de răspundere și reparare a prejudi-
ciului adus acestora.

10. Legea cu privire la protecția plantelor 
(nr. 612- XIV din 1.10.1999) este armonizată 
cu mai multe articole (art.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 
11, 12, 13a și 13e, 14, 16, 20 și 22) ale Direc-
tivei 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 

privind măsurile de protecție împotriva intro-
ducerii în Comunitate a unor organisme dău-
nătoare plantelor sau produselor vegetale și 
împotriva răspândirii lor în Comunitate. Legea 
consolidează cadrul juridic și instituțional, în 
crearea de condiții economico-juridice adec-
vate organizării și desfășurării protecției plan-
telor și carantinei fi tosanitare. În Anexa nr. 7 
a legii se specifi că aspecte privind controlul 
fi tosanitar și restricțiile față de operatori.

11. Legea regnului animal (nr. 439-XIII din 27 
aprilie 1995) reglementează relațiile în dome-
niul protecției și folosirii animalelor sălbatice 
(mamifere, păsări, reptile, amfi bii, pești, insecte, 
crustacee, moluște etc.), care viețuiesc în mod 
natural pe uscat, în apă, în atmosferă sau în sol, 
populează permanent sau temporar teritoriul 
republicii. Relațiile sunt reglementate în dome-
niul protecției și folosirii animalelor domestice, 
precum și a animalelor sălbatice întreținute în 
captivitate sau semicaptivitate în scopuri eco-
nomice, științifi ce, cultural-educative și esteti-
ce. Legea prevede nu doar mecanisme de răs-
pundere pentru încălcarea legislației cu privire 
la regnul animal, ci și repararea pagubelor și 
prejudiciului cauzat conform principiului „pre-
judiciile aduse mediului se plătesc”. 

12. Legea privind fondul piscicol, pescuitul 
și piscicultura (nr. 149-XVI din 8 iunie 2006) 
reglementează modul și condițiile de creare 
și protecție a fondului piscicol, de reproduce-
re, creștere și dobândire a hidrobionților, de 
ameliorare a obiectivelor acvatice piscicole și 
dezvoltare a pisciculturii, stabilește principiile 
activității autorităților publice abilitate cu ges-
tionarea resurselor biologice acvatice. În cazul 
încălcării prevederilor acestei legi, infractorul 
nu doar plătește amenda, ci și repară prejudi-
ciul cauzat resurselor biologice acvatice, cal-
culat în conformitate cu Anexa nr.  2 din lege.

13. Legea cu privire la Cartea Roșie a Repu-
blicii Moldova (nr. 325-XVI din 15 decembrie 
2005) reglementează relațiile sociale în dome-
niul protecției, folosinței și restabilirii speciilor 
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de plante și animale dispărute, critic periclita-
te, periclitate, vulnerabile, rare și nedetermina-
te, incluse în Cartea Roșie, în scopul prevenirii 
dispariției și asigurării conservării fondului lor 
genetic, stabilește bazele juridice ale ținerii 
Cărții Roșii, atribuțiile autorităților publice de 
toate nivelurile și ale instituțiilor științifi ce în 
domeniu. În cap. IV sunt stabilite responsa-
bilitățile și modul de soluționare a litigiilor în 
contextul legii. La documentele internaționa-
le ce stau la baza acestei Legi pot fi  atribuite 
Convenția privind comerțul International cu 
specii sălbatice de faună și fl oră pe cale de 
dispariție – CITES, precum și parțial Convenția 
asupra zonelor umede de importanță interna-
țională în special ca habitat al păsărilor acvati-
ce (Ramsar, 1971) și Convenția privind conser-
varea vieții sălbatice și habitatelor naturale din 
Europa (Berna, 1979). 

14. Legea privind securitatea biologică (nr. 
755-XIV din 21 decembrie 2001) reglemen-
tează activitățile legate de obținerea, testarea, 
producerea, utilizarea și comercializarea or-
ganismelor modifi cate genetic prin tehnicile 
biotehnologiei moderne. 

15. Legea cu privire la rețeaua ecologică (nr. 
94-XVI din 5 aprilie 2007) creează unui cadru 
juridic pentru constituirea și dezvoltarea rețe-
lei ecologice naționale, ca parte integrantă a 
rețelei ecologice paneuropene, și a rețelelor 
ecologice locale, pentru stabilirea unui regim 
de gestiune și de protecție a rețelei ecologice 
naționale și a rețelelor ecologice locale, pre-
cum și a competențelor și obligațiilor autorită-
ților administrației publice în acest domeniu. 
Prevederile legale referitor la crearea rețelei 
ecologice naționale au pus bazele Programu-
lui național privind constituirea rețelei ecolo-
gice naționale pentru anii 2011–2018. Răs-
punderea pentru încălcări este conformă cu 
prevederile legislației naționale.

16. Legea apelor (nr.272 din 23 decembrie 
2011) creează cadrul legal necesar gestionă-
rii, protecției și folosinței apelor, este menită să 

asigure crearea unui cadru legal pentru gesti-
onarea, protecția și folosința efi cientă a apelor 
de suprafață și a apelor subterane, stabilirea 
drepturilor de folosință a apei și promovarea 
investițiilor în domeniul apelor, stabilirea meca-
nismelor de protecție a stării apelor, prevenirea 
oricărei degradări ulterioare a apelor, protecția 
și restabilirea mediului acvatic, prevenirea de-
teriorărilor ulterioare, conservarea și îmbunătă-
țirea stării ecosistemelor acvatice și, în ceea ce 
privește necesitățile lor de apă, a ecosisteme-
lor terestre și a zonelor umede care depind în 
mod direct de ecosistemele acvatice, asigura-
rea unei aprovizionări sufi ciente cu apă de su-
prafață și cu apă subterană de calitate bună.

17. Legea privind protecția aerului atmo-
sferic (nr.1422-XIII art.33 din 17.12.1997) are 
drept obiective păstrarea purității și ameliora-
rea calității aerului atmosferic – component 
al mediului, prevenirea și reducerea efectelor 
nocive ale factorilor fi zici, chimici, biologici, 
radioactivi și de altă natură asupra atmosferei, 
cu consecințe nefaste pentru populație și/sau 
mediul înconjurător. În noul proiect de lege 
privind protecția mediului sunt prevăzute me-
canisme de piață privind gestionarea emisiilor 
în aerul atmosferic.

18. Legea privind plata pentru poluarea me-
diului (din 25.02.1998) asigură crearea unui 
sistem de activitate economică în care devine 
neconvenabilă cauzarea oricărui prejudiciu 
mediului; stimularea construcției și exploatării 
sistemelor de captare și neutralizare a polu-
anților, implementarea de tehnologii nonpo-
luante, realizarea altor măsuri care ar micșora 
volumul emisiilor (deversărilor) de poluanți în 
mediu și formarea deșeurilor de producție; for-
marea fondurilor ecologice pentru fi nanțarea 
activității orientate spre ameliorarea calității 
mediului. Totuși, începând cu 01.01.2017, taxa 
pentru poluarea mediului este administrată de 
Serviciul Fiscal de Stat. Totodată, baza genera-
lizată a practicii fi scale este completată cu un 
nou capitol: „Taxa pentru poluarea mediului”. 
Această taxă se acumulează direct în bugetul 
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național de stat. Articolul 16. Formarea fondu-
rilor ecologice a fost abrogat, responsabilita-
tea pentru verifi carea corectitudinii calculelor 
și achitărilor taxelor pentru poluarea mediului 
în totalitate este pusă pe seama Serviciului 
Fiscal de Stat.

19. Legea privind evaluarea impactului asu-
pra mediului (nr. 86 din 29.05.2014) instituie 
un cadru juridic de funcționare a mecanismu-
lui de evaluare a impactului asupra mediului 
al unor proiecte publice și private sau al unor 
genuri de activitate planifi cate, pentru asi-
gurarea prevenirii sau minimizării, la etapele 
inițiale, a impactului negativ asupra mediului 
și sănătății populației. Legea instituie proce-
durile și modalitățile aplicate în procesul de 
evaluare a impactului asupra mediului al unor 
proiecte publice și private sau al unor genuri 
de activitate planifi cate care pot avea un im-
pact semnifi cativ asupra mediului din Republi-
ca Moldova sau din alte state.

Totodată, există un șir de metodici și instrucți-
uni aprobate prin ordinele Autorității centrale de 
mediu care oferă instrumentarul concret de cal-
cule relevant unor prejudicii aduse mediului:

1. Metodica de evaluare a prejudiciului cau-
zat mediului înconjurător în rezultatul în-
călcării legislației apelor, (ordinul MERN 
nr. 163 din 07.07.2003// MO nr. 208 din 
03.10.2003);

2. Metodica provizorie de estimare a pre-
judiciului cauzat mediului înconjurător 
prin încălcarea legislației apelor (polua-
rea apelor subterane), (Hotărârea MERN 
nr. 1808 din 18.08.1999// MO nr. 106 din 
30.09.1999);

3. Instrucțiunea 381 MERN din 16.08.2004 
privind evaluarea prejudiciului cauzat ae-
rului atmosferic în rezultatul poluării de 
către sursele staționare (MO nr 186 din 
15.10.2004);

4. Instrucțiunea MERN nr. 383 din 
08.08.2004 privind evaluarea prejudiciu-

lui cauzat resurselor de sol (MO nr. 189 
din 22.10.2004);

5. Instrucțiunea MERN nr. 384 din 
08.08.2004 privind evaluarea prejudiciu-
lui cauzat aerului atmosferic la gestiona-
rea deșeurilor de producție și menajere 
(MO nr. 189 din 22.10.2004).

În urma intervențiilor recente operate în legisla-
ția națională cu privire la mediu, trebuie să con-
statăm că au apărut mai multe modifi cări esen-
țiale în conținutul unui șir de reglementări: 

 Au fost modifi cate articolele care regle-
mentează gestionarea Fondului Ecologic 
Național întru optimizarea procesului de 
gestionare a acestui instrument conform 
prevederilor Strategiei de mediu; au fost 
anulate fondurile ecologice locale și păs-
trat doar Fondul Ecologic Național, instituit 
în cadrul bugetului de stat în scopul fi nan-
țării programelor în domeniul protecției 
mediului conform domeniilor de utilizare a 
mijloacelor fondului;

 În baza Legii cu privire la modifi carea și 
completarea unor acte legislative (nr. 281 
din 16 decembrie 2016), gestionarea pro-
cesului de calculare, achitare și raportare 
a taxelor pentru poluarea mediului (respon-
sabilitatea pentru încasarea și transferul 
acestor mijloace o purta Serviciul Vamal) 
și amenzilor în acest sens (Inspectoratul 
Ecologic de Stat) au fost preluate de Ser-
viciul Fiscal de Stat (SFS), începând cu 
01.01.2017. Odată cu trecerea în admi-
nistrarea SFS, acest tip de taxă nu a fost 
modifi cat. Astfel, taxa ecologică cuprinde 
aceleași tipuri de plăți: (i) plata pentru emi-
siile de poluanți ale surselor staționare, 
(ii) plata pentru deversările de poluanți, 
(iii) plata pentru depozitarea deșeurilor de 
producție, (iv) plata pentru mărfurile care 
în procesul utilizării cauzează poluarea 
mediului. Cotele pentru calcularea taxelor 
respective sunt stabilite în funcție de tipul 
de marfă și produse, tipul ambalajului, pre-
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cum și de capacitatea lor. Astfel, începând 
cu 1 ianuarie 2017, agenții economici, plă-
titori ai taxei ecologice, au posibilitatea să 
benefi cieze de un răgaz de timp la achita-
re. Termenul de plată a fost modifi cat până 
la data de 25 a lunii următoare după luna 
gestionară, față de data importului cum era 
prevăzut anterior. Totodată, este necesar 
de reținut: odată cu transmiterea taxei eco-
logice în administrarea Fiscului, plătitorii 
au obligația de a prezenta SFS declarațiile 
corespunzătoare, lunar, până la data de 25 
a lunii următoare lunii de gestiune.

 În Codul Contravențional al Republicii 
Moldova au fost efectuate modifi cări esen-
țiale care țin de: 

schimbarea mărimii unității contravenți-
onale de la 20 lei la 50 lei, 

 corectarea mărimilor amenzilor pe dife-
rite categorii de contravenții,

 au apărut modifi cări calitative privind 
completarea șirului de contravenții la 
capitolul ce ține de protecția mediului: 
(i) în domeniul silviculturii (art. 126 prim 
referitor la pășunatul ilegal al animalelor; 
art. 131 al. 6 cu privire la comercializarea 
produselor apicole în lipsa pașaportului 
prisăcii; (ii) modifi carea conținutului art. 
140 al. 1 referitor la plantele și animalele 
din Cartea Roșie a RM), (iii) a suferit mici 
modifi cări și conținutul art. 149 cu privi-
re la poluarea mediului cu cauzarea de 
prejudicii; (iv) modifi cări mici la art. 155 
al. 2 și 3 cu privire la încălcarea regulilor 
de evidență, transport, păstrare, utiliza-
re și înhumare a preparatelor biologice, 
chimice și a altor substanțe toxice; (v) 
a fost modifi cat esențial conținutul art. 
157 cu privire la cruzimea față de ani-
male, completat conținutul art. 158 cu 
al. 3 și introdus un articol nou (158 prim) 
cu privire la încălcarea regulilor privind 
identifi carea și înregistrarea animalelor, 
precum și a regulilor zootehnice.

Terminologie relevantă
Într-un stat de drept, există un set de indicatori 
care permit urmărirea impactului omului și al 
activităților sale asupra naturii. Astfel, sunt 
elaborate și aplicate mai multe instrumente 
menite să reglementeze aceste relații, (a)  fi e 
prin oferirea unor facilități utilizatorilor de re-
surse naturale (ex: taxe de mediu), (b) fi e prin 
restricționarea valorifi cării acestora prin intro-
ducerea unor taxe, amenzi și penalități. 

a) Utilizatorii legali de resurse ale mediului în-
conjurător obțin facilități prin plăti speciale 
în bugetul statului, numite taxe de mediu. 
Taxele de mediu pot fi  clasifi cate în 4 gru-
pe mari: 

 taxele pe energie, 

 taxele pe transport, 

 taxele pe poluare, 

 taxele de folosire a resurselor. 

Taxele de energie includ plăți pe produse 
energetice utilizate atât pentru transport (ex: 
benzina și motorina), cât și pentru funcționa-
rea utilajelor speciale staționare (ex: gazele 
naturale, cărbunii și energia electrică). 

Taxele de transport includ, în principal, taxele 
legate de proprietate și de utilizare a autovehi-
culelor. Plățile speciale pe alte echipamente de 
transport (ex: avioane) sau serviciile conexe de 
transport (ex: taxe pe zborurile charter sau pro-
gramate) sunt, de asemenea, incluse în această 
categorie, atunci când acestea sunt conforme 
cu abordarea generală a taxelor de mediu. 

Taxele de poluare se aplică emisiilor din surse 
mobile și imobile, la comercializarea unor bu-
nuri (baterii, substanțe chimice periculoase, 
anvelope, pungi de plastic, ambalaje de plas-
tic și carton), 

Taxele de folosire a resurselor se aplică la ex-
ploatarea unor resurse naturale (ex: lemn, ma-



11TAXE, AMENZI ȘI SANCŢIUNI

Noţiuni generale

teriale de construcție, agregate) altele decât 
cele folosite ca surse de energie.

b) Între timp, au fost clar determinați și pa-
rametrii abuzurilor posibile față de mediu. 
Astfel, abuzul față de mediu este încălca-
rea legalității relațiilor echilibrate între om 
și mediul înconjurător, inclusiv folosirea re-
surselor de orice fel ale naturii. Acestea se 
contracarează prin aplicarea unor amenzi 
și penalități.

Amenda este pedeapsa prevăzută de lege 
pentru cei care încalcă dispozițiile ei și repre-
zintă o sancțiune care constă în plata unei 
sume de bani întru reparația prejudiciului pen-

tru daunele aduse naturii. În practica naționa-
lă sunt prevăzute amenzi pentru: 

 nerespectarea legislației de protecție a 
naturii și biodiversității;

 impotriva unor acțiuni strict restricționa-
te sau interzise (ex: distrugeri, degradări, 
incendii, pășunat neautorizat al vitelor, 
braconaj, tăieri ilegale, furturi și alte acți-
uni dăunătoare).

Sistemul de penalități este un complex spe-
cifi c de pedepse (ex: măsuri de represiune, 
sancțiune aplicate celui care a săvârșit o 
greșeală sau o încălcare) stabilit strict de ca-
drul legal al țării.

Tabel 1: Sistemul național de taxe de mediu și amenzi relevante

Plăți Acte legislative RM
Taxele pe energie Taxele pe energie sunt calculate și achitate sub formă 

de accize la combustibili, reglementate de Codul Fis-
cal al Republicii Moldova, Titlul IV

Taxele pe transport Includ accize la autovehicule, Codul Fiscal al Republi-
cii Moldova, Titlul IV;
Taxele rutiere (pentru automobilele înmatriculate în 
RM și în afara acesteia), Codul Fiscal al Republicii Mol-
dova, Titlul IX
Taxele pentru parcare, Codul Fiscal al Republicii Mol-
dova, Titlul VII

Taxele pe poluare
Plata pentru emisiile de poluanți în aerul 
atmosferic ale surselor staționare

Art. 6 (al.1) al Legii privind plata pentru poluarea me-
diului; Normativele și modul de calcul ale plății men-
ționate la alin.(1) se prezintă în Anexa nr. 2 al Legii re-
spective.

Plata pentru deversările de poluanți cu ape 
reziduale în obiective acvatice și sisteme de 
canalizare

Art. 9 (al.1-3) al Legii privind plata pentru poluarea me-
diului; Normativele și modul de calcul ale plății menți-
onate la alin.(1) se prezintă în Anexele nr. 5 și 6 al Legii 
respective.

Plata pentru depozitarea deșeurilor de 
producție

Art. 10 (al.1) al Legii privind plata pentru poluarea me-
diului; Normativele și modul de calcul ale plății men-
ționate la alin.(1) se prezintă în Anexa nr. 7 al Legii re-
spective;
Legea privind deșeurile de producție și menajere, 
Anexa 1 și Anexa 3.

Taxa pentru mărfurile care, în procesul 
utilizării, cauzează poluarea mediului

Art. 11 al Legii privind plata pentru poluarea mediu-
lui; Cota taxei este stabilită în al.3; Lista mărfurilor în 
Anexa nr. 8. 
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Plăți Acte legislative RM
Taxele de folosire a resurselor
a) taxa pentru apă;
b) taxa pentru efectuarea prospecțiunilor 
geologice;
c) taxa pentru efectuarea explorărilor 
geologice;
d) taxa pentru extragerea mineralelor utile;
e) taxa pentru folosirea spațiilor subterane 
în scopul construcției obiectivelor 
subterane, altele decât cele destinate 
extracției mineralelor utile;
f) taxa pentru exploatarea construcțiilor 
subterane în scopul desfășurării activității 
de întreprinzător, altele decât cele destinate 
extracției mineralelor utile;
g) taxa pentru lemnul eliberat pe picior.

Codul fi scal al RM, Titlul VIII Taxele pentru resursele 
naturale, cotele taxelor sunt stabilite în Anexele la pre-
zentul Titlu.

Amenzi (contravenții) Codul Contravențional al RM capitolul VII articolele 86-
87, capitolul IX în articolele 109-158, capitolul X artico-
lul 177; Codul penal art. 223-235.

Calcularea și plata prejudiciului cauzat 
mediului (penalități)

Codul silvic, Legea privind deșeurile de producție și 
menajere, Legea cu privire la spațiile verzi ale locali-
tăților urbane și rurale, Legea pentru ameliorarea prin 
împădurire a terenurilor degradate, Legea privind fon-
dul piscicol, pescuitul și piscicultura, Legea regnului 
vegetal, Legea regnului animal.



13TAXE, AMENZI ȘI SANCŢIUNI

A. Taxe pentru 
resursele naturale 

Sunt reglementate de Titlul VIII al Codului fi s-
cal al Republicii Moldova, care stabilește (art. 
300) tipurile de taxe pentru resursele naturale, 
cotele, modul de calculare și achitare, precum 
și înlesnirile la aplicarea acestora. Totodată, 
sistemul taxelor pentru resursele naturale re-
glementate de Codul fi scal includ:
a) taxa pentru apă;
b) taxa pentru efectuarea prospecțiunilor ge-

ologice;
c) taxa pentru efectuarea explorărilor geolo-

gice;
d) taxa pentru extragerea mineralelor utile;
e) taxa pentru folosirea spațiilor subterane în 

scopul construcției obiectivelor subterane, 
altele decât cele destinate extracției mine-
ralelor utile;

f) taxa pentru exploatarea construcțiilor sub-
terane în scopul desfășurării activității de 
întreprinzător, altele decât cele destinate 
extracției mineralelor utile;

g) taxa pentru lemnul eliberat pe picior.

Taxe de mediu

PARTEA II

Taxa pentru apă

Taxa pentru apă (conform Anexei nr. 1 Cotele 
taxei pentru apă) se percepe în următoarele 
mărimi:

1) pentru fi ecare 1 m3 de apă extrasă din fon-
dul apelor – 0,3 lei;

2) pentru fi ecare 1 m3 de apă minerală natura-
lă extrasă, de apă potabilă extrasă destina-
tă îmbutelierii – 16 lei;

3) pentru fi ecare 10 m3 de apă utilizată de hi-
drocentrale – 0,06 lei.

Taxa pentru efectuarea prospecţiunilor 
geologice

Cota taxei pentru efectuarea prospecțiunilor ge-
ologice se stabilește în mărime de 2% din valoa-
rea contractuală (de deviz) a lucrărilor (art. 309).

Taxa pentru efectuarea explorărilor 
geologice

Cota taxei pentru efectuarea explorărilor geolo-
gice se stabilește în mărime de 5% din valoarea 
contractuală (de deviz) a lucrărilor (art. 313).

Taxa pentru extragerea mineralelor utile

Taxele sunt stabilite în % și se modifi că valoa-
rea taxei în timp ce se modifi că costul minera-
lelor extrase.
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Cotele taxelor pentru extragerea mineralelor utile

Nr. 
crt. Minerale utile

Taxa, în % din 
costul mineralelor 

utile extrase

1.

Materii prime metalifere și materii prime nemetalifere pentru industrie 
(granit, gabronorit, diatomite, tripoluri, calcaruri fondate, argile bentoniti-
ce, greu fuzibile, refractate și de modelare, materii prime pentru fabrica-
rea sticlei de cuarț și silicioase).

7

2.

Materiale de construcție nemetalifere (materii prime pentru ciment, cre-
tă, piatră de parament, piatră tăiată, piatră brută, piatră spartă, nisip de 
construcție, amestecuri de pietriș cu nisip, prundiș, pietriș, materie primă 
pentru cheramzită, argilă pentru cărămidă etc.).

6

3. Petrol 20
4. Gaz 20
5. Ghips, gresie 10

Sursa: Codul fi scal al Republicii Moldova, Titlul VIII, Anexa nr. 2

Taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în 
scopul construcţiei obiectivelor subterane, 
altele decât cele destinate extracţiei 
mineralelor utile

Cota taxei se stabilește în mărime de 3% din 
valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor de 
construcție a obiectivului (art. 322). 

Taxa pentru exploatarea construcţiilor 
subterane în scopul desfăşurării activităţii 
de întreprinzător, altele decât cele 
destinate extracţiei mineralelor utile

Cota taxei se stabilește în mărime de 0,2% din 
valoarea contabilă a construcției subterane 
(art. 327).

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior 

Cotele taxelor pentru lemnul eliberat pe picior

Nr.
crt. Specia forestieră

Taxa pentru 1 m3, în lei
Lemn de lucru (fără scoarță) Lemn de foc 

(cu scoarță)mare mijlociu mic
1. Pin 16 11 6 2
2. Molid 14 10 5 2
3. Stejar, frasin, paltin (arțar), fag 28 20 10 3
4. Salcâm 25 19 9 3
5. Cais, cireș, dud, măr, păr 43 30 16 3
6. Mesteacăn, ulm, tei, carpen, glădiță 16 11 6 2
7. Plop-tremurător, plop, salcie 10 7 4 2
8. Nuc 52 37 26 2
9. Salcie (lozie) - - 2 -

10. Diverse tipuri de arbori tari 22 18 8 2
11. Diverse tipuri de arbori moi 9 6 3 2
12. Diverse tipuri de arbori rășinoase 12 9 4 2

Sursa: Codul fi scal al Republicii Moldova. Titlul VIII Taxele pentru resursele natural, Anexa nr. 3
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Notă:
Pentru lemnul de foc din coroană, cuantumul 
taxei constituie 40%, iar pentru nuiele, crăci și 
ramuri – 20% din taxa pentru lemnul de foc din 
speciile respective.
Pentru lemnul din cioturi și rădăcini defrișate 
destinate folosirii ca combustibil pentru foc, 
cuantumul taxei constituie 20% din taxa stabilită 
pentru lemnul de foc din speciile respective.

B. Taxe pentru poluarea 
mediului

Legea privind plata pentru poluarea mediului 
(nr.1540 din 25.02.1998) stabilește doar 4 ca-
tegorii principale de plăți și taxe pentru polua-
rea mediului în Rep. Moldova prin: 

1) emisiile de poluanți provenite de la sursele 
staționare; 

2) deversările de poluanți; 

3) depozitarea deșeurilor de producție; 

4) produsele poluante defi nite ca taxe pentru 
punerea în circulație (plasarea pe piață) a 
mărfurilor care, în procesul utilizării, cau-
zează poluarea mediului.

Conform prevederilor art. 14 „Declararea, mo-
dul și termenul de achitare a plăților pentru 
poluarea mediului” din Legea nr. 1540,  su-
biecții prezentei legi sunt obligați să calculeze 
de sine stătător plățile pentru poluarea mediu-
lui prevăzute la art. 6 (Plata pentru emisiile de 
poluanți ale surselor staționare), art. 9 (Plata 
pentru deversările de poluanți), art. 10 (Plata 
pentru depozitarea deșeurilor de producție), 
art. 11 (Taxa pentru mărfurile care, în proce-
sul utilizării, cauzează poluarea mediului), să 
achite la bugetul de stat plățile corespunză-
toare și să prezinte Serviciului Fiscal de Stat 
darea de seamă respectivă. Plata pentru emi-

siile normative de poluanți provenite de la sur-
sele staționare este egală produsul dintre: a) 
normativul plății, în lei; b) cantitatea reală în 
t.c. (tone convenționale) a poluanților emiși; c) 
coefi cientul lor de agresivitate.

Normativele de plată pentru emisiile de 
poluanţi din sursele staţionare şi modul de 
calcul al acesteia

Rază de aplicare Lei pentru o tonă 
convențională

Municipiul Chișinău 18,0

Municipiul Bălți 18,0

Raioane 14,4

UTA Găgăuzia  14,4

Sursa: Legea privind plata pentru poluarea me-
diului, Anexa nr. 2

Note
1. Plata pentru emisiile de poluanți ale surselor 

staționare în limitele normativelor ELA și în 
cantități mai mici se determină ca produs în-
tre normativul plății și cantitatea reală, în tone 
convenționale, a poluanților emiși.

2. Plata pentru emisiile de poluanți ale surselor 
staționare care depășesc normativele ELA se 
determină ca sumă a produsului dintre nor-
mativul plății și normativul ELA de poluanți, în 
tone convenționale, și a produsului dintre nor-
mativul plății înmulțit la 5 și cantitatea reală, în 
tone convenționale, ce depășește normativele 
stabilite, a poluanților emiși.

3. Plata pentru emisiile accidentale (în jerbă) de 
poluanți ale surselor staționare se determină 
ca sumă a produsului dintre normativul plății 
și normativul ELA de poluanți, în tone conven-
ționale, și a produsului dintre normativul plății 
înmulțit la 50 și cantitatea reală, în tone con-
venționale, ce depășește normativele stabilite, 
a poluanților emiși.

4. Transformarea masei reale a poluanților în 
tone convenționale se efectuează prin înmulți-
rea masei acestora la coefi cientul de agresivi-
tate prezentat în tabelul la prezenta anexă.
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Normativele de plată pentru deversări de 
poluanţi cu apele reziduale şi modul de 
calcul al acesteia

Rază de aplicare Lei pentru o tonă 
convențională

Municipiul Chișinău 234,0

Municipiul Bălți 234,0

Raioane 198,0

UTA Găgăuzia 198,0

Sursa: Legea privind plata pentru poluarea me-
diului, Anexa nr. 5

Note
1. Plata pentru deversările de poluanți este obli-

gatorie pentru toți consumatorii de apă.
2. Pentru consumatorii de apă care efectuează 

deversări de poluanți în obiective acvatice (râ-
uri, lacuri, orizonturi acvifere subterane), plata 
se stabilește în conformitate cu indicii de po-
luare introduși în documentația de proiect a 
instalațiilor de epurare.

3. Plata, conform indicilor specifi ci de poluare cu 
deversări industriale, se efectuează de către 
consumatorii de apă care evacuează poluanți 
în sistemele de canalizare. Lista acestor indici 
și normativele CMA de poluanți se aprobă de 
către agențiile ecologice teritoriale la prezen-
tarea de către serviciile de exploatare a insta-
lațiilor de epurare. 

4. Plata pentru deversările de poluanți în limitele 
normativelor CMA și DLA se determină ca pro-
dus între normativul plății și masa reală, în tone 
convenționale,a poluanților.

5. Plata pentru deversările de poluanți care depă-
șesc normativele stabilite se determină ca sumă 
a produsului dintre normativul plății și masa nor-
mativă, în tone convenționale, a poluanților și a 
produsului dintre normativul plății, mărimea de-
pășirii masei reale a poluanților asupra celei nor-
mative și coefi cientul de multiplicitate a depășirii 
concentrației reale față de cea normativă.

6. În cazul în care pentru deversarea apelor rezidu-
ale nu sunt stabilite normative DLA, se acceptă 
ca admisibile concentrațiile de poluanți stabilite 
de Regulile de protecție a resurselor acvatice.

7. Recalcularea masei reale de poluanți în tone con-
venționale se efectuează prin înmulțirea masei 
de poluanți la coefi cientul de agresivitate al polu-
anților, prezentat în tabelul la prezenta anexă.

8. Plata pentru deversările de poluanți în rezer-
voare-receptoare și pe câmpuri de fi ltrație se 
determină ca produs între normativul plății 
(0,006 salariu minim) și volumul deversărilor. 

9. Plata pentru evacuările de apă din bazinele 
piscicole și pentru scurgerile din averse de pe 
teritoriul întreprinderilor se percepe numai și 
cazul depășirii normativelor stabilite ale masei 
de poluanți din apele reziduale și se determină 
ca produs între normativul plății înmulțit la 5 și 
mărimea depășirii, în tone convenționale.

10. Plata pentru deversarea apelor pentru schimb 
de căldură se calculează potrivit normativelor 
plății din prezenta anexă și în conformitate cu 
Baza metodică a calculului sporurilor admisibi-
le de concentrații la deversarea apelor pentru 
schimb de căldură a Centralei Termo-Electrice 
Moldovenești.

Normativele şi modul de calcul ale 
plăţii pentru deversările de poluanţi în 
colectoarele pentru must de dejecţii 
animaliere, salarii minime pentru 1 m3

Benefi ciari 
de resurse naturale

colectoare

cu 
ecran de 
protecție

fără ecran 
de pro-
tecție

Complexe și ferme 
pentru creșterea 
porcinelor

0,024 0,051

Complexe și ferme 
pentru creșterea 
bovinelor

0,006 0,012

Întreprinderi avicole 0,003 0,006

Sursa: Legea privind plata pentru poluarea me-
diului, Anexa nr. 6

Notă
Plata pentru deversările de poluanți în colectoare 
pentru must de dejecții se determină ca produs în-
tre normativul plății și volumul deversărilor în m3.
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Normativele şi modul de calcul ale plăţii pentru depozitarea deşeurilor de producţie, 
salarii minime pentru 1 t

Deșeuri 

La depozitarea deșeurilor 
pe teritoriul întreprinde lor - 
cu respectarea normelor și 

regulilor de păstrare

La depozitarea deșeurilor în 
amplasamente autorizate - în 
limitele normativelor stabilite

Gradul I de toxicitate 5,8 20
Gradul II de toxicitate 1,8 6
Gradul III de toxicitate 0,6 2
Gradul IV de toxicitate 0,3 1
Netoxice 0,001 0,06

Sursa: Legea privind plata pentru poluarea mediului, Anexa nr. 7

Note
1. Plata pentru depozitarea deșeurilor pe teritoriul 

întreprinderilor se determină ca produs între 
normativul plății și masa, în tone, a deșeurilor.

2. Plata pentru depozitarea deșeurilor în amplasa-
mente autorizate în cantități ce nu depășesc nor-
mativele stabilite se determină ca produs între 
normativul plății și masa, în tone, a deșeurilor.

3. Plata pentru depozitarea deșeurilor în ampla-
samente autorizate în cantități ce depășesc 
limitele normativelor stabilite se percepe în 
cuantum de 5 ori mai mare.

4. Nu se percepe plata pentru depozitarea deșe-
urilor acumulate până în anul 1998.

5. Gradul de toxicitate a deșeurilor toxice și lista 
deșeurilor se determină în corespundere cu 
Clasifi catorul provizoriu al deșeurilor industriale 
toxice și cu Clasifi catorul statistic al deșeurilor.

Totodată, și Legea privind deșeurile de pro-
ducție și menajere (Nr. 1347 din 09.10.1997) 
la art. 22 „Plata pentru depozitarea deșeurilor” 
prevede următoarele:

(1) Depozitarea (înhumarea) deșeurilor de pro-
ducție și menajere se efectuează contra plată.

(2) Cuantumul plății pentru depozitarea deșeuri-
lor, în limitele stabilite și ținând cont de pericolul 
ecologic, se stabilește conform anexei la lege.

(3) Pentru depozitarea deșeurilor în cantități 
ce depășesc limitele stabilite se încasează o 
plată în mărimea a 5 taxe fi xate.

(4) Achitarea taxei nu scutește persoanele fi -
zice și juridice de răspundere pentru securita-
tea ecologică la depozitarea deșeurilor.

(5) Plata pentru depozitarea deșeurilor poate 
fi  diferențiată în funcție de starea mediului în-
conjurător în zona respectivă, de valoarea re-
creativă și agricolă a teritoriului.

(6) Nu se încasează plata pentru depozi-
tarea provizorie a deșeurilor în stațiile de 
transbordare și în câmpurile de compostare 
sau filtrare.

(7) Modul de stabilire, diferențiere și perce-
pere a taxelor pentru depozitarea deșeurilor 
este determinat de Guvern la prezentarea 
autorității centrale abilitată cu gestiunea re-
surselor naturale și cu protecția mediului în-
conjurător. 
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Taxele pentru depozitarea deşeurilor de producţie şi menajere în limitele stabilite

Tipuri de taxe
Cuantumul taxei,

în salarii minime – 
la o unitate de masă 

Pentru depozitarea unei tone de deșeuri în amplasamente autorizate 
deșeuri netoxice 0,06

deșeuri toxice cu gradul de toxicitate:
I 20
II 6
III 2
IV 1

Pentru depozitarea unei tone de deșeuri pe teritoriul persoanelor fi zice și 
juridice: 0,001

deșeuri netoxice
deșeuri toxice cu gradul de toxicitate:

I 5,8
II 1,8
III 0,6
IV 0,3

Sursa: Legea privind deșeurile de producție și menajere, Anexa nr. 1

Taxe pentru resursele funciare. Chiar 
dacă nu sunt expres specifi cate în legislația 
națională, resursele funciare sunt taxate anual 
prin impozitul pe bunurile imobiliare de fi eca-
re deținător conform Codului fi scal, Titlul VI. 
Astfel, cotele impozitului pe bunurile imobili-
are (art. 280) sunt calculate:

a) pentru bunurile imobiliare cu destinație 
locativă (apartamente și case de locuit indivi-
duale, terenuri aferente acestor bunuri); pen-
tru garajele și terenurile pe care acestea sunt 
amplasate, loturile întovărășirilor pomicole cu 
sau fără construcții amplasate pe ele. Cota 
concretă se stabilește anual de către APL între 
cota minimă de 0,05% și cota maximă de 0,4% 
din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;

a1) pentru terenurile agricole cu construcții 
amplasate pe ele, cota concretă se stabilește 

anual de către APL între cota minimă de 0,1% 
și cota maximă de 0,3% din baza impozabilă a 
bunurilor imobiliare;

b) pentru bunurile imobiliare cu altă destinație 
decât cea locativă sau agricolă, inclusiv excep-
tând garajele și terenurile pe care acestea sunt 
amplasate și loturile întovărășirilor pomicole cu 
sau fără construcții amplasate pe ele – 0,3% din 
baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

Totodată, în conformitate cu prevederile Le-
gii privind prețul normativ și modul de vân-
zare–cumpărare a pământului (nr. 1308 din 
25.07.1997), prețul normativ al pământului se 
stabilește la vânzarea-cumpărarea terenurilor, 
la arendarea lor, precum și în alte cazuri ce țin 
de activitatea economică (articolul 10, alin. 1) 
și include estimarea calității resursei funciare 
sau bonitatea acesteia.
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Tarifele pentru calcularea preţului normativ al pământului 
(pentru o unitate grad-hectar), în lei

I. Vânzarea-cumpărarea terenurilor cu destinație agricolă, loturilor de pământ de pe 
lângă casă și loturilor pomicole 621,05

II. Înstrăinarea forțată a terenurilor agricole, loturilor de Lege privind prețul normativ și 
modul de vânzare-cumpărare a pământului* 1242,08

III. Excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinație agricolă și ale fondu-
lui silvic, precum și din circuitul agricol 19873,34

IV. Vânzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul localităților (cu excepția loturilor de 
pământ de pe lângă casă) 19873,34

Sursa: Legea privind prețul normativ și modul de vânzare–cumpărare a pământului 

Notă:
1. Prețul normativ al terenurilor cu destinație 

agricolă se va calcula în funcție de fertilitatea 
medie a solului stabilită pentru orașul, satul 
(comuna) respectiv(ă) sau, la cererea proprie-
tarului, în funcție de fertilitatea solului stabili-
tă pentru terenul respectiv.

2. Prețul normativ al pământului pentru terenu-
rile ocupate de obiective industriale, de trans-
port, de alte construcții, precum și pentru te-
renurile cu altă destinație decât cea agricolă, 
se calculează în funcție de fertilitatea medie a 
solului stabilită pentru republică.

3. În cazul vânzării terenurilor utilizate în proce-
sul tehnologic aferente obiectivelor privatiza-
te sau care se privatizează, aferente obiecti-
velor private, precum și a terenurilor utilizate 
în procesul tehnologic aferente construcțiilor 
nefi nalizate, la prețul normativ calculat con-
form tarifelor specifi cate la poziția a IV-a din 
anexă, se aplică următorii coefi cienți:

0,9 – pentru municipiul Chișinău;
0,7 – pentru orașele care intră în compo-
nența municipiului Chișinău;
0,5 – pentru satele (comunele) care intră în 
componența municipiului Chișinău;
0,5 – pentru municipiile Bălți, Bender, Tira-
spol și 0,4 – pentru localitățile care intră în 
componența acestora;
0,2 – pentru orașele Cahul, Căușeni, 
Comrat, Edineț, Hâncești, Orhei, Râbnița, 
Soroca, Ungheni, Anenii Noi, Criuleni, Ialo-
veni, Strășeni;
0,1 – pentru celelalte orașe;
0,02 – pentru sate (comune).

4.  Prețul normativ al terenurilor cu destinație 
agricolă, loturilor de pământ de pe lângă casă 
și al terenurilor întovărășirilor pomicole se 
calculează prin aplicarea coefi cientului 0,3 la 
tarifele specifi cate la poziția I din anexă.

Prezenta normă nu se aplică la calcularea cuan-
tumului plății de arendă a terenurilor agricole.
7.  Suprafața terenurilor utilizate în procesul tehno-

logic, aferente obiectivelor privatizate sau care 
se privatizează, obiectivelor private, precum și a 
terenurilor utilizate în procesul tehnologic, afe-
rente construcțiilor nefi nalizate, se aprobă pen-
tru terenurile proprietate publică a statului – de 
Agenția Relații Funciare și Cadastru, iar pentru 
terenurile proprietate publică a unităților admi-
nistrativ-teritoriale – de consiliile locale conform 
unui regulament aprobat de Guvern.

8.  În cazul când unele terenuri din categoria te-
renurilor cu altă destinație decât cea agricolă 
sunt trecute în categoria terenurilor cu des-
tinație agricolă sau ale fondului silvic, prețul 
normativ al pământului se calculează pornind 
de la tarifele specifi cate la poziția I din anexă.

11. În caz de schimbare a destinației terenurilor 
agricole și a terenurilor fondului silvic în scop 
de extragere a zăcămintelor de substanțe mi-
nerale utile, la prețul normativ calculat con-
form tarifelor specifi cate la poziția a III-a din 
anexă, se aplică coefi cientul 0,2, cu condiția 
recultivării și returnării terenurilor menționate 
în circuitul agricol sau în fondul silvic în con-
formitate cu proiectul de recultivare.

În cazul în care recultivarea terenurilor exploata-
te pentru extragerea zăcămintelor de substanțe 
minerale utile nu asigură returnarea terenurilor 
în circuitul agricol sau în fondul silvic la nivelul 
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calității solului prevăzut în proiectul de recultiva-
re, diferența dintre gradul de bonitate a solului de 
până la recultivare și după recultivare urmează a 
fi  recuperată în funcție de tarifele stabilite pentru 
fi ecare unitate grad-hectar la poziția menționată.

În Republica Moldova, la valorifi carea resurse-
lor biologice, pe lângă taxele pentru recoltarea 
masei lemnoase (prevăzute în Codul Fiscal), 
sunt aplicate și unele taxe pentru dreptul de 
colectare și dobândire a speciilor de plante 
și animale. Taxele pentru aceste drepturi sunt 
achitate în câteva modalități și diferitor bene-
fi ciari, inclusiv: 
 eliberarea acordului de mediu pentru ex-

port, administrate conform Legii regnului 
vegetal (Nr. 239 din 08.11.2007) și Legii reg-
nului animal (Nr. 439 din 27.04.1995),

 eliberarea permisului/certifi catului CITES, 
administrate conform Legii regnului vege-

tal (Nr. 239 din 08.11.2007) și Legii regnului 
animal (Nr. 439 din 27.04.1995),

 eliberarea autorizației pentru colectarea 
obiectelor regnului vegetal conform Legii 
regnului vegetal (Nr. 239 din 08.11.2007),

 permise de vânătoare și pescuit, acordate 
contra plată de asociațiile de vânători și de 
Serviciul Piscicol; 

 permise de colectare a plantelor în scopuri 
cognitive sau de cercetare științifi că; 

 permise de pescuit, acordate de gestionarii 
sau operatorii bazinelor acvatice; 

 permise pentru intrarea în zonele recreați-
onale special amenajate, stabilite de către 
administrațiile acestora; 

 bilete de vizitare a ariilor protejate, stabilite 
de către administrațiile respective.

Cuantumul plăţii încasate la eliberarea acordului de mediu pentru export 
şi a permisului/certifi catului CITES

1. Cuantumul plății la eliberarea acordului de mediu pentru exportul de:
a) ciuperci comestibile în stare proaspătă sau semiprelucrată 2,00 lei/kg
b) plante medicinale, alimentare, aromatice, tanante, colorante și ornamentale 
din fl ora sălbatică, întregi sau sub formă de rădăcini, rizomi, bulbi, tulpini, ramuri, 
coji, fl ori, frunze, fructe, semințe și muguri, în stare vie, proaspătă sau semiprelu-
crată

0,50 lei/kg

c) alte plante din fl ora sălbatică sau părți și produse din acestea, în stare vie, 
proaspătă sau semiprelucrată 0,30 lei/kg

d) semințe de specii forestiere și alte specii de fl oră sălbatică (resurse genetice) 3,00 lei/kg
e) fructe din fl ora sălbatică, în stare proaspătă sau semiprelucrată 1,00 lei/kg
2. Cuantumul plății la eliberarea permisului/certifi catului CITES 300 lei/permis

Sursa: Legea regnului vegetal (Nr. 239 din 08.11.2007), Anexa nr. 1

Cuantumul plăţii încasate la eliberarea autorizaţiei pentru colectarea obiectelor 
regnului vegetal

pentru persoane fi zice 500,00 lei
pentru persoane juridice 2000,00 lei

Sursa: Legea regnului vegetal (Nr. 239 din 08.11.2007), Anexa nr. 2
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Cuantumul plăţii încasate la eliberarea acordului de mediu pentru export și a permisului/
certifi catului CITES pentru import, export, reexport sau tranzit de specii animale

1. Cuantumul plății la eliberarea acordului de mediu pentru exportul de:
Melci în stare vie (resursă genetică) 2,0 lei/kg
Carne de melc decochiliată congelată 4,0 lei/kg
Cochilii de melc 0,5 lei/kg
Scoici, broaște și raci, în stare vie 4,0 lei/kg
Scoici, broaște și raci, în stare semiprelucrată 3,0 lei/kg
Alte animale acvatice (pești, viermi, crustacee etc.) 3,0 lei/kg
Pești decorativi (resursă genetică) 2,0 lei/bucata
Iepuri și alte mamifere sălbatice mici, în stare vie (resursă genetică) 40,0 lei/bucata
Iepuri și alte mamifere sălbatice mici, împușcate 10,0 lei/kg
Mamifere sălbatice mari, în stare vie (resursă genetică) 500,0 lei/bucata
Mamifere sălbatice mari, împușcate 20,0 lei/kg
Păsări din fauna sălbatică, în stare vie (resursă genetică) 30,0 lei/bucata
Păsări din fauna sălbatică, împușcate 10,0 lei/kg
2. Cuantumul plății la eliberarea permisului/certifi catului CITES 
Specii de mamifere sălbatice 500,0 lei/permis
Specii de reptile, păsări 400,0 lei/permis
Lipitori, pești 500,0 lei/permis
Alte specii de animale sălbatice 300,0 lei/permis

Sursa: Legea regnului animal (Nr. 439 din 27.04.1995), art. 19

Taxe legate de permisul de vânătoare

Nr.
d/o Denumire taxe și tarife Specifi cație Preț, MDL

1 Taxa de aderare unică 1000–3000
2 Cotizație de membru SVPM anual 250
3 Tarif pentru fi șa de repartizare la fazan 1 specie 100
4 Tarif pentru fi șa de repartizare la prepeliță 1 zi 20

5 Tarif pentru fi șa de repartizare cu câine de vânătoare, 
testat la SVPM sezonieră 200

6 Tarif pentru fi șa de repartizare pentru o persoană fără 
câine de vânătoare sezonieră 250

7 Tarif pentru fi șa de repartizare la iepuri de câmp 1 zi 100
8 Taxa pentru permis de armă 5 ani 260

9 Taxa pentru autorizație pentru dobândirea de animale 
care nu constituie obiecte ale vânatului și pescuitului 1 tranzacție/1 an 3000

Sursa: Legea privind regnul animal (nr. 439 din 27.04.1995) 

Note:
- Dreptul de vânătoare cu arme de foc de vână-

toare pe teritoriul republicii se acordă persoanei 
care domiciliază permanent pe teritoriul țării, 

dacă acesta a atins vârsta de 18 ani, este mem-
bru al unei societăți de vânători, a susținut pro-
bele minimumului vânătoresc, a îndeplinit mini-
mumul de participări obligatorii prin muncă, a 
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achitat în modul stabilit cotizația de membru și 
taxa/plata vânătorească. Dreptul de vânătoare 
poate fi  acordat și persoanelor care nu domicili-
ază permanent în republică. Vânătorii se unesc 
în societăți de vânători. Numărul lor se reglează 
în funcție de suprafața de terenuri de vânătoa-
re, nu mai puțin de 200 ha la un vânător. Drept 
adeverință pentru dreptul de vânătoare servesc 
carnetul de vânător, aprobat de Societatea Vâ-
nătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, 
permisul (foaia, fi șa pentru recoltare) eliberate 
de Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Re-
publica Moldova pentru vânătoarea sportivă a 
păsărilor de baltă și a animalelor cu blană sau 
autorizația de a vâna animale sălbatice copitate, 
eliberată de autoritatea silvică centrală. Dreptul 
de vânătoare nu se acordă persoanelor: (i) care 
nu au vârsta de 18 ani; (ii) care suferă de boli psi-
hice și stau la evidență în unități medico-sanita-
re; (iii) care nu dispun de autorizația de deținere 
a armei de vânătoare; (iv) ale căror antecedente 
penale nu au fost declarate nule pentru infracți-
uni premeditate, precum și pentru orice infrac-
țiune comisă prin aplicarea armelor de foc, a 
substanțelor explozive sau toxice, pentru bra-
conaj; (v) condamnate la privațiune de libertate, 
inclusiv condiționat cu antrenarea obligatorie în 
muncă, pentru comiterea infracțiunilor preme-
ditate;  (vi) eliberate condiționat din detențiune, 
cu antrenarea obligatorie în muncă; (vii) trase la 

răspundere administrativă pentru braconaj sau 
altă formă de folosire ilegală a armei.

- Dobândirea de animale care nu constituie 
obiecte ale vânatului și pescuitului (melci, șerpi, 
broaște etc.) se efectuează în baza autorizației 
eliberate de către autoritatea centrală abilitată 
cu gestiunea resurselor naturale și cu protec-
ția mediului. Persoanele fi zice și juridice care 
intenționează să dobândească din mediu ani-
male care nu constituie obiecte ale vânatului și 
pescuitului sunt obligate să solicite și să obțină 
de la autoritatea centrală abilitată cu gestiunea 
resurselor naturale și cu protecția mediului au-
torizația pentru dobândirea de animale care nu 
constituie obiecte ale vânatului și pescuitului 
(melci, șerpi, broaște etc.). Taxa pentru elibe-
rarea autorizației este stabilită în mărime de 
3000 de lei. Modul de solicitare, acordare, sus-
pendare și retragere a autorizațiilor pentru do-
bândirea de animale care nu constituie obiecte 
ale vânatului și pescuitului este reglementat 
de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea 
prin autorizare a activității de întreprinzător în 
partea în care nu este reglementat de legea nr. 
439 din 27.04.1995.

- Cu privire la stabilirea tarifelor pentru fi șa 
de repartizare la prepeliță, fazan și iepure-
le de câmp – https://drive.google.com/fi le/
d/0B5D14W9LSVAyRExfOEN5OEtHWW8/
view, https://svpm.md/index.php/consiliu

Speciile la care este permisă vânătoarea, perioadele de vânătoare

Mamifere:
Căpriorul (Capreolus capreolus)
Mascul 15.05 – 15.10
Femelă 01.09 – 31.12
Cerbul-comun (Cervus elaphus) 01.09 – 31.12
Cerbul-lopătar (Dama dama) 01.09 – 31.12
Mufl onul (Ovis aries musimon) 01.09 – 31.12
Iepurele-de-câmp (Lepus europaeus) 15.11 – 15.01
Mistrețul (Sus scrofa) 15.09 – 15.01
Șacalul (Canis aureus) 01.09 – 15.01
Vulpea (Vulpes vulpes) Tot anul

Păsări:
Culici/becațina-comună (Gallinago gallinago) 15.08 – 15.01
Becațina-mică (Lymnocryples minimus) 15.08 – 15.01
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Păsări:
Cioara-grivă (Corvus corone cornix) Tot anul
Cioara-de-semănătură (Corvus frugilegus) Tot anul
Ciocârlanul (Galerida cristata) 15.08 – 15-01
Coțofana (Pica pica) Tot anul
Fazanul (Phazianus colchicus) 01.10 – 15.01
Gaița (Garrulus glandarius) Tot anul
Găinușa-de-baltă (Gallinula chloropus) 15.08 - 15.01
Gâsca-de-semănătură (Anser febalis febalis) 15.08 – 15-01
Gâsca-de-semănătură mică (Anser febalis rossicus) 15.08 – 15.01
Gâsca-cu-cioc scurt (Anser febalis brachirhznchus) 15.08 – 15.01
Gâsca-de-vară (Anser anser) 15.08 – 15.01
Gâsca-neagră (Branta bernicia) 15.08 - 15.01
Gârlița-mare (Anser albifrons) 15.08 – 15.01
Graurul-comun (Sturnus vulgaris) 15.08 – 15.01
Guguștiucul (Streptopelia decaocto) 15.08 – 15.01
Lișița (Fulica atra) 15.08 – 15.01
Nagâțul (Vanellus vanellus) 15.08 - 15.01
Porumbelul-gulerat (Columba palumbus) 15.08 – 15.01
Potârnichea (Perdix perdix) 01.10 – 15.01
Prepelița (Coturnix coturnix) 15.08 – 1.11
Rața-mare (Anas platyrhynchos) 15.08 – 15.01
Rața-mică (Anas crecca) 15.08 - 15.01
Rața-pestriță (Anas strepera) 15.08 – 15.01
Rața-fl uierătoare (Anas penelope) 15.08 - 15.01
Rața-sulițar (Anas acuta) 15.08 – 15.01
Rața-cârâitoare (Anas querquedula) 15.08 – 15.01
Rața-cu-cap castaniu (Aythya ferina) 15.08 - 15.01
Rața-moțată (Aythya fuligula) 15.08 – 15.01
Rața-roșie (Aythya nyroca) 15.08 – 15.01
Rața-cu-cap negru (Aythya marila) 15.08 – 15.01
Rața sunătoare (Bucephala claugula) 15.08 - 15.01
Rața-cu-ciuf (Netta rufi na) 15.08– 15.01
Rața-de-ghețuri (Clangula hyemalis) 15.08 – 15.01
Rața-lingurar (Anas clypeata) 15.08 – 15.01
Rața-catifelată (Melanitta fusca) 15.08 – 15.01
Rața-neagră (Melanitta nigra) 15.08 – 15.01
Sitarul-de-pădure (Scolapax rusticola) 15.08 – 15.01
Sitarul-de-mal (Limosa limosa) 15.08 – 15.01
Stăncuța (Corvus monedula) 15.08 – 15.01
Sturzul-de-vâsc (Turdus viscivorus) 15.08 – 15.01
Sturzul cântător (Turdus philomelos) 15.08 – 15.01
Sturzul-de-vii (Turdus iliacus) 15.08 – 15.01
Sturzul-de-iarnă (Turdus pilaris) 15.08 – 15.01
Turturica (Streptopelia turtur) 15.08 – 15.01

Sursa: Legea fondului cinegetic și protecției vânatului, Anexa nr. 1 (proiect)
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Taxe referitor la permisul de pescuit

Nr. 
d/o Denumire taxă

Tarif, MDL
O zi Un an

1 Permis pentru pescuitul sportiv și de amator pentru membri ai SVPM 30 300
2 Permis pentru pescuitul sportiv și de amator pentru pensionari 15 150

3
Permis pentru pescuitul sportiv și de amator pentru pensionarii mă-
rimea pensiei cărora este mai mică decât mărimea coșului minim de 
consum stabilită

2 30

Sursa: Legea privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura (nr. 149 din 08.06.2006)

Note:
- Permisul de pescuit sportiv, amator și de agre-
ment se eliberează de către autoritatea emitentă 
persoanelor fi zice pe bază de cerere, în momen-
tul prezentării documentului confi rmativ de plată. 
Formularul permisului de pescuit sportiv, amator 
și de agrement se aprobă de către guvern. Autori-
tatea emitentă ține Registrul cererilor de eliberare 

a certifi catelor de atribuire a cotei/cotelor de pes-
cuit comercial, a permiselor de pescuit comerci-
al, a permiselor de pescuit sportiv, amator și de 
agrement, precum și Registrul actelor respective 
eliberate, asigurând accesul public, inclusiv prin 
intermediul rețelei internet, la datele din registrele 
în cauză, respectând rigorile prevăzute de legisla-
ția privind protecția datelor cu caracter personal.
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Amenzile și penalitățile pot fi  percepute în ca-
zurile de nerespectare a legilor de mediu sau a 
cerințelor legale (ex: prin condiții de permis sau 
licență). În unele situații, în legislația națională 
sunt solicitate compensații de la poluatori, iar în 
cazuri extreme – pedepse cu închisoarea. Sta-
bilirea răspunderii pentru daunele aduse me-
diului se face pe baza principiului „poluatorul 
plătește”. Măsurile privind penalizarea și amen-
darea celor care au o atitudine dăunătoare me-
diului și biodiversității sunt bine determinate și 
clar trasate în legislația națională. Există câteva 
categorii de sancțiuni, ce sunt împărțite în cele 
materiale (amendă, altă sancțiune materială) și 
imateriale, măsurate în ore de muncă neplăti-
tă în folosul societății, în pedeapsă ispășită în 
instituțiile penitenciare ale Republicii Moldova 
– acestea sunt stabilite de instanțele respective 
în conformitate cu complexitatea prejudiciului 
adus prin acțiunea săvârșită.

În conformitate cu prevederile articolului 64 al 
Codului penal al Republicii Moldova și arti-
colului 34 al Codului Contravențional al RM, 
amenda este o sancțiune pecuniară (materia-
lă, exprimată în bani) ce se aplică de instanța 
de judecată în cazurile și în limitele prevăzute 
de acest cod. Amenda se stabilește în unități 
convenționale (1 u.c. = 50 lei).

Pentru persoanele fi zice

Mărimea amenzii se stabilește în funcție de 
gravitatea infracțiunii săvârșite și de situația 
materială a celui vinovat și a familiei sale. Con-
form prevederilor Codului Contravențional 
amenda se aplică persoanelor fi zice de la 1 la 
500 de unități convenționale, iar persoanelor 

Amenzi pentru contravenţiile 
de mediu

PARTEA III

cu funcție de răspundere – de la 10 la 1500 de 
unități convenționale. 

Totodată, conform Codului penal, mărimea 
amenzii pentru persoanele fi zice se stabilește 
în limitele de la 150 la 1000 unități convenți-
onale, iar pentru infracțiunile săvârșite din in-
teres material – până la 10000 unități conven-
ționale, având la bază mărimea unității con-
venționale la momentul săvârșirii infracțiunii. 
Luând în considerare circumstanțele cauzei, 
instanța de judecată poate dispune achitarea 
amenzii în rate timp de până la 5 ani. 

În cazul infracțiunilor ușoare sau mai puțin 
grave (conform prevederilor Codului Con-
travențional), condamnatul este în drept să 
achite jumătate din amenda stabilită dacă o 
plătește în cel mult 72 de ore din momentul 
în care hotărârea devine executorie. În acest 
caz, se consideră că sancțiunea amenzii este 
executată integral.

Dacă persoana fi zică nu a plătit amenda în de-
cursul a 30 de zile de la data stabilirii ei, instan-
ța de judecată o poate înlocui, după caz, cu: 

a) amendă în mărime dublă, care însă nu 
poate depăși limita maximă a sancțiunii cu 
amenda prevăzută de norma materială con-
travențională sau de prezentul articol; 

b) privarea de dreptul de a desfășura o anumită 
activitate pe un termen de la 6 luni la un an;

c) muncă neremunerată în folosul comunită-
ții, calculându-se o oră de muncă pentru o 
unitate convențională, durata muncii fi ind 
de cel mult 60 de ore;
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d) arest contravențional, calculându-se o zi de 
arest pentru 2 unități convenționale, durata 
arestului fi ind de cel mult 30 de zile. 

Pentru situațiile enumerate la lit. a), c) și d), pri-
varea de dreptul de a desfășura o anumită ac-
tivitate pe un termen de la 6 luni la un an poate 
fi  aplicată ca sancțiune complementară. 

Persoanelor juridice amenda li se aplică în 
limitele stabilite de articolul din partea spe-
cială a cărții întâi a Codului Contravențional, 
după caz: 

a) amendă de la 10 la 1500 de unități conven-
ționale;

b) amendă în mărimea valorii produsului, ser-
viciului respectiv care constituie obiectul 
contravenției, dar nu mai puțin de valoarea 
limitei maxime în unități convenționale, în 
cazul în care acest fapt este prevăzut ex-
pres de norma materială din partea speci-
ală a cărții întâi. 

Conform Codul penal, pentru persoanele juridi-
ce mărimea amenzii se stabilește în limitele de 
la 500 la 20000 unități convenționale, în funcție 
de caracterul și gravitatea infracțiunii săvârșite, 
de mărimea daunei cauzate, luându-se în consi-
derare situația economico-fi nanciară a persoa-
nei juridice. În caz de eschivare cu rea-voință 
a persoanei juridice de la achitarea amenzii fi -
xate, instanța de judecată poate să înlocuiască 
suma neachitată a amenzii cu urmărirea patri-
moniului.

Comiterea repetată de către persoana juridică, 
în decursul unui an calendaristic, a încălcărilor 
specifi cate în partea specială a cărții întâi a Co-
dului contravențional se sancționează cu amen-
dă în mărime dublă din suma amenzii în valoa-
rea limitei maxime, indicată în partea specială a 
cărții întâi. Comiterea de către persoana juridică 
a treia oară și mai mult, în decursul unui an ca-
lendaristic, a încălcărilor specifi cate în partea 
specială a cărții întâi a Codului se sancționează 
cu amendă în mărime triplă din suma amenzii în 

valoarea limitei maxime, indicată în partea spe-
cială a cărții întâi.

Contravenientul este în drept să achite jumă-
tate din amenda stabilită dacă o plătește în, 
cel mult, 72 de ore din momentul stabilirii ei. În 
acest caz, se consideră că sancțiunea amenzii 
este executată integral. Dacă persoana juridi-
că nu a plătit benevol și integral amenda în de-
cursul a 30 de zile de la data stabilirii ei, aceas-
ta poate fi  înlocuită cu privarea de dreptul de 
a desfășura o anumită activitate pe un termen 
de la 6 luni la un an. Amenda se înlocuiește de 
către instanța de judecată la demersul agen-
tului constatator sau al procurorului. În cazul 
în care sancțiunea amenzii este stabilită de in-
stanța de judecată, înlocuirea o efectuează in-
stanța la demersul executorului judecătoresc.

În caz de eschivare cu rea-voință a condam-
natului de la achitarea amenzii stabilite ca 
pedeapsă principală sau complementară, in-
stanța de judecată poate să înlocuiască suma 
neachitată a amenzii cu închisoare în limitele 
termenelor pedepsei maximale, prevăzute de 
articolul respectiv al Părții speciale a Codului 
penal. Suma amenzii se înlocuiește cu închi-
soarea, calculându-se o lună de închisoare 
pentru 50 de unități convenționale.

Amenda în calitate de pedeapsă complemen-
tară poate fi  aplicată numai în cazurile în care 
ea este prevăzută ca atare pentru infracțiunea 
corespunzătoare. În cazul în care condamnatul 
nu este în stare să plătească amenda stabilită 
ca pedeapsă principală sau complementară, 
instanța de judecată poate să înlocuiască suma 
neachitată a amenzii cu muncă neremunerată 
în folosul comunității, calculându-se 60 de ore 
de muncă neremunerată în folosul comunității 
pentru 50 unități convenționale de amendă.

Mai jos sunt prezentate amenzile, grupate 
conform obiectului contravențiilor, aplicabi-
le persoanelor fi zice sau juridice și mărimea 
acestora (unități convenționale sau muncă ne-
remunerată). 
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Contravențiile legate de protecția mediului se 
regăsesc în capitolul IX al Codului Contraven-
țional al RM, în articolele 109-158, iar (i) con-
travențiile ce țin de plante toxice și otrăvitoare 
se regăsesc în capitolul VII Contravenții ce 
atentează la sănătatea populației, sănătatea 
persoanei, la starea sanitar-epidemiologică, 

articolele 86-87; (ii) contravențiile în domeniul 
urbanismului și amenajării teritoriului se regă-
sesc în capitolul X Contravenții în domeniul 
industriei, construcțiilor, energeticii, gospodă-
riei comunale, locuințelor și amenajării terito-
riului, articolul 177.

Amenzi legate de contravenţii privind fondul acvatic

Încălcări Pedeapsă 
persoane fi zice

Pedeapsă 
persoane juridice

Încălcarea regimului de protecție a apelor, art. 109:
(1) Încălcarea regimului de protecție a apelor prin po-
luarea acestora, eroziunea solurilor și alte fenomene 
dăunătoare.

60-120 u.c. sau cu 
muncă neremunera-
tă în folosul comuni-
tății 10-40 ore

 600-800 u.c.

(2) Darea în exploatare a întreprinderilor/imobilelor 
comunale/de altă natură fără construcțiile/instalațiile 
care să prevină impurifi carea/ infectarea apelor sau in-
fl uența lor dăunătoare.

24-30 u.c. sau cu 
muncă neremunera-
tă în folosul comu-
nității 20-40 ore, 42-
90u.c. persoana de 
răspundere

240-300 u.c.

(3) Spălarea vehiculelor, utilajelor și ambalajelor în ape-
le naturale, în preajma lor și în alte locuri neautorizate.

12-30 u.c. sau cu 
muncă neremunerată 
în folosul comunității  
40-60 ore, cu sau fără 
privarea de dreptul 
de a desfășura o anu-
mită activitate pe un 
termen de la 3 luni la 
un an.

60-120 u.c. cu sau 
fără privarea de drep-
tul de a desfășura o 
anumită activitate 
pe un termen de la 3 
luni la un an.

(4) Nerespectarea dimensiunilor și regimului de protec-
ție a zonelor de protecție a apelor râurilor și bazinelor 
de apă și a fâșiilor riverane de protecție a apelor.

6-18 u.c. 60-120 u.c.

(5) Nerespectarea limitelor și regimului de protecție a per-
delelor forestiere de protecție a apelor.

6-18 u.c. 60-120 u.c.

(6) Neîndeplinirea de către căpitan sau de către alți 
membri ai personalului de comandă al unei nave a 
obligațiilor prevăzute de legislație privind înregistrarea 
în actele de bord a operațiunilor cu substanțe nocive 
pentru oameni și pentru resursele vii ale mării ori cu 
amestecuri ce conțin astfel de substanțe peste norme-
le stabilite, introducerea în actele de bord a unor men-
țiuni false referitor la astfel de operațiuni sau refuzul 
nelegitim de a prezenta actele persoanelor cu funcție 
de răspundere.

30-42 u.c. 40-60 u.c.
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Încălcări Pedeapsă 
persoane fi zice

Pedeapsă 
persoane juridice

Încălcarea regulilor de folosire a apei, art. 110:
(1) Captarea/folosirea apei cu încălcarea limitelor stabi-
lite, folosirea apei potabile în scopuri tehnice.

12-24 u.c. sau cu 
muncă neremunera-
tă în folosul comuni-
tății de la 20-40 ore, 
cu sau fără privarea 
de dreptul de a des-
fășura o anumită ac-
tivitate pe un termen 
de la 3 luni la un an.

120-240 u.c. cu sau 
fără privarea de drep-
tul de a desfășura o 
anumită activitate 
pe un termen de la 3 
luni la un an.

(2) Folosirea obiectivelor acvatice fără autorizația de fo-
losință specială.

 24-30  u.c.  240-300 u.c. cu sau 
fără privarea de drep-
tul de a desfășura o 
anumită activitate 
pe un termen de la 3 
luni la un an.

Nerespectarea regulilor și instrucțiunilor privind ex-
ploatarea construcțiilor, instalațiilor și aparatelor de 
măsurat hidrotehnice, de gospodărire și de protecție a 
apelor, art. 111.

 6-12 u.c., 24-30 u.c. 
aplicată persoanei 
cu funcție de răspun-
dere

60-120 u.c.

Deteriorarea construcțiilor și instalațiilor hidrotehni-
ce, de gospodărire și de protecție a apelor, inclusiv a 
rețelelor și instalațiilor sistemelor de alimentare cu apă 
potabilă, art. 112.

12-18 u.c. 120-240 u.c.

Încălcarea regulilor de desfășurare a activității economice în zonele de protecție a apelor, art.113:
(1) Aplicarea neautorizată a pesticidelor și îngrășămin-
telor pe fâșii cu o lățime de 300 de metri de la muchia 
taluzului riveran al albiei.

18-24 u.c., cu sau 
fără privarea de drep-
tul de a desfășura o 
anumită activitate 
pe un termen de la 3 
luni la un an.

180-240 u.c. cu sau 
fără privarea de drep-
tul de a desfășura o 
anumită activitate 
pe un termen de la 3 
luni la un an

(2) Construcția și amplasarea, în zona de protecție a ape-
lor, a depozitelor de îngrășăminte și pesticide, a obiecti-
velor pentru prepararea soluțiilor chimice, a depozitelor 
de produse petroliere, a stațiilor peco, a colectoarelor de 
ape reziduale de la fermele și complexele zootehnice, a 
punctelor de deservire tehnică și de spălare a tehnicii și 
vehiculelor, repartizarea de terenuri pentru depozitarea 
deșeurilor de orice proveniență, construcția neautoriza-
tă de instalații de canalizare, de colectoare și de instalații 
de epurare a apelor reziduale.

 18-30 u.c., cu sau 
fără privarea de drep-
tul de a desfășura o 
anumită activitate 
pe un termen de la 3 
luni la un an.

180-240 u.c. cu sau 
fără privarea, de 
dreptul de a desfășu-
ra o anumită activita-
te pe un termen de la 
3 luni la un an. 
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Amenzi pentru contravenţiile de mediu

Încălcări Pedeapsă 
persoane fi zice

Pedeapsă 
persoane juridice

(3) Desfășurarea neautorizată a lucrărilor de astupare a 
luncilor și brațelor uscate ale râurilor, a lucrărilor de re-
gularizare a cursurilor râurilor, de extragere a substan-
țelor utile, a materialelor de construcție și de instalare a 
comunicațiilor în zona de protecție a apelor.

24-30 u.c. 180-240 u.c. 

(4) Prelucrarea terenurilor, organizarea taberelor pentru 
animale și păsări, amenajarea campingurilor și a tabe-
relor de corturi în limitele fâșiilor riverane de protecție 
a apelor.

18-30 u.c. 180-300 u.c. 

(5) Deversarea, în apele de suprafață, în canalele de 
irigare și de desecare, a apelor uzate neepurate, a ce-
lor poluate termic și cu substanțe radioactive, a apelor 
contaminate cu germeni patogeni și cu paraziți, a pro-
duselor sau reziduurilor petroliere și a altor poluanți.

18-30 de u.c. 180-300 u.c.

(6) Desfășurarea activității economice de către între-
prinderi cu impact asupra mediului fără dispozitive de 
ținere a evidenței cantitative și calitative a consumului 
și a evacuărilor de ape, precum și de prevenire a poluă-
rii apelor sau a efectelor lor distructive.

18-30 de u.c. 180-300 u.c.

Încălcarea regulilor de protecție a resurselor piscicole și a regulilor de pescuit, art.114:
(1) Încălcarea regulilor de protecție a resurselor piscicole. 6-12 u.c. 120-180 u.c.
(2) Încălcarea regulilor de pescuit, cu excepția pescu-
itului în obiectivele acvatice afl ate în gestiune privată, 
dacă fapta nu constituie infracțiune.

9-12 u.c. 200-300 u.c. 

(3)Transportarea/comercializarea produselor pescuitu-
lui și altor organisme acvatice fără documentele nece-
sare stabilite de legislație.

60-90 u.c., cu priva-
rea de dreptul de a 
desfășura o anumită 
activitate pe un ter-
men de la 3 luni la 
un an.

240-300 u.c. cu pri-
varea de dreptul de 
a desfășura o anu-
mită activitate pe un 
termen de la 3 luni la 
un an

(4) Încălcarea regulilor de protecție a resurselor piscico-
le prin pescuitul ori distrugerea unor specii valoroase de 
pește și de plante acvatice sau a altor reprezentanți ai 
faunei și fl orei acvatice.

42-90 u.c., cu privarea 
de dreptul de a desfă-
șura o anumită activi-
tate pe un termen de 
la 3 luni la un an.

400-500 u.c. cu pri-
varea de dreptul de 
a desfășura o anu-
mită activitate pe un 
termen de la 3 luni la 
un an

(5) Pescuitul cu utilizarea curentului electric/explozivi-
lor/substanțelor otrăvitoare/narcotice sau reactive de 
orice fel.

60-90 u.c. 240-300 u.c.

Sursa: Elaborat după Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 2018 din 24.10.2008, modifi cat 
prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; intrat în vigoare 01.01.17
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Amenzi pentru contravenţiile de mediu

Amenzi legate de contravenţii privind fondul funciar

Încălcări Pedeapsă 
persoane fi zice

Pedeapsă 
persoane juridice

Degradarea terenurilor, falsifi carea informației despre starea și folosirea lor, art. 115:
(1) Degradarea stratului fertil al solului, decopertarea 
neselectivă/folosirea stratului fertil contrar destinației.

6-12 u.c. 60-120 u.c.

(2) Amplasarea/construcția/darea în exploatare a obiec-
tivelor care generează efecte de poluare a solului.

18-42 u.c. 120-180 u.c.

(3) Arderea în câmp deschis a resturilor vegetale de ori-
ce proveniență.

60-90 u.c. 240-300 u.c.

(4) Falsifi carea informației despre starea și folosirea te-
renurilor.

30-60 u.c. 120-180 u.c.

Abaterea neautorizată de la proiectele de organizare a teritoriului sau de folosință a terenului, art. 116:
(1) Abaterea neautorizată de la proiectele de organizare 
a teritoriului/de ameliorare/folosirea terenurilor contrar 
destinației pentru care au fost repartizate.

6-18 u.c. 120-180 u.c.

(2) Ocuparea nelegitimă a terenurilor, îngrădirea lor. 24-30 u.c. 180-240 u.c.
Neîndeplinirea obligației de a aduce terenurile într-o stare care să asigure folosirea lor conform des-
tinației, art.117:
(1) Neîndeplinirea obligației de a aduce terenurile într-o 
stare care să asigure folosirea lor conform destinației.

12-30 u.c. 60-120 u.c.

(2) Neîndeplinirea obligației de a aduce terenurile afec-
tate de folosirea subsolului într-o stare care să nu pre-
zinte pericol și să asigure folosirea lor ulterioară.

12-30 de u.c. sau cu 
muncă neremunera-
tă în folosul comuni-
tății 40-60 ore

 60-120 u.c.

Necultivarea terenurilor, neefectuarea măsurilor obli-
gatorii de ameliorare a acestora, de protecție a solului 
contra eroziunii,  de prevenire a altor procese care de-
teriorează starea solului, art. 118.

12-30 u.c. 60-120 u.c.

Încălcarea legislației și documentelor normative în construcții, art. 177:
 (1) Încălcarea legislației și documentelor normative în 
construcții manifestată prin: a) eschivarea de la furniza-
rea de date și informații, necesare activității de amena-
jare a teritoriului și de urbanism, ce se conțin în băncile 
de date și în sistemele informaționale, precum și prin 
furnizarea de date și informații neautentice.

40-80 u.c.,
60-120 u.c. aplicată 
persoanei cu funcție 
de răspundere.

i) avizarea și aprobarea documentației de proiect, de 
amenajare a teritoriului și de urbanism și autorizarea 
construcțiilor, lucrărilor de modernizare, de modifi care, 
de transformare, de consolidare și de reparație a con-
strucțiilor cu încălcarea legislației în vigoare sau a do-
cumentelor normative.

40-80 u.c.,
60-120 u.c. aplicată 
persoanei cu funcție 
de răspundere.

m) utilizarea construcțiilor a căror destinație funcționa-
lă a fost schimbată fără autorizație.

40-80 u.c.,
60-120 u.c. aplicată 
persoanei cu funcție 
de răspundere.
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Amenzi pentru contravenţiile de mediu

Încălcări Pedeapsă 
persoane fi zice

Pedeapsă 
persoane juridice

(2) Încălcarea legislației și documentelor normative în 
construcții manifestată prin:
e) executarea de modifi cări ori demolarea integrală sau 
parțială a construcțiilor cu încălcarea prevederilor pri-
vind autorizarea și executarea acestora, neexecutarea 
obligațiilor de urmărire a comportării în exploatare a 
construcțiilor referitor la rezistență și la stabilitate, ne-
executarea lucrărilor de întreținere, reparație și consoli-
dare ce decurg din această urmărire.

60-100 u.c 
100-200 u.c. aplicată 
persoanei cu funcție 
de răspundere, cu 
sau fără privarea, de 
dreptul de a desfășu-
ra o anumită activita-
te pe un termen de la 
3 luni la un an.

300-400 u.c. cu sau 
fără privarea, în toate 
3 cazuri, de dreptul 
de a desfășura o anu-
mită activitate pe un 
termen de la 3 luni la 
un an.

Sursa: Elaborat după Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 2018 din 24.10.2008, modifi cat 
prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; intrat în vigoare 01.01.17

Amenzi legate de contravenţii privind fondul subsolului

Încălcări Pedeapsă persoane 
fi zice

Pedeapsă persoane 
juridice

Încălcarea regulilor de construcție pe suprafețe cu 
zăcăminte de substanțe utile și pe teritoriile deasupra 
obiectivelor miniere și a locurilor de înhumare a sub-
stanțelor și deșeurilor, art. 94

6-12 u.c. cu privarea 
de dreptul de a des-
fășura o anumită ac-
tivitate pe un termen 
de la 6 luni la un an. 

120-180 u.c. cu pri-
varea de dreptul de 
a desfășura o anu-
mită activitate pe un 
termen de la 6 luni la 
un an. 

Încălcarea modului de protecție și de folosire a subsolului, art. 119:
(1) Folosirea neautorizată a subsolului. 30-60 u.c. cu sau fără 

privarea de dreptul 
de a desfășura o anu-
mită activitate pe un 
termen de la 3 luni la 
un an

180-300 u.c. cu sau 
fără privarea de drep-
tul de a desfășura o 
anumită activitate 
pe un termen de la 3 
luni la un an

(2) Studierea și cercetarea subsolului fără proiecte spe-
ciale/studierea și cercetarea incompletă/nerațională a 
subsolului.

6-12 u.c. cu sau fără 
privarea de dreptul 
de a desfășura o anu-
mită activitate pe un 
termen de la 3 luni la 
un an

30-60 u.c. cu sau fără 
privarea de dreptul 
de a desfășura o anu-
mită activitate pe un 
termen de la 3 luni la 
un an

(3) Prezentarea informațiilor neveridice privind cantita-
tea/calitatea substanței minerale utile extrase.

6-12 u.c. cu sau fără 
privarea de dreptul 
de a desfășura o anu-
mită activitate pe un 
termen de la 3 luni la 
un an

30-60 u.c. cu sau fără 
privarea de dreptul 
de a desfășura o anu-
mită activitate pe un 
termen de la 3 luni la 
un an

(4) Nerespectarea cerințelor de proiectare/construire/
dare în exploatare a întreprinderilor/altor obiective le-
gate de folosirea subsolului.

12-24 u.c. cu sau fără 
privarea de dreptul 
de a desfășura o 
anumită activitate pe 
un termen de la 3 la 
6 luni. 

60-120 u.c. cu sau 
fără privarea de drep-
tul de a desfășura o 
anumită activitate pe 
un termen de la 3 la 
6 luni. 
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Amenzi pentru contravenţiile de mediu

Încălcări Pedeapsă persoane 
fi zice

Pedeapsă persoane 
juridice

(5) Încălcarea regulilor și normelor de desfășurare în 
condiții de securitate a lucrărilor de exploatare a sub-
solului, a cerințelor privind protecția subsolului și a 
mediului, fapt ce provoacă impurifi carea substanțelor 
minerale utile sau aducerea terenurilor și subsolului în-
tr-o stare inutilizabilă.

9-18 u.c. cu sau fără 
privarea, de drep-
tul de a desfășura o 
anumită activitate pe 
un termen de la 3 la 
6 luni

60-120 u.c. cu sau 
fără privarea de drep-
tul de a desfășura o 
anumită activitate pe 
un termen de la 3 la 
6 luni

(6) Neasigurarea intenționată, în procesul studierii și fo-
losirii subsolului, a integrității teritoriilor, a construcțiilor 
și a altor obiective, inclusiv a teritoriilor și obiectivelor 
ocrotite de stat în mod deosebit.

12-18 u.c. cu sau fără 
privarea, de drep-
tul de a desfășura o 
anumită activitate pe 
un termen de la 3 la 
6 luni

1560-1200-250 u.c. 
cu sau fără privarea, 
de dreptul de a des-
fășura o anumită ac-
tivitate pe un termen 
de la 3 la 6 luni

(7) Încălcarea modului de ținere a evidenței și a balanței 
mișcării rezervelor de substanțe minerale utile și deșe-
urilor producției extractive, încălcarea cerințelor privind 
ținerea cadastrelor de stat și a balanțelor rezervelor de 
substanțe utile.

24-30 u.c.

(8) Încălcarea cerințelor și regulilor de înhumare (de-
pozitare) în subsol a substanțelor și a deșeurilor nocive 
sau a apelor uzate.

12-18 u.c. 24-30 u.c.

(9) Neîndeplinirea cerințelor și măsurilor privind reculti-
varea terenurilor deteriorate în urma excavațiilor minie-
re, privind aducerea întreprinderilor miniere, a sondelor 
de foraj, a galeriilor subterane într-o stare care să asigu-
re folosirea lor ulterioară și securitatea populației.

90-150u.c.

(10) Încălcarea cerințelor/regulilor de ridicare a con-
strucțiilor pe terenurile în al căror subsol există zăcă-
minte de substanțe minerale utile/pe terenurile între-
prinderilor miniere (inclusiv deasupra celor subterane)/
pe terenurile de înhumare (depozitare) în subsol a sub-
stanțelor și a deșeurilor nocive.

24-30 u.c. 90-120 u.c.

(11) Comercializarea/circulația substanțelor minerale 
utile solide fără acte legale de proveniență.

30-60 u.c. 250-400  u.c. aplicată 
persoanei cu funcție 
de răspundere cu 
privarea de dreptul 
de a desfășura o anu-
mită activitate pe un 
termen de la 6 luni la 
un an.

Sursa: Elaborat după Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 2018 din 24.10.2008, modifi cat 
prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; intrat în vigoare 01.01.17
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Amenzi pentru contravenţiile de mediu

Amenzi legate de contravenţii privind fondul silvic și vegetal

Încălcări Pedeapsă 
persoane fi zice

Pedeapsă 
persoane juridice

Neadoptarea de măsuri, prevăzute de legislație, pentru 
asigurarea regimului stabilit de protecție a semănă-
turilor de mac somnifer, de cânepă, de arbust coca și 
de alte plante, a locurilor de păstrare și de prelucrare a 
recoltei acestor culturi, neadoptarea de măsuri pentru 
distrugerea resturilor rămase după recoltare și a deșe-
urilor de producție care conțin substanțe narcotice sau 
alte substanțe psihotrope, art. 86.

90-210 u.c. persoana 
cu funcție de răspun-
dere 

300- 600 u.c. 

Cultivarea ilegală a plantelor care conțin substanțe nar-
cotice sau alte substanțe psihotrope fără scop de în-
străinare, dacă fapta nu constituie infracțiune, art. 87.

42-60 u.c., 180-300 
u.c.  persoana cu 
funcție de răspunde-
re cu/sau fără priva-
rea, în toate cazurile, 
de dreptul de a des-
fășura o anumită ac-
tivitate pe un termen 
de la un an la 3 ani

300- 600 u.c. cu/sau 
fără privarea, în toate 
cazurile, de dreptul 
de a desfășura o anu-
mită activitate pe un 
termen de la un an la 
3 ani

Decopertarea și distrugerea neautorizată a litierei/pă-
turii vii/stratului superior de sol fertil spre a le folosi în 
alte scopuri decât cele silvice, art.120.

18-24 u.c. sau cu 
muncă neremunera-
tă în folosul comuni-
tății de la 20 la 40 de 
ore

 90-150 u.c.

Efectuarea unor exploatări forestiere contrar scopurilor 
sau cerințelor prevăzute în autorizația (dispoziția) de tă-
iere a arborilor ori în biletul silvic, art. 121.

24-30 u.c. 120-180 u.c.

Tăierea ilegală sau vătămarea arborilor și arbuștilor, art.122:
(1) până la gradul de încetare a creșterii lor ori vătămarea 
arborilor și arbuștilor care nu întrerupe creșterea lor 

 24-30 u.c. sau cu 
muncă neremunera-
tă în folosul comuni-
tății de la 40 la 60 de 
ore

 240-300 u.c.

(2) din spațiile verzi, vătămarea lor sau a unor părți ale 
lor, inclusiv în urma incendiilor, defrișarea și/sau stră-
mutarea, fără permisiunea autorității APL coordonată 
cu autoritățile de mediu, a plantelor din spațiile verzi în 
alte locuri în timpul efectuării de construcții.

24-30 u.c. 240-300 u.c.

(3) Acțiunile specifi cate la alin.(1) săvârșite de persoane 
responsabile de protecția și paza vegetației forestiere 

50-100 u.c. 

(4) Autorizarea de către persoane responsabile de pro-
tecția și paza vegetației forestiere a recoltării de masă 
lemnoasă cu încălcarea legii și a altor acte normative.

42-60 u.c., 60-120 
u.c. aplicată persoa-
nei cu funcție de răs-
pundere

Distrugerea și vătămarea culturilor silvice/arboretului 
tânăr provenit prin regenerare naturală, a semințișului 
natural și preexistent, art.123.

24-30 u.c. sau cu 
muncă neremunera-
tă în folosul comuni-
tății 40-60 ore

180-240 u.c. aplicată 
persoanei cu funcție 
de răspundere, 240-
300 u.c. persoane 
juridice
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Amenzi pentru contravenţiile de mediu

Încălcări Pedeapsă 
persoane fi zice

Pedeapsă 
persoane juridice

Distrugerea și vătămarea puieților și butașilor din pepi-
niere și plantații silvice, art. 124.

24-30 u.c. sau cu 
muncă neremunera-
tă în folosul comuni-
tății 40-60 ore

180-240 u.c. aplicată 
persoanei cu funcție 
de răspundere, 240-
300 u.c. persoane 
juridice

Încălcarea modului și a termenelor de împădurire a par-
chetelor exploatate și a terenurilor neîmpădurite din fondul 
forestier, precum și a parchetelor exploatate de pe terenu-
rile cu vegetație forestieră din afara acestui fond, art. 125.

18-30 u.c. sau cu 
muncă neremunera-
tă în folosul comuni-
tății 40-60 ore

120-180 u.c.

Distrugerea sau deteriorarea intenționată a fânețelor/
pășunilor/șanțurilor de desecare din păduri/sistemelor 
de drenaj/drumurilor/instalațiilor inginerești de pe te-
renurile fondului forestier, art.126.

10-26-120 u.c. sau 
cu muncă neremu-
nerată în folosul co-
munității 20-40 ore

60-120 u.c.

Articolul 1261. Pășunatul ilegal al animalelor
Pășunatul animalelor pe terenurile proprietate publică a 
unității administrativ-teritoriale în altă perioadă a anului 
decât în cea stabilită de către autoritatea administrației 
publice locale, pășunatul în comun al grupurilor de ani-
male de diferite specii, pășunatul animalelor bolnave.

6-12 u.c., 12-30 u.c. 
persoanei cu funcție 
de răspundere

Articolul 127. Încălcarea regulilor de folosire a obiecte-
lor fondului forestier
(1) Cositul neautorizat al ierbii pentru fân și pășunatul 
neautorizat pe terenurile fondului forestier, în perdelele 
forestiere de protecție și în spațiile verzi.

3-6 u.c. sau cu mun-
că neremunerată în 
folosul comunității 
de la 20 la 40 de ore

(2) Recoltarea neautorizată a fructelor și pomușoarelor 
sălbatice, a nucilor, a ciupercilor, a plantelor medicinale 
și a altor plante, a melcilor de viță-de-vie pe sectoarele 
unde aceasta este interzisă sau este admisă numai în 
baza biletului silvic, precum și încălcarea termenelor, a 
volumului și a modului de recoltare stabilite.

3-6 u.c. sau cu mun-
că neremunerată în 
folosul comunității 
de la 20 la 40 de ore

60-120 u.c.

Articolul 130. Amplasarea neautorizată a stupilor și a 
prisăcilor pe terenurile fondului forestier sau nerespec-
tarea prescripțiilor din biletul silvic privind amplasarea 
lor se sancționează cu avertisment sau cu amendă de 
la 3 la 5 unități convenționale aplicată persoanei fi zice, 
cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale apli-
cată persoanei juridice.

3-6 u.c. 30-60 u.c.

Încălcarea normelor și regulilor de desfășurare a activi-
tății în apicultură, articolul 131:
(l) Nedeclararea și neînregistrarea la primărie a adresei 
stupinei staționare și a numărului familiilor de albine, 
lipsa pașaportului prisăcii, amplasarea stupinei fără 
acordul deținătorilor de teren, cu încălcarea legislației 
de mediu și sanitar-veterinare.

6-12 u.c. 12-24 u.c.

(2) Tăinuirea cazurilor de morbiditate sau de mortalitate 
spontană a albinelor, a cazurilor de apariție a semnelor 
de boală, defrișarea nejustifi cată a bazelor (surselor) me-
lifere și intervenția de reconstrucție a mediului ambiant 
necoordonată cu organele de protecție a mediului.

12-24 u.c. 24-36 u.c.
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Amenzi pentru contravenţiile de mediu

Încălcări Pedeapsă 
persoane fi zice

Pedeapsă 
persoane juridice

(3) Comercializarea și utilizarea în tehnologia de creș-
tere a albinelor și de tratare a maladiilor a preparatelor 
chimice și medicamentoase care nu sunt certifi cate și 
reglementate de actele normative naționale.

18-30 u.c. 36-60 u.c.

(4) Refuzul nejustifi cat al persoanelor cu funcție de răs-
pundere din cadrul autorităților administrației publice lo-
cale de ambele niveluri de a atribui terenuri pentru ampla-
sarea stupinelor, reținerea, de către persoanele abilitate, 
a mijloacelor de transport, ce efectuează transportarea 
familiilor de albine, pe un timp ce depășește normele în vi-
goare (15 minute), falsifi carea produselor apicole de către 
producător și/sau comercianți, producerea pentru comer-
cializare a materialului biologic de prăsilă [regină (matcă) 
și roi] la stupinele neautorizate (fără licență).

30-60 u.c. 60-90 u.c. aplicată 
persoanei cu funcție 
de răspundere, 60-
120 u.c. persoanei 
juridice

(5) Importul materialului biologic de prăsilă [regină (mat-
că), roi] ce aparține raselor neomologate și amplasarea 
familiilor, roiurilor și reginelor (mătcilor) de albine de 
origine necunoscută în zonele de interdicție înfi ințate în 
scopul ameliorării calității genetice a familiilor de albine.

45-54 u.c. 90-150 u.c.

(6) Comercializarea produselor apicole în lipsa pașa-
portului prisăcii.

3-6 u.c. 9-15 u.c. aplicată per-
soanei cu funcție de 
răspundere, 12-24 u.c. 
persoanei juridice

Distrugerea/deteriorarea intenționată în terenurile fon-
dului forestier a semnelor de restricție/panourilor/ba-
rierelor/indicatoarelor de amenajament silvic/bornelor 
silvice/îngrădirilor de restricție/construcțiilor din locu-
rile de agrement/altor obiecte de agitație și informație 
vizuală și de amenajare a fondului forestier, art. 132.

6-12 u.c. sau cu mun-
că neremunerată în 
folosul comunității 
de 60 ore

Darea în exploatare a întreprinderilor/secțiilor/agrega-
telor/căilor de transport/obiectivelor comunale/altor 
obiective noi/reconstruite, fără instalațiile de prevenire 
a impactului negativ asupra stării și regenerării păduri-
lor, art.133.

18-24 u.c. aplicată 
persoanei cu funcție 
de răspundere cu 
sau fără privarea de 
dreptul de a desfășu-
ra o anumită activita-
te pe un termen de la 
3 luni la un an.

Folosirea neautorizată a terenurilor din fondul forestier 
și spațiile verzi pentru defrișare/construcție de clădiri 
administrative/depozite/alte obiective, 134.

18-24 u.c. sau cu 
muncă neremunera-
tă în folosul comu-
nității 20-60 ore, cu 
sau fără privarea de 
dreptul de a desfășu-
ra o anumită activita-
te pe un termen de la 
3 luni la un an

180-240 u.c. cu sau 
fără privarea de drep-
tul de a desfășura o 
anumită activitate 
pe un termen de la 3 
luni la un an.

Încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor în păduri, spații verzi, grădini publice, rezervații 
și ocoale silvice, art. 137:
(1) Încălcarea regulilor de apărare împotriva incen-
diilor în păduri/spații verzi/grădini publice/rezervații/
ocoale silvice.

6-12 u.c.
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Încălcări Pedeapsă 
persoane fi zice

Pedeapsă 
persoane juridice

(2) Distrugerea sau vătămarea pădurii/spațiului verde/
grădinii publice/rezervației/ocolului silvic în urma in-
cendierii sau atitudinii neglijente față de foc.

42-120 u.c. sau cu 
muncă neremunera-
tă în folosul comuni-
tății 20-60 ore

90-150 u.c. aplicată 
persoanei cu funcție 
de răspundere, 150-
240 u.c.

Încălcarea regimului de protecție a obiectelor și complexelor din fondul ariilor naturale protejate de 
stat, art. 141:
(1) inclusiv din rezervațiile științifi ce, rezervațiile natu-
rale, rezervațiile peisagistice, rezervațiile de resurse, 
rezervațiile biosferei, din parcurile naționale, din mo-
numentele naturii, din ariile cu management multifunc-
țional, din grădinile botanice, grădinile dendrologice, 
grădinile zoologice, din monumentele de arhitectură 
peisagistică, care a condus sau poate conduce la nimi-
cirea sau la schimbarea stării lor inițiale.

18-30 de u.c. 120-180 u.c.

(2) încălcarea regulilor de protecție a solului, zăcămin-
telor, resurselor acvatice, a faunei și fl orei din obiectele 
și complexele fondului ariilor naturale protejate de stat, 
precum și folosirea lor neautorizată.

24-30 u.c. 120-180 u.c.

(3) Încălcarea regulilor de interdicție a amplasării, pre-
lucrării și deversării deșeurilor industriale/menajere în 
obiectele și complexele din fondul ariilor naturale pro-
tejate de stat și în zonele de protecție a acestora.

24-30 u.c. 120-180 u.c.

Încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de transportare și de export al 
lemnului și al produselor lemnoase, art. 142:
(1) Încălcarea modului de folosire a fondului de ex-
ploatare, de recoltare, de transportare și de export al 
lemnului și al produselor lemnoase.

6-18 u.c., 60-180 u.c. 
aplicată persoanei 
cu funcție de răspun-
dere

(2) Circulația produselor lemnoase fără acte legale de 
proveniență (acte de livrare conform documentației de 
evidență contabilă.

6-18 u.c., 120-240 
u.c. aplicată persoa-
nei cu funcție de răs-
pundere

(3) Întocmirea incorectă a materialelor primare pentru 
efectuarea tăierilor și recepționarea masei lemnoase.

120-240 u.c. aplicată 
persoanei cu funcție 
de răspundere

Vătămarea sau tăierea samavolnică a vegetației din zo-
nele verzi ale localităților, art. 182
Vătămarea vegetației din spațiile verzi, tăierea sau 
strămutarea ei, fără permisiunea autorității adminis-
trației publice locale, în alte locuri în timpul efectuării 
construcțiilor pe unele terenuri care, în momentul con-
strucției, au zone verzi, precum și neluarea de măsuri 
pentru protecția zonelor verzi afl ate în administrare, ati-
tudinea neglijentă fața de ele.

30-60 u.c. sau cu 
muncă neremunerată 
în folosul comunității 
de la 20 la 60 de ore, 
120-180 u.c. aplicată 
persoanei cu funcție 
de răspundere cu 
sau fără privarea de 
dreptul de a desfășu-
ra o anumită activita-
te pe un termen de la 
3 luni la un an.

240-300 u.c. cu sau 
fără privarea de drep-
tul de a desfășura o 
anumită activitate 
pe un termen de la 3 
luni la un an.

Sursa: Elaborat după Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 2018 din 24.10.2008, modifi cat 
prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; intrat în vigoare 01.01.17



37TAXE, AMENZI ȘI SANCŢIUNI

Amenzi pentru contravenţiile de mediu

Amenzi legate de contravenţii privind fondul cinegetic

Încălcări Pedeapsă 
persoane fi zice

Pedeapsă 
persoane juridice

Încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și protecția fondului cinegetic, art. 128:
(1) Încălcarea prevederilor actelor normative privind fo-
losirea și protecția fondului cinegetic, privind vânatul și 
alte feluri de folosire a resurselor cinegetice.

12-30 u.c. 120- 240 u.c. aplicată 
persoanei cu funcție 
de răspundere

(2) Vânătoarea fără autorizație (licență), fără carnet de 
vânător sau fără autorizație de deținere, portarmă și de 
folosire a armei de vânătoare, depășirea normelor sta-
bilite de recoltare a vânatului, precum și vânătoarea în 
locurile interzise și în perioadele de prohibiție, folosirea 
armelor, uneltelor și metodelor interzise.

30-60 u.c. 120- 240 u.c. aplicată 
persoanei cu funcție 
de răspundere

Distrugerea sau deteriorarea intenționată a vizuinilor, 
mușuroaielor de furnici, cuiburilor de păsări și altor lo-
curi de viețuire a faunei de pe terenurile fondului fores-
tier, art. 129.

12-30 u.c. sau cu 
muncă neremunerată 
în folosul comunității 
de până la 60 ore.

Încălcarea modului prevăzut de legislație de creare/
completare/păstrare/folosire/evidență/comercializare/
achiziție sau expediere a colecțiilor zoologice, art.138.

12-18 u.c.

Încălcarea modului stabilit de folosire a regnului animal 
în rezervațiile naturale și în alte arii naturale protejate 
de stat, art.139.

24-30 u.c.

Colectarea/nimicirea plantelor, capturarea/nimicirea animalelor  incluse în Cartea Roșie a Republicii 
Moldova și în anexele la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și fl oră 
pe cale de dispariție (CITES), art. 140:
(1)...capturarea sau nimicirea animalelor incluse în Car-
tea Roșie a Republicii Moldova și în anexele la Conven-
ția privind comerțul internațional cu specii sălbatice 
de faună și fl oră pe cale de dispariție (CITES), comer-
cializarea ilegală, precum și comiterea altor acțiuni sau 
inacțiuni ce pot cauza reducerea numărului acestor 
plante și animale sau dispariția lor

30-60 u.c.

(2) încălcarea regulilor de export/import al speciilor de 
plante și animale incluse în Cartea Roșie a Republicii 
Moldova și în anexele la Convenția privind comerțul in-
ternațional cu specii sălbatice de faună și fl oră pe cale 
de dispariție (CITES).

60-90 u.c. 240-300 u.c.

Sursa: Elaborat după Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 2018 din 24.10.2008, modifi cat 
prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; intrat în vigoare 01.01.17
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Amenzi legate de contravenţii privind poluarea mediului

Încălcări Pedeapsă persoane 
fi zice

Pedeapsă persoane 
juridice

Neefectuarea plății pentru poluarea mediului, nevărsa-
rea ei în volum deplin și în termen în conturile fondurilor 
ecologice, art. 143. 

6-12 u.c., 18-30 u.c. 
aplicată persoanei 
cu funcție de răspun-
dere

24-42 u.c. 

Încălcarea cerințelor ecologice la construcția/punerea 
în funcțiune/exploatarea întreprinderilor, instalațiilor, 
altor obiective, art. 144.

18-24 u.c. sau cu 
muncă neremunera-
tă în folosul comu-
nității 20-40 ore, cu 
sau fără privarea, de 
dreptul de a desfășu-
ra o anumită activita-
te pe un termen de la 
3 luni la un an

240-300 u.c. cu sau 
fără privarea, de 
dreptul de a desfășu-
ra o anumită activita-
te pe un termen de la 
3 luni la un an

Împiedicarea accesului inspectorilor de stat pentru 
ecologie la inspectarea obiectivelor/refuzul de a acor-
da informații/prezentarea unei informații eronate des-
pre starea mediului, art. 145.

6-12 u.c., cu sau fără 
privarea, de dreptul 
de a desfășura o anu-
mită activitate pe un 
termen de la 3 luni la 
un an

180-240 u.c., cu sau 
fără privarea, de 
dreptul de a desfășu-
ra o anumită activita-
te pe un termen de la 
3 luni la un an

Nefolosirea instalațiilor/utilajului/aparatajului prevăzu-
te pentru purifi carea de poluanți și controlul emisiilor 
în atmosferă/epurarea apelor uzate ce se evacuează 
în obiectivele acvatice/controlul calității lor/încălcarea 
regulilor și instrucțiunilor de exploatare a instalațiilor 
indicate, art. 146.

6-12 u.c., cu sau fără 
privarea, de dreptul 
de a desfășura o anu-
mită activitate pe un 
termen de la 3 luni la 
un an

120-240 u.c., cu sau 
fără privarea, de 
dreptul de a desfășu-
ra o anumită activita-
te pe un termen de la 
3 luni la un an

Depășirea normativelor gradului admisibil de degajare 
a substanțelor poluante, de acțiune radiologică/fi zică/
biologică asupra mediului, emisia de poluanți în atmo-
sferă fără autorizația autorității publice abilitate, când 
obținerea unei astfel de autorizații este necesară con-
form legislației, art. 147.

6-12 u.c., cu sau fără 
privarea, de dreptul 
de a desfășura o anu-
mită activitate pe un 
termen de la 3 luni la 
un an

60-180 u.c., cu sau 
fără privarea, de 
dreptul de a desfășu-
ra o anumită activita-
te pe un termen de la 
3 luni la un an

Încălcarea regimului și modului de utilizare a hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, 
art. 148:
(1) Fabricarea sau punerea în circulație comercială a 
aerosolilor/extinctoarelor portabile ce conțin substanțe 
chimice care distrug stratul de ozon.

12-18 u.c. 120-180 u.c.

 (2) Utilizarea substanțelor chimice care distrug stratul 
de ozon la fabricarea de aerosoli/noi sisteme industria-
le de răcire/de unități mobile de climatizare/de produse 
de sterilizare, utilizarea lor în orice alte domenii noi în 
care, anterior, nu au fost utilizate.

12-18 u.c. 120-180 u.c.

(3) Utilizarea substanțelor chimice care distrug stratul 
de ozon la fabricarea de panouri izolante/de ambalaje 
confecționate din expandate organice, fl exibile ori se-
mirigide.

6-12 u.c. 60-120 u.c. 
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Încălcări Pedeapsă persoane 
fi zice

Pedeapsă persoane 
juridice

(4) Utilizarea și punerea în circulație comercială a agen-
ților de curățire/solvenților ce conțin una sau mai multe 
substanțe chimice care distrug stratul de ozon, cu excep-
ția tetraclorurii de carbon în cazul când este utilizată ca 
solvent în procesele de clorurare în sistem închis ori ca 
solvent în procesele în care, din considerente de ordin 
tehnic, nu poate fi  substituită cu o altă substanță, inofensi-
vă pentru stratul de ozon.

6-12 u.c. 60-120 u.c. 

(5) Încălcarea regulilor de utilizare a bromurii de metil 
în agricultură.

6-12 u.c. 60-120 u.c. 

(6) Utilizarea, stocarea și transportul containerelor cu sub-
stanțe chimice care distrug stratul de ozon neetichetate 
cu inscripția „Conține substanțe care distrug stratul de 
ozon”.

15-21 u.c. 15-21 u.c.

(7) Refuzul importatorilor/exportatorilor/persoanelor 
care pun în circulație comercială substanțe/produse/
echipamente ce conțin substanțe care distrug stratul 
de ozon de a prezenta la control autorităților abilitate cu 
acest drept documentele prevăzute de legislația privind 
folosirea acestor substanțe.

9-15 u.c., cu sau fără 
privarea, de drep-
tul de a desfășura o 
anumită activitate pe 
un termen de la 3 la 
6 luni

90-150 u.c. cu sau 
fără privarea, de 
dreptul de a desfășu-
ra o anumită activita-
te pe un termen de la 
3 la 6 luni

Poluarea mediului (aerului atmosferic, a bazinelor acva-
tice de suprafață și subterane, a terenurilor) cu deșeuri 
industriale/de construcție/menajere/ape menajere/cu 
emisii de poluanți ce au cauzat prejudicii, art. 149.

24-36 u.c. cu sau fără 
privarea, de dreptul 
de a desfășura o anu-
mită activitate pe un 
termen de la 6 luni la 
un an

210-300 u.c. cu sau 
fără privarea, de 
dreptul de a desfășu-
ra o anumită activita-
te pe un termen de la 
6 luni la un an

Neîndeplinirea obligațiilor, prevăzute de legislația în 
vigoare, privind înregistrarea în actele de bord ale unei 
nave a operațiunilor cu substanțe nocive pentru sănă-
tatea omului/fl ora/fauna acvatică ori cu amestecuri ce 
conțin astfel de substanțe peste normele stabilite, înscri-
erea în actele de bord a unor falsuri referitoare la astfel 
de operațiuni, art. 150.

6-12 u.c. 6-12 u.c. 

Încălcarea regulilor de testare tehnică și ecologică a vehi-
culelor terestre, a navelor și aeronavelor prin testare neca-
litativă ce a avut ca urmare depășirea normelor admisibile 
de emisie a poluanților sau defecte tehnice, art. 151.

24-30 u.c., 150-210 
u.c. aplicată persoa-
nei cu funcție de răs-
pundere

60-120 u.c.

Darea în exploatare a vehiculelor terestre/navelor/aero-
navelor care depășesc normativele admise de emisie a 
poluanților și de emitere a zgomotului în timpul funcțio-
nării, art. 152.

12-18 u.c. aplicată 
persoanei cu funcție 
de răspundere

120-180 u.c. 

Exploatarea vehiculelor terestre/navelor/aeronavelor 
care depășesc normativele admise de emisie a poluan-
ților și de emitere a zgomotului, art. 153

6-12 u.c. 6-12 u.c. 

Sursa: Elaborat după Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 2018 din 24.10.2008, modifi cat 
prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; intrat în vigoare 01.01.17
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Amenzi pentru contravenţiile de mediu

Amenzi legate de contravenţii privind gestionarea deșeurilor

Încălcări Pedeapsă 
persoane fi zice

Pedeapsă 
persoane juridice

 Încălcarea regulilor de gestionare a deșeurilor, art. 154:
(1) Nerespectarea modului stabilit de colectare/păstra-
re/transport/depozitare/ardere/neutralizare/evacuare, 
inclusiv în obiectivele acvatice, în subsol etc., a deșe-
urilor industriale, de construcție, menajere și de altă 
natură.

12-24 u.c. sau cu 
muncă neremunerată 
în folosul comunității 
de până la 60 de ore, 
cu sau fără privarea, 
de dreptul de a desfă-
șura o anumită activi-
tate pe un termen de 
la 3 luni la un an

120-180 u.c. cu sau 
fără privarea, de 
dreptul de a desfășu-
ra o anumită activita-
te pe un termen de la 
3 luni la un an

(2) Faptele specifi cate la alin.(1) care au creat pericolul 
poluării mediului.

40-80 u.c., cu sau fără 
privarea, de dreptul 
de a desfășura o anu-
mită activitate pe un 
termen de la 3 luni la 
un an

300-400 u.c. cu sau 
fără privarea, de 
dreptul de a desfășu-
ra o anumită activita-
te pe un termen de la 
3 luni la un an

(3) Depozitarea arbitrară sau în locuri interzise/utiliza-
rea unor alte procedee de evacuare a deșeurilor fără 
autorizația autorităților abilitate.

30-50 u.c. sau cu 
muncă neremunerată 
în folosul comunității 
de până la 60 de ore, 
cu sau fără privarea, 
de dreptul de a desfă-
șura o anumită activi-
tate pe un termen de 
la 3 la un an

200-300 u.c. cu sau 
fără privarea, de 
dreptul de a desfășu-
ra o anumită activita-
te pe un termen de la 
3 la un an

(4) Tăinuirea informației/prezentarea intenționată de 
informații false/incomplete privind gestionarea deșeu-
rilor/evacuarea lor în caz de avarie.

40-50 u.c. sau cu 
muncă neremunerată 
în folosul comunității 
de până la 60 de ore, 
cu sau fără privarea, 
de dreptul de a desfă-
șura o anumită activi-
tate pe un termen de 
la 6 luni la un an

300-500 u.c. cu sau 
fără privarea, de 
dreptul de a desfășu-
ra o anumită activita-
te pe un termen de la 
6 luni la un an

(5) Încălcarea regulilor de evidență/de control primar 
în domeniul gestionării deșeurilor, nerespectarea ter-
menelor de prezentare a dărilor de seamă în domeniul 
nominalizat.

40-50 u.c. sau cu 
muncă neremunerată 
în folosul comunității 
de până la 60 de ore, 
cu sau fără privarea, 
de dreptul de a desfă-
șura o anumită activi-
tate pe un termen de 
la 3luni la un an

200-300 u.c. cu sau 
fără privarea, de 
dreptul de a desfășu-
ra o anumită activita-
te pe un termen de la 
3 luni  la un an

(6) Transmiterea deșeurilor periculoase unor persoane 
fi zice/juridice care nu dețin licențe (autorizații) pentru 
transportul/păstrarea/prelucrarea lor.

30-50 u.c., cu sau 
fără privarea, de 
dreptul de a desfășu-
ra o anumită activita-
te pe un termen de la 
3 la un an

200-300 u.c. cu sau 
fără privarea, de 
dreptul de a desfășu-
ra o anumită activita-
te pe un termen de la 
3 la un an
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Încălcări Pedeapsă 
persoane fi zice

Pedeapsă 
persoane juridice

(7) Nerespectarea regimului și a regulilor de exploatare 
a instalațiilor de prelucrare/neutralizare a deșeurilor, a 
locurilor de depozitare/de înhumare a deșeurilor indus-
triale/menajere și de altă natură.

50-70 u.c., cu sau fără 
privarea, de dreptul 
de a desfășura o anu-
mită activitate pe un 
termen de la 6 luni la 
un an

400-500 u.c. cu sau 
fără privarea, de 
dreptul de a desfășu-
ra o anumită activita-
te pe un termen de la 
6 luni la un an

(8) Proiectarea și construcția de întreprinderi și de alte 
obiective, precum și implementarea de materiale/teh-
nologii care nu corespund condițiilor de securitate a 
utilizării/prelucrării/evacuării deșeurilor.

50-70 u.c., cu sau fără 
privarea, de dreptul 
de a desfășura o anu-
mită activitate pe un 
termen de la 3 luni la 
un an

200-300 u.c. cu sau 
fără privarea, de 
dreptul de a desfășu-
ra o anumită activita-
te pe un termen de la 
3 luni la un an

(9) Nerespectarea regulilor privind importul/exportul/
tranzitul de deșeuri.

50-100 u.c., cu sau 
fără privarea, de 
dreptul de a desfășu-
ra o anumită activita-
te pe un termen de la 
6 luni la un an

200-300 u.c. cu sau 
fără privarea, de 
dreptul de a desfășu-
ra o anumită activita-
te pe un termen de la 
6 luni la un an

(10) Neasigurarea colectării/evacuării deșeurilor, admi-
terea stocării deșeurilor de orice proveniență.

50-100 u.c aplicată 
persoanei cu funcție 
de răspundere

(11) Neîntreprinderea măsurilor de lichidare a gunoiști-
lor neautorizate și necontrolate.

50-100 u.c aplicată 
persoanei cu funcție 
de răspundere

Încălcarea regulilor de evidență, transport, păstrare, utilizare și înhumare a preparatelor biologice, 
chimice și a altor substanțe toxice, art. 155:
(1) Încălcarea regulilor de evidență, transport, păstrare, 
utilizare și înhumare a substanțelor radioactive, a prepa-
ratelor biologice și chimice, a îngrășămintelor minerale, 
a substanțelor meliorative, a pesticidelor, a stimulatori-
lor de creștere a plantelor, a amestecurilor de preparate 
sau a altor substanțe toxice, dacă această faptă nu în-
trunește elementele constitutive ale infracțiunii.

30-60 u.c. cu priva-
rea de dreptul de a 
desfășura o anumită 
activitate pe un ter-
men de la 6 luni la 
un an.

180-240 u.c. cu pri-
varea de dreptul de 
a desfășura o anu-
mită activitate pe un 
termen de la 6 luni la 
un an.

(2) Încălcarea normativelor, regulilor și standardelor 
care stabilesc modul și limitele aplicării substanțelor 
menționate la alin.(1).

30-60 u.c. 120-180 u.c.

Încălcarea regulilor de desfășurare a activităților nucleare și radiologice, art. 1551:
(1) Desfășurarea activităților nucleare și radiologice 
fără autorizație eliberată de Agenția Națională de Re-
glementare a Activităților Nucleare și Radiologice.

15-45 u.c.
30-60 u.c. aplicată 
persoanei cu funcție 
de răspundere

60-300 u.c.

(2) Împiedicarea activității legitime a reprezentanților 
Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nu-
cleare și Radiologice prin neprezentarea informațiilor 
relevante pentru control, prin neadmiterea la efectua-
rea controlului, precum și neexecutarea prescripțiilor 
sau nerespectarea condițiilor și limitelor stabilite în au-
torizația pentru activități nucleare și radiologice.

30-45 u.c., cu amendă 
de la 45-60 u.c. aplica-
tă persoanei cu func-
ție de răspundere

90-300 u.c.
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Amenzi pentru contravenţiile de mediu

Încălcări Pedeapsă 
persoane fi zice

Pedeapsă 
persoane juridice

(3) Încadrarea în activitățile nucleare și radiologice a persoa-
nelor care nu au pregătirea necesară sau care nu dispun de 
permis de exercitare valabil pentru aceste activități.

45-60 u.c. aplicată 
persoanei cu funcție 
de răspundere

60-180 u.c.

 (4) Utilizarea instalațiilor nucleare și radiologice ce nu au 
fost verifi cate metrologic conform actelor normative.

6-30 u.c. aplicată 
persoanei fi zice, cu 
amendă de la 45-60 
u.c. aplicată persoa-
nei cu funcție de răs-
pundere

60-180 u.c.

(5) Tăinuirea cazurilor de depistare, de sustragere, de 
pierdere a surselor de radiații ionizante, a materialelor 
nucleare, de distrugere a integrității surselor radioacti-
ve sau neinformarea, în termen de 24 de ore, a Agenției 
Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și 
Radiologice despre aceste fapte.

6-30 u.c.,
30-60 u.c. aplicată 
persoanei cu funcție 
de răspundere

120-240 u.c.

Neîndeplinirea prevederilor legislației privind expertiza 
ecologică de stat/evaluarea impactului asupra mediu-
lui sau a cerințelor incluse în concluziile expertizei eco-
logice de stat/evaluarea impactului asupra mediului, 
fi nanțarea/executarea proiectelor și programelor care 
nu au trecut expertiza ecologică de stat și evaluarea 
impactului asupra mediului, art. 156.

30-60 u.c. 180-240 u.c. 

Încălcarea regulilor de asigurare, în modul stabilit de 
autoritatea administrației publice locale, a curățeniei în 
localitățile urbane și rurale, art. 181.

18-36 u.c. sau cu 
muncă neremunerată 
în folosul comunității 
de la 20 la 60 de ore

60-180 u.c.

Sursa: Elaborat după Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 2018 din 24.10.2008, modifi cat 
prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; intrat în vigoare 01.01.17

Amenzi legate de contravenţii privind comportamentul cu animalele

Încălcări Pedepse 
persoane fi zice

Cruzimea față de animale, art. 157:
(1) Încălcarea cerințelor privind întreținerea animalelor, 
reglementate de legislația sanitar-veterinară, fapt ce 
poate periclita viața ori sănătatea acestora.

48-60 u.c., 180-300 u.c. aplicată persoanei 
cu funcție de răspundere

(2) Aplicarea intenționată a acțiunilor ce provoacă du-
reri sau suferință animalelor.

12-24 u.c., 180-300 u.c. aplicată persoanei 
cu funcție de răspundere

(3) Acțiunile specifi cate la alin. (1) și (2) care au avut 
drept urmare mutilarea sau moartea animalului.

60-72 u.c., 180-300 u.c. aplicată persoanei 
cu funcție de răspundere

(4) Capturarea sau eutanasierea animalelor de compa-
nie ori comercializarea animalelor de companie în sco-
pul obținerii produselor și subproduselor de la acestea.

72-90 u.c., 240-300 u.c. aplicată persoanei 
cu funcție de răspundere

(5) Eschivarea deținătorului de animale de a supune 
animalele măsurilor de profi laxie prevăzute în Progra-
mul acțiunilor strategice de supraveghere, profi laxie și 
combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmi-
terii bolilor de la animale la om.

12-30 u.c., 60-90 u.c. aplicată persoanei cu 
funcție de răspundere
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Amenzi pentru contravenţiile de mediu

Încălcări Pedepse 
persoane fi zice

(6) Deplasarea liberă a câinilor agresivi sau a celor pe-
riculoși în raza localității sau transportarea acestora în 
transportul public fără lesă și botniță.

24-30 u.c. 

(7) Omiterea colectării deșeurilor provenite de la ani-
malul plimbat în spațiul public.

24-30 u.c.

(8) Refuzul de a elimina animalul mort sau îngroparea 
acestuia în loc neautorizat.

3-6 u.c., 6-12 u.c. aplicată persoanei cu 
funcție de răspundere

(9) Îndemnarea publică la cruzime față de animale sau 
justifi carea acesteia.

30-60 u.c., 60-120 u.c. aplicată persoanei cu 
funcție de răspundere

(10) Asmuțirea animalelor de companie la oameni sau 
la animale.

30-60 u.c., 60-120 u.c. aplicată persoanei cu 
funcție de răspundere

Încălcarea regulilor de întreținere a câinilor, pisicilor și altor animale, art. 158:
1) Încălcarea interdicțiilor sau a regulilor de întreținere 
a câinilor, pisicilor și altor animale, aprobate prin deci-
zie a autorității administrației publice locale.

3-6 u.c., 12-24 u.c. aplicată persoanei cu 
funcție de răspundere

(2) Plimbarea câinilor sau altor animale în locuri publice 
contrar regulilor aprobate prin decizie a autorității ad-
ministrației publice locale.

6-12 u.c.

(3) Admiterea accesului câinilor sau al pisicilor în ex-
ploatațiile de animale sau în unitățile de procesare, de 
fabricare ori de depozitare a produselor alimentare, în 
piețe și târguri, cu excepția câinilor de serviciu, a câini-
lor însoțitori, special pregătiți pentru persoane cu diza-
bilități, precum și a câinilor de vânătoare având botniță 
și fi ind conduși în lesă de persoane autorizate.

30-60 u.c., 60-120 u.c. aplicată persoanei cu 
funcție de răspundere

Încălcarea regulilor privind identifi carea și înregistrarea animalelor, precum și a regulilor zootehnice, 
art. 1581

(1) Refuzul identifi cării și al înregistrării animalelor 
de către deținători, deținerea animalelor care nu sunt 
identifi cate și înregistrate potrivit prevederilor normelor 
sanitar-veterinare, omiterea predării pașapoartelor in-
dividuale ale bovinelor sacrifi cate sau moarte autorității 
sanitar-veterinare teritoriale.

2-19 u.c., 12-24 u.c. aplicată persoanei cu 
funcție de răspundere

(2) Transportarea animalelor care nu sunt identifi cate și 
înregistrate sau fără documentele corespunzătoare, in-
clusiv pașaportul individual în cazul bovinelor.

3-12 u.c., 12-24 u.c. aplicată persoanei cu 
funcție de răspundere

(3) Omiterea declarării de către deținători la autoritatea 
sanitar-veterinară teritorială, în termenele stabilite de 
lege, a cumpărării, inclusiv din import, a vânzării, inclu-
siv spre export, a morții, a dispariției, a fătării, a sacrifi -
cării animalelor.

6-15 u.c., 12-24 u.c. aplicată persoanei cu 
funcție de răspundere

(4) Achiziționarea animalelor care nu sunt identifi cate și 
nu sunt înregistrate în baza de date Sistemul de Identi-
fi care și Trasabilitate a Animalelor.

3-12 u.c., 6-30 u.c. aplicată persoanei cu 
funcție de răspundere

(5) Sacrifi carea animalelor care nu sunt identifi cate. 6-18 u.c., 15-45 u.c. aplicată persoanei cu 
funcție de răspundere

(6) Sacrifi carea bovinelor identifi cate și înregistrate în 
alte locuri decât în unitățile de sacrifi care autorizate de 
către autoritatea sanitar-veterinar competent.

6-24 u.c., 12-42 u.c. aplicată persoanei cu 
funcție de răspundere
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Amenzi pentru contravenţiile de mediu

Încălcări Pedepse 
persoane fi zice

(7) Producerea și/sau comercializarea materialului se-
minal congelat, embrionilor, ouălor de incubație pentru 
hibrizi comerciali, ouălor de viermi de mătase, icrelor și 
larvelor de pește în afara unităților specializate, autori-
zate în acest scop, cu excepția instituțiilor științifi ce.

6-12 u.c., 6-30 u.c. aplicată persoanei cu 
funcție de răspundere

(8) Încălcarea normelor tehnologice sau a instrucțiuni-
lor privind însămânțarea artifi cial.

6-12 u.c., 12-18 u.c. aplicată persoanei cu 
funcție de răspundere

(9) Monta clandestină. 6-12 u.c., 6-30 u.c. aplicată persoanei cu 
funcție de răspundere

(10) Înscrierea intenționată în evidențele zootehnice 
ori în certifi catele privind calitatea materialului de re-
producție a unor date eronate privind originea, vârsta, 
performanțele productive și indicii de calitate ai materi-
alului seminal brut, diluat, refrigerat sau congelat.

12-24 u.c. aplicată persoanei cu funcție de 
răspundere

(11) Omiterea respectării planului de împerechere a bo-
vinelor pentru reproducerea dirijată de reproducători 
cu valoare genetică ridicată.

6-12 u.c. aplicată persoanei cu funcție de 
răspundere

Sursa: Elaborat după Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 2018 din 24.10.2008, modifi cat 
prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; intrat în vigoare 01.01.17

Amenzi legate de infracţiuni ecologice conform Codului penal

Încălcări Pedepse persoane 
fi zice

Pedepse 
persoane juridice

Articolul 223. Încălcarea cerințelor securității ecologice
Încălcarea cerințelor securității ecologice la proiectarea, 
amplasarea, construcția sau punerea în exploatare, pre-
cum și la exploatarea construcțiilor industriale, agricole, 
științifi ce sau a altor obiective de către persoanele res-
ponsabile de respectarea lor, dacă aceasta a provocat:
a) mărirea esențială a nivelului radiației;
b) daune sănătății populației;
c) pieirea în masă a animalelor;
d) alte urmări grave.

650-950 u.c. sau cu 
închisoare de la 2 la 
5 ani pentru persoana 
responsabilă cu (sau 
fără) privarea de drep-
tul de a ocupa anu-
mite funcții sau de a 
exercita o anumită ac-
tivitate pe un termen 
de până la 5 ani

2000-4000 u.c. cu 
privarea de dreptul 
de a exercita o anu-
mită activitate sau cu 
lichidarea persoanei 
juridice

Articolul 224. Încălcarea regulilor de circulație a substanțelor, materialelor și deșeurilor radioactive, 
bacteriologice sau toxice:
(1) Încălcarea regulilor stabilite ce țin de fabricarea, im-
portul, exportul, îngroparea, păstrarea, transportarea 
sau utilizarea substanțelor, materialelor și deșeurilor ra-
dioactive, bacteriologice sau toxice, precum și a pesti-
cidelor, erbicidelor sau a altor substanțe chimice, dacă 
aceasta creează pericolul cauzării de daune esențiale 
sănătății populației sau mediului.

550-950 u.c. sau cu 
închisoare de până 
la 3 ani

2000-4000 u.c. cu 
privarea de dreptul 
de a exercita o anu-
mită activitate

(2) Aceleași acțiuni:
b) săvârșite în zona situației ecologice excepționale sau 
în zona unei calamități naturale;
c) soldate cu impurifi carea, otrăvirea sau infectarea me-
diului;
d) soldate cu pieirea în masă a animalelor.

650-1150 u.c. sau cu 
închisoare de până la 
5 ani

4000-6000 u.c. cu 
privarea de dreptul 
de a exercita o anu-
mită activitate sau cu 
lichidarea persoanei 
juridice
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Amenzi pentru contravenţiile de mediu

Încălcări Pedepse persoane 
fi zice

Pedepse 
persoane juridice

(3) Acțiunile prevăzute la alin.(1), care au provocat din 
imprudență:
a) îmbolnăvirea în masă a oamenilor;
b) decesul persoanei.

Închisoare de la 3 la 
7 ani

6000-11000 u.c. cu 
privarea de dreptul 
de a exercita o anu-
mită activitate sau cu 
lichidarea persoanei 
juridice

(4) Acțiunile prevăzute la alin.(1), soldate cu decesul a 
două sau mai multor persoane.

Închisoare de la 5 la 
10 ani

6000-11000 u.c. cu 
privarea de dreptul 
de a exercita o anu-
mită activitate sau cu 
lichidarea persoanei 
juridice

Articolul 225. Tăinuirea de date sau prezentarea intenționată de date neautentice despre poluarea 
mediului:
(1) Tăinuirea datelor sau prezentarea intenționată de 
către o persoană cu funcție de răspundere ori de către 
o persoană care gestionează o organizație comercială, 
obștească sau altă organizație nestatală, precum și de 
către o persoană juridică, a datelor neautentice despre 
avariile cu poluare excesivă a mediului, cu poluare radi-
oactivă, chimică, bacteriologică sau cu alte urmări peri-
culoase pentru viața sau sănătatea populației, precum 
și despre starea sănătății populației afectate de polua-
rea mediului, dacă aceasta a provocat din imprudență:
a) îmbolnăvirea în masă a oamenilor;
b) pieirea în masă a animalelor;
c) decesul persoanei;
d) alte urmări grave.

650-1150 u.c. sau cu 
închisoare de la 3 la 7 
ani, în ambele cazuri 
cu privarea de dreptul 
de a ocupa anumite 
funcții sau de a exer-
cita o anumită activi-
tate pe un termen de 
la 2 la 5 ani

2000-4000 u.c. cu 
privarea de dreptul 
de a exercita o anu-
mită activitate

(2) Aceleași acțiuni soldate cu decesul a două sau mai 
multor persoane.

Închisoare de la 5 la 
10 ani

4000-7000 u.c. cu 
privarea de dreptul 
de a exercita o anu-
mită activitate sau cu 
lichidarea persoanei 
juridice

Articolul 226. Neîndeplinirea obligațiilor de lichidare a consecințelor încălcărilor ecologice:
(1) Eschivarea sau îndeplinirea necorespunzătoare de 
către o persoană cu funcție de răspundere ori de către 
o persoană care gestionează o organizație comercia-
lă, obștească sau altă organizație nestatală, precum și 
de către o persoană juridică, a obligațiilor de lichidare 
a consecințelor încălcărilor ecologice, dacă aceasta a 
provocat din imprudență:
a) îmbolnăvirea în masă a oamenilor;
b) pieirea în masă a animalelor;
c) decesul persoanei;
d) alte urmări grave.

550- 850 u.c. sau cu 
închisoare de până 
la 5 ani, în ambele 
cazuri cu privarea de 
dreptul de a ocupa 
anumite funcții sau 
de a exercita o anu-
mită activitate pe un 
termen de la 2 la 5 
ani

2000-4000 u.c. cu 
privarea de dreptul 
de a exercita o anu-
mită activitate

(2) Aceleași acțiuni soldate cu decesul a două sau mai 
multor persoane.

Închisoare de la 3 la 
7 ani

4000-7000 u.c. cu pri-
varea de dreptul de a 
exercita o anumită ac-
tivitate sau cu lichida-
rea persoanei juridice
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Încălcări Pedepse persoane 
fi zice

Pedepse 
persoane juridice

Articolul 227. Poluarea solului:
(1) Impurifi carea, otrăvirea, infectarea sau altă poluare 
a solului cu produse nocive ale activității economice 
ori de altă natură ca urmare a încălcării regulilor de ma-
nipulare cu substanțe nocive, îngrășăminte minerale, 
stimulenți de creștere a plantelor și cu alte substanțe 
chimice sau biologice în timpul transportării, utilizării 
sau păstrării lor, dacă aceasta a cauzat daune:
a) sănătății populației;
b) mediului;
c) producției agricole.

550-850 u.c. sau cu 
închisoare de până 
la 2 ani

2000-4000 u.c. cu 
privarea de dreptul 
de a exercita o anu-
mită activitate

(2) Aceleași acțiuni:
a) săvârșite în zona situației ecologice excepționale sau 
în zona unei calamități naturale;
b) urmate de decesul persoanei din imprudență. 

650-1150 u.c. sau cu 
închisoare de până la 
5 ani

4000-7000 u.c. cu 
privarea de dreptul 
de a exercita o anu-
mită activitate sau cu 
lichidarea persoanei 
juridice

Articolul 228. Încălcarea cerințelor de protecție a sub-
solului
Încălcarea cerințelor de protecție a zăcămintelor mi-
nerale sau a altor resurse ale subsolului, construcția 
neautorizată sau amplasarea deșeurilor toxice pe te-
renurile cu zăcăminte minerale, precum și deversarea 
nesancționată a substanțelor nocive în subsol, dacă 
aceasta a provocat:
a) prăbușiri sau alunecări de proporții ale terenului;
b) poluarea apelor subterane, creând pericol pentru să-
nătatea populației;
c) decesul persoanei din imprudență;
d) alte urmări grave.

650-1150 u.c. sau cu 
închisoare de până la 
5 ani

1.000-3.000 u.c. cu 
privarea de dreptul 
de a exercita o anu-
mită activitate

Articolul 229. Poluarea apei
Infectarea sau altă impurifi care a apelor de suprafață 
ori subterane cu ape uzate sau cu alte deșeuri ale între-
prinderilor, instituțiilor și organizațiilor industriale, agri-
cole, comunale și de altă natură, dacă aceasta a cauzat 
daune în proporții considerabile regnului animal sau ve-
getal, resurselor piscicole, silviculturii, agriculturii sau 
sănătății populației ori a provocat decesul persoanei.

650-1150 u.c. sau cu 
închisoare de până la 
5 ani

2000-4000 u.c. cu 
privarea de dreptul 
de a exercita o anu-
mită activitate

Articolul 230. Poluarea aerului
Poluarea aerului cu depășirea normelor stabilite, ca ur-
mare a emisiei în atmosferă a poluanților sau a încălcării 
regulilor de exploatare, sau a neutilizării utilajului, apa-
ratajului, instalațiilor de purifi care și control al emisiilor 
în atmosferă, dacă aceasta a cauzat daune în proporții 
considerabile mediului, regnului animal sau vegetal, să-
nătății populației ori a provocat decesul persoanei.

650-1150 u.c. sau cu 
închisoare de până la 
5 ani

2000-4000 u.c. cu 
privarea de dreptul 
de a exercita o anu-
mită activitate
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Încălcări Pedepse persoane 
fi zice

Pedepse 
persoane juridice

Articolul 231. Tăierea ilegală a vegetației forestiere
Tăierea ilegală a arborilor și arbuștilor din fondul sil-
vic sau din fondul ariilor naturale protejate de stat, 
săvârșită:
a) de persoane responsabile de protecția și paza vege-
tației forestiere;
b) în proporții ce depășesc 500 de unități convenționale.

850-1350 u.c. sau cu 
muncă neremunerată 
în folosul comunității 
de la 180 la 240 de 
ore, sau cu închisoa-
re de până la 3 ani, în 
toate cazurile cu (sau 
fără) privarea de drep-
tul de a ocupa anu-
mite funcții sau de a 
exercita o anumită ac-
tivitate pe un termen 
de până la 3 ani

2000-4000 u.c. cu 
privarea de dreptul 
de a exercita o anu-
mită activitate

Articolul 232. Distrugerea sau deteriorarea masivelor 
forestiere
(1) Distrugerea sau deteriorarea în proporții mari a ma-
sivelor forestiere în urma folosirii imprudente a focului 
sau a unor surse de pericol sporit.

550-950 u.c. sau cu 
muncă neremunera-
tă în folosul comu-
nității de la 120 la 
240 de ore, sau cu 
închisoare de până 
la 3 ani

2000-4000 u.c. cu 
privarea de dreptul 
de a exercita o anu-
mită activitate

(2) Distrugerea sau deteriorarea intenționată în propor-
ții ce depășesc 500 de unități convenționale a masive-
lor forestiere prin incendiere.

650-1350 u.c. sau  cu 
muncă neremunera-
tă în folosul comuni-
tății de la 180 la 240 
de ore, sau cu închi-
soare de la 3 la 7 ani

4000-7000 u.c. cu 
privarea de dreptul 
de a exercita o anu-
mită activitate sau cu 
lichidarea persoanei 
juridice

Articolul 233. Vânatul ilegal
Vânatul fără autorizația corespunzătoare fi e în perioada 
interzisă, fi e în locurile interzise, fi e cu unelte și metode 
nepermise (braconajul), fi e cu folosirea situației de ser-
viciu, dacă acesta a cauzat daune ce depășesc 200 de 
unități convenționale.

550-850 u.c. sau cu 
muncă neremunerată 
în folosul comunității 
de la 180 la 240 de 
ore, sau cu închisoa-
re de până la 3 ani

2000-4000 u.c. cu 
privarea de dreptul 
de a exercita o anu-
mită activitate

Articolul 234. Îndeletnicirea ilegală cu pescuitul, vâna-
tul sau cu alte exploatări ale apelor
Îndeletnicirea ilegală cu pescuitul, vânatul sau cu alte 
exploatări ale apelor, cu utilizarea substanțelor explozi-
ve și otrăvitoare sau a altor mijloace de nimicire în masă 
a faunei, dacă aceasta a cauzat daune ce depășesc 200 
de unități convenționale.

550-1050 u.c. sau 
cu muncă neremu-
nerată în folosul co-
munității de la 180 
la 240 de ore, sau cu 
închisoare de până la 
1 an

2000-4000 u.c. cu 
privarea de dreptul 
de a exercita o anu-
mită activitate

Articolul 235. Încălcarea regimului de administrare și 
protecție a fondului ariilor naturale protejate de stat

Încălcarea regimului de administrare și protecție a fon-
dului ariilor naturale protejate de stat, dacă aceasta cre-
ează pericolul cauzării de daune în proporții mari sau a 
cauzat daune în proporții mari.

850-1350 u.c. sau cu 
închisoare de până la 
3 ani, în ambele cazuri 
cu (sau fără) privarea 
de dreptul de a ocupa 
anumite funcții sau de 
a exercita o anumită 
activitate pe un ter-
men de la 3 la 5 ani

2000-4000 u.c. cu 
privarea de dreptul 
de a exercita o anu-
mită activitate

Sursa: Elaborat după Codul penal al Republicii Moldova, Chișinău, 2002, modifi cat prin LP49 din 
30.03.17, MO155-161/19.05.17 art.253
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Trebuie să remarcăm modul diferit de calcula-
re și evaluare a diverselor categorii de prejudi-
cii aduse mediului refl ectat în actele normati-
ve din Republica Moldova. Totuși am păstrat, 
în mare parte, structura originală a anexelor 
din aceste acte, pentru o mai bună orientare a 
utilizatorului acestui Catalog. În același timp, 
atragem atenția la  numărul relativ limitat de 
intervenții ale legislatorului din Republica Mol-
dova în domenii relevante biodiversității, cum 
ar fi  cele legate de spațiile verzi, fondul foresti-
er, pescuitul, regnul animal.

Prejudiciul adus 
spaţiilor verzi

Instrucțiunea privind cuantumul plății pentru 
prejudiciul cauzat spațiilor verzi ale localită-
ților urbane și rurale (Nr. 34 din 16.09.2008) 
specifi că în prevederile sale următoarele:

1. Modul de calculare a cuantumului plății 
se stabilește pentru prejudiciul cauzat spați-
ilor verzi din zonele verzi ale localităților (cu 
excepția pădurilor-parc la care e valabilă mo-
dalitatea prevăzută de Codul silvic), cuantum 
care poate fi  luat în considerare în calitate de 
limită minimă și la calcularea plății pentru pre-
judiciul cauzat spațiilor verzi de pe terenurile 
proprietate privată.

2. Mărimea prejudiciului se calculează în vo-
lum deplin conform prețului real al patrimo-

Încasări pentru prejudiciul 
cauzat mediului

PARTEA IV

niului afectat la data cauzării lor, luându-se în 
considerare și cheltuielile suportate pentru 
îmbunătățirea calității spațiilor verzi (operân-
du-se cu prețurile de piață ori costurile lucră-
rilor de restabilire). Unitatea convențională uti-
lizată la calcularea cuantumului plății pentru 
prejudiciul cauzat spațiilor verzi este egală cu 
50 de lei.

3. În cazul tăierilor ilicite a arborilor sau arbuș-
tilor în creștere, vătămării plantelor sau a unor 
părți din ele, prejudiciul cauzat spațiilor verzi 
va fi  calculat după formula de mai jos:

P = C • K • Ke 

unde: 
P – prejudiciul cauzat; 
C – cuantumul prejudiciului, stabilit în Ane-
xele nr. 1 și nr. 2 ale Instrucțiunii Nr. 34;
K – coefi cientul de corecție, stabilit pentru: 

- speciile de foioase = 3;
- speciile de conifere (rășinoase) = 6;
- speciile de conifere (rășinoase) în peri-

oada decembrie-ianuarie = 8; 
Ke – coefi cientul valorii ecologice a spațiilor 
verzi, stabilit în Anexa nr. 3 a Instrucțiunii 
Nr. 34. 

Arborele, arbustul se consideră vătămați până 
la gradul de încetare a creșterii în cazul în 
care tulpina arborelui este vătămată în volum 
ce depășește 30% din circumferință (până la 
masa lemnoasă) sau dacă coroana arborelui, 
arbustului sau sistemul radicular al acesto-
ra este vătămat mai mult de 1/3 din volumul 
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lui total ori este distrus. Arborele, arbustul se 
consideră vătămați, fără întreruperea creșterii 
lor, în cazul în care tulpina, coroana sau siste-
mul radicular al arborelui, arbustului este vătă-
mat până la 1/3 din volumul total. Arborele se 
consideră vătămat fără întreruperea creșterii 
în cazul în care nu se respectă diametrul de 
90 cm a cercului de protecție. 

Diametrul ciotului (părții de jos a tulpinii) se 
determină ca media aritmetică dintre diame-
trele maxim și minim. În cazul în care cioturile 
arborilor tăiați ilicit sunt defrișate și datele ne-
cesare pentru evaluarea prejudiciului lipsesc, 
la calcularea valorii prejudiciului și a cuantu-
mului despăgubirilor se va lua ca bază media 
aritmetică rezultată prin măsurarea a cel puțin 
10 arbori, diametrul cărora este aproape de 
cel al arborelui mediu de pe sub parcela re-
spectivă.

4. În cazul decopertării și distrugerii litierei, 
păturii vii și a stratului de sol fertil pentru a le 
folosi în alte scopuri decât cele silvice, poluării 
spațiilor verzi cu deșeuri menajere, de produc-
ție și de altă natură, cu ape reziduale și chimi-
cale, prejudiciul se calculează după formula:

P = S • C

unde:
P – prejudiciul cauzat;
S – suprafața sectorului;
C – cuantumul prejudiciului, stabilit în Ane-
xa nr. 4 a Instrucțiunii Nr. 34.

Suprafața sectorului poluat se determină prin 
înmulțirea diametrelor maxim și minim ale 
sectorului. Suprafața minimă a sectorului po-
luat se consideră un metru pătrat.

5. În cazul poluării spațiilor verzi cu produ-
se petroliere și alte substanțe periculoase, 
cuantumul plății pentru prejudiciul cauzat se 
calculează conform poziției 4 la Anexa nr. 4 a 
Instrucțiunii Nr. 34 majorat de 4 (patru) ori.

6. În cazul distrugerii sau deteriorării indi-
catoarelor de restricție și avertizare, indica-
toarelor de amenajament silvic, panourilor 
informaționale, îngrădirilor de restricție și a 
construcțiilor utilitare și ornamentale, preju-
diciul cauzat va fi  recuperat conform costu-
rilor lucrărilor de restabilire. Costul lucrărilor 
de restabilire va fi  calculat de către deținăto-
rul bunurilor care au fost distruse sau de că-
tre deținătorul (gestionarul) terenului pe care 
acestea sunt amplasate. 

7. În cazul distrugerii sau deteriorării canalelor 
de desecare, sistemelor de drenaj, drumurilor 
și instalațiilor inginerești, prejudiciul va fi  recu-
perat conform costurilor lucrărilor de restabi-
lire. Costul lucrărilor de restabilire va fi  calcu-
lat de către deținătorul bunurilor care au fost 
distruse sau de către deținătorul (gestionarul) 
terenului pe care acestea sunt amplasate.

8. În cazul colectării fructelor, nucilor, scoar-
ței și mugurilor arborilor și arbuștilor, ciu-
percilor și plantelor fl oricole și medicinale, 
prejudiciile vor fi  recuperate conform cuan-
tumurilor stabilitе în Anexa nr. 5 a prezen-
tei Instrucțiuni. Cantitatea minimă de pro-
ducție recoltată se consideră un kilogram.
 9. În cazul recoltării ierbii și a ierbii de gazon 
din spațiile verzi indicate în punctele 1) și 3) 
ale art. 16 al Legii nr. 591-XIV din 23 septem-
brie 1999 cu privire la spațiile verzi ale locali-
tăților urbane și rurale, prejudiciul cauzat va fi  
calculat după formula: 

P = S • C

unde:
P – prejudiciul cauzat;
S – suprafața sectorului;
C – cuantumul despăgubirilor, stabilit în 
Anexa nr. 6 a Instrucțiunii Nr. 34.

Suprafața minimă a sectorului se consideră 
un metru pătrat.
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10. În cazul pășunatului animalelor domestice 
în spațiile verzi, al amplasării stupilor sau pri-
săcilor, prejudiciile vor fi  recuperate conform 
cuantumurilor stabilite în Anexa nr. 7 a prezen-
tei Instrucțiuni.

11. În cazul circulației și parcării autovehicule-
lor și altor mijloace de transport (fi ecare unita-
te) în locurile neautorizate din spațiile verzi, în 
afara drumurilor publice, prejudiciul cauzat va 
fi  recuperat conform sumei de 16 (șaispreze-
ce) unități convenționale.

În cazul spălării autovehiculelor și altor mijloa-
ce de transport (fi ecare unitate) în spațiile ver-
zi, prejudiciul cauzat va fi  recuperat conform 
sumei de 20 (douăzeci) unități convenționale.

12. În cazul ocupării nelegitime a terenurilor 
cu spații verzi și reducerii suprafețelor spațiilor 
verzi, prejudiciul va fi  recuperat conform sumei 
de 50 (cincizeci) unități convenționale pen-
tru fi ecare metru pătrat. Contravenientul este 
obligat să elibereze terenul, în termenii indicați 
de organul de control, în cazul nerespectării a 
termenelor indicate prejudiciul va fi  recuperat 
conform sumei de 100 (o sută) unități convenți-
onale pentru fi ecare metru pătrat.

13. Arborii doborâți de vânt, precum și arbo-
rii și arbuștii uscați în picioare dobândiți ilicit 
sunt supuși confi scării și transmiși organelor 
care gospodăresc spațiile verzi. 

Anexa nr. 1 Cuantumul plăţii pentru prejudiciul cauzat prin tăierea ilicită şi vătămarea 
arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi până la gradul de încetare a creşterii lor

Obiectul prejudiciat

În spațiile verzi clasifi cate conform 
art. 16 al Legii nr. 591-XIV din 

23 septembrie 1999 cu privire la spațiile 
verzi ale localităților urbane și rurale 

cu excepția pădurilor-parc

Fiecare arbore tăiat sau vătămat până la gradul de 
încetare a creșterii cu diametrul ciotului:

Cuantumul prejudiciului în unități 
convenționale

până la 12,0 cm 10 
de la 12,1 cm la 16,0 cm 15 
de la 16,1 cm la 20,0 cm 20 
de la 20,1 cm la 24,0 cm 30 
de la 24,1 cm la 28,0 cm 40 
de la 28,1 cm la 32,0 cm 50 
de la 32,1 cm la 36,0 cm 60 
de la 36,1 cm la 40,0 cm 75 
de la 40,1 cm la 44,0 cm 90 
de la 44,1 cm la 48,0 cm 100 
 Fiecare centimetru peste 48,0 cm suplimentar la taxa precedentă 4 
Fiecare arbust tăiat sau vătămat 10 
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Anexa nr. 2 Cuantumul plăţii pentru prejudiciul cauzat prin vătămarea arborilor şi 
arbuştilor din spaţiile verzi care nu întrerupe creşterea lor

Obiectul prejudiciat

În spațiile verzi clasifi cate conform 
art. 16 al Legii nr. 591-XIV din 

23 septembrie 1999 cu privire la spațiile 
verzi ale localităților urbane și rurale cu 

excepția pădurilor-parc 
Cuantumul prejudiciului în unități 

convenționale
Fiecare arbore vătămat 8 

Fiecare arbust vătămat 6 

Anexa nr. 3 Coefi cienţii valorii ecologice

Unitățile administrativ-teritoriale Coefi cienții
Municipii 1,4 
Centre raionale 1,2 
Localități rurale 1,0 

Anexa nr. 4 Cuantumul plăţii pentru prejudiciul cauzat prin decopertarea şi distrugerea 
litierei, păturii vii şi a stratului de sol fertil pentru a le folosi în alte scopuri decât cele 
silvice, prin poluarea cu deşeuri menajere şi de producţie, cu ape reziduale şi chimicale

Obiectul prejudiciat Cuantumul prejudiciului în unități 
convenționale

Sectorul de pe care litiera sau pătura vie a fost 
decopertată sau distrusă neautorizat 6 

Sectorul de pe care stratul de sol fertil a fost 
decopertat sau distrus până la o adâncime de 25 cm 8 

Fiecare 25 cm ulteriori 12 
Sectorul poluat cu ape reziduale, chimicale, deșeuri de 
producție, menajere și de altă natură 36 

Anexa nr. 5 Cuantumul plăţii pentru prejudiciul cauzat prin recoltarea fructelor, nucilor, 
scoarţei şi mugurilor arborilor şi arbuştilor, ciupercilor, plantelor fl oricole şi medicinale

Obiectul prejudiciat, Producția recoltată, fi ecare kg Cuantumul prejudiciului, u.c.
Nuci ale arborilor și arbuștilor 8 
Fructe ale arborilor și arbuștilor 5 
Rădăcini și rizomi 10 
Scoarță de arbori și arbuști 15 
Muguri de arbori și arbuști 10 
Ciuperci 8 
Plante fl oricole și medicinale 10 
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Anexa nr. 6 Cuantumul plăţii pentru prejudiciul cauzat prin recoltarea ierbii şi a ierbii de 
gazon din spaţiile verzi

Obiectul prejudiciat Cuantumul prejudiciului, unități 
convenționale/m2

Ierburi de gazon 8 
Ierburi altele decât cele de gazon 5 

Anexa nr. 7 Cuantumul plăţii pentru prejudiciul cauzat prin păşunatul animalelor domestic 
şi amplasarea stupilor în spaţiile verzi

Fapta comisă Cuantumul prejudiciului în unități 
convenționale

Pășunatul bovinelor, cabalinelor, porcinelor etc. 
(fi ecare animal) 30 

Pășunatul ovinelor și caprinelor (fi ecare animal) 45 
Amplasarea fi ecărui stup 6 

Prejudiciul adus 
spaţiului forestier

Codul silvic al Republicii Moldova la art. 85 
„Răspunderea pentru încălcarea legislației sil-
vice” are următoarele prevederi:

(1) Pentru încălcarea legislației silvice persoa-
nele fi zice și juridice sunt trase la răspundere 
în conformitate cu legislația.

(2) Cuantumul despăgubirilor pentru prejudi-
ciul cauzat prin contravenții silvice se stabileș-

te conform tarifelor prevăzute în Anexele nr. 
1-15 la Codul silvic. Repararea prejudiciului se 
face în conformitate cu legislația stabilită.

(3) În cazul încălcării de către benefi ciarii fo-
restieri a Regulilor de eliberare a lemnului pe 
picior în păduri, cuantumul despăgubirilor 
pentru prejudiciul cauzat se calculează con-
form Anexei nr. 16 la Codul silvic (a se vedea 
anexa în continuare). Repararea prejudiciului 
se face în conformitate cu legislația.

(4) Sumele prejudiciului cauzat prin încălcarea 
legislației silvice se restituie deținătorului de 
terenuri din fondul forestier.
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Anexa nr. 1 Tarife de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin 
tăierea ilicită şi vătămarea arborilor şi arbuştilor până la gradul de încetare a creşterii lor

Obiectul prejudiciat, 
fi ecare arbore tăiat sau 
vătămat până la gradul 
de încetare a creșterii* 
cu diametrul ciotului**:

Cuantumul despăgubirilor, în salarii minime
în pădurile cu regim 
special de protecție: 
pădurile rezervațiilor, 

pădurile parcurilor 
naționale, pădurile 

monumente ale naturii, 
pădurile de importanță 
științifi că sau istorico-

culturală, plantațiile 
silvice cu pomi fructiferi

în pădurile cu funcții 
igienico-sanitare și de 

recreere, pădurile urbane, 
pădurile-parc, sectoarele de 
păduri-parc din zonele verzi 
ale localităților, pădurile din 
zonele de protecție sanitară 
a surselor de alimentare cu 

apă și din zonele de protecție 
sanitară a stațiunilor balneare

în pădurile 
de protecție 
a apelor și 
solului, în 

alte păduri

până la 12,0 cm 1,5 1,0 0,8
de la 12,1 cm la 16,0 cm 2,4 1,6 1,1
de la 16,1 cm la 20,0 cm 3,1 2,3 1,5
de la 20,1 cm la 24,0 cm 4,1 3,1 2,1
de la 24,1 cm la 28,0 cm 5,3 4,0 2,7
de la 28,1 cm la 32,0 cm 6,8 5,1 3,7
de la 32,1 cm la 36,0 cm 8,0 6,3 4,9
de la 36,1 cm la 40,0 cm 9,4 7,6 6,1
de la 40,1 cm la 44,0 cm 10,8 9,0 7,5
de la 44,1 cm la 48,0 cm 12,4 10,5 9,0

fi ecare centimetru suplimentar la taxa 
precedentă

peste 48,0 cm 0,6 0,4 0,2
fi ecare arbust tăiat
sau vătămat 1,6 1,0 0,6

Sursa: Codul silvic Nr. 887 din 21.06.1996

* Arborele, arbustul se consideră vătămați până 
la gradul de încetare a creșterii în cazul în care 
tulpina arborelui este vătămată în volum ce depă-
șește 30 la sută din circumferință (până la masa 
lemnoasă) sau coroana arborelui, arbustului sau 
sistemul radicular al acestora este vătămat mai 
mult de 1/3 din volumul lui total ori este distrus.
** Diametrul ciotului (părții de jos a tulpinii) se 
determină ca media aritmetică dintre diametrele 
maxim și minim.
În cazul în care cioturile arborilor tăiați ilicit sunt 
defrișate și datele necesare pentru evaluarea 
prejudiciului lipsesc, la calcularea valorii prejudi-
ciului și a cuantumului despăgubirilor se va lua 
ca bază media aritmetică rezultată prin măsura-
rea a celpuțin10 arbori, al căror diametru este 
aproape de cel al arborelui mediu de pe subpar-
cela respectivă.

Notă:
1. În cazul tăierii ilicite și vătămării până la gradul 

de încetare a creșterii stejarului, fagului, fra-
sinului, nuciferilor și pomilor fructiferi, cuan-
tumul despăgubirilor se calculează conform 
tarifelor indicate majorate de două ori.

2. În cazul tăierii ilicite și vătămării până la gradul 
de încetare a creșterii în perioada decembrie-
ianuarie a arborilor de conifere, cuantumul 
despăgubirilor se calculează conform tarife-
lor indicate majorate de patru ori.

3. În cazul tăierii ilicite și vătămării până la gra-
dul de încetare a creșterii arborilor și arbuști-
lor din perdelele forestiere de protecție și din 
alte plantații de arbori și arbuști, situate pe te-
renurile cu destinație agricolă, precum și de-a 
lungul căilor de comunicație; grupurilor de ar-
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bori și arborilor aparte din perimetrul orașelor 
și altor localități, cuantumul despăgubirilor se 
calculează conform tarifelor stabilite pentru 
repararea prejudiciului cauzat pădurilor cu 
regim special de protecție.

4. În cazul însușirii ilicite a arborilor rupți de fur-
tuni, doborâți de vânt și a celor tăiați, precum 
și al recoltării ilicite în orice mod a arborilor și 
arbuștilor uscați în picioare, cuantumul des-

păgubirilor se calculează conform tarifelor 
indicate, suma obținută înmulțindu-se la coe-
fi cientul de corecție 0,8.

5. Masa lemnoasă dobândită în mod ilicit se 
confi scă. În cazul când confi scarea acesteia 
este imposibilă (din vina contravenientului 
silvic), cuantumul despăgubirii se va majora 
cu costul masei lemnoase eliberate pe picior 
conform prețurilor în vigoare.

Anexa nr. 2 Tarife de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudicial cauzat prin 
vătămarea ilicită a arborilor şi arbuştilor care nu întrerupe creşterea lor 

Obiectul prejudiciat

Cuantumul despăgubirilor, în salarii minime
în pădurile cu regim 
special de protecție: 
pădurile rezervațiilor, 

pădurile parcurilor 
naționale, pădurile 

monumente ale naturii, 
pădurile de importanță 
științifi că sau istorico-

culturală, plantațiile 
silvice cu pomi fructiferi

în pădurile cu funcții 
igienico-sanitare și de 

recreere, pădurile urbane, 
pădurile-parc, sectoarele de 
păduri-parc din zonele verzi 
ale localităților, pădurile din 
zonele de protecție sanitară 
a surselor de alimentare cu 

apă și din zonele de protecție 
sanitară a stațiunilor balneare

în pădurile 
de protecție 
a apelor și 

solului, în alte 
păduri

fi ecare arbore vătămat * 
cu vârsta de peste 10 ani 1,2 0,8 0,6

Fiecare arbust vătămat* 0,9 0,6 0,4

Sursa: Codul silvic Nr. 887 din 21.06.1996

*Arborele, arbustul se consideră vătămați, fără 
încetarea creșterii lor, în cazul în care tulpina, co-
roana sau sistemul radicular al arborelui, arbus-
tului este vătămat până la 1/3 din volumul total.

Notă:
1. În cazul vătămării ilicite care nu întrerupe 

creșterea arborilor și arbuștilor de conifere, 
decorativi, nuciferi, precum și fructiferi sălba-
tici, în pădurile de orice categorie, cuantumul 
despăgubirilor se calculează conform tarifelor 
stabilite pentru repararea prejudiciului cauzat 
pădurilor cu regim special de protecție majo-
rate de două ori, iar pentru vătămarea arbori-
lor de conifere în perioada decembrie-ianua-
rie, cuantumul despăgubirilor se majorează 
de patru ori.

2. În cazul vătămării ilicite care nu întrerupe 
creșterea arborilor și arbuștilor din perdelele 
forestiere de protecție și din alte plantații de 
arbori și arbuști, situate pe terenurile cu desti-
nație agricolă, precum și de-a lungul căilor de 
comunicație; a grupurilor de arbori și arborilor 
aparte din perimetrul orașelor și altor locali-
tăți, cuantumul despăgubirilor se calculează 
conform tarifelor stabilite pentru repararea 
prejudiciului cauzat pădurilor cu regim speci-
al de protecție.

3. Cuantumul despăgubirilor pentru prejudiciul 
cauzat prin vătămarea ilicită care nu întreru-
pe creșterea vegetației de arbori și arbuști cu 
vârsta de până la 10 ani se calculează con-
form tarifelor indicate în Anexa nr. 3.
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Anexa nr. 3 Tarife de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin 
distrugerea şi vătămarea culturilor silvice, arboreturilor tinere provenite prin regenerare 
naturală, seminţişului natural şi preexistent de pe suprafeţele destinate reîmpăduririi 

Obiectul prejudiciat, 
fi ecare hectar de culturi 

silvice, arboreturi 
tinere provenite prin 
regenerare naturală, 

semințiș natural, 
semințiș natural și 

preexistent distruse sau 
vătămate, cu vârsta:

Cuantumul despăgubirilor, în salarii minime
în pădurile cu regim 
special de protecție: 
pădurile rezervațiilor, 

pădurile-parcuri 
naționale, pădurile-

monumente ale naturii, 
pădurile de importanță 
științifi că sau istorico-

culturală, plantațiile 
silvice cu pomi fructiferi

în pădurile cu funcții 
igienico-sanitare și de 

recreere, pădurile urbane, 
pădurile-parc, sectoarele de 
păduri-parc din zonele verzi 
ale localităților, pădurile din 
zonele de protecție sanitară 
a surselor de alimentare cu 

apă și din zonele de protecție 
sanitară a stațiunilor balneare

în pădurile 
de protecție 
a apelor și 

solului, în alte 
păduri

de până la 5 ani 53,0 48,0 43,0
de la 6 ani la 10 ani 65,0 60,0 56,0

Sursa: Codul silvic Nr. 887 din 21.06.1996

Notă:
1. În cazul distrugerii și vătămării culturilor 

silvice, arboreturilor tinere provenite prin 
regenerare naturală, semințișului natural și 
preexistent de stejar, fag, frasin, arborilor și 
arbuștilor de conifere, decorativi, nuciferi, 
precum și fructiferi sălbatici, în pădurile de 
orice categorie, cuantumul despăgubirilor se 
calculează conform tarifelor indicate majora-
te de două ori.

2. În cazul distrugerii și vătămării culturilor silvi-
ce, al arboreturilor tinere provenite prin rege-
nerare naturală și al semințișului preexistent 
de conifere în perioada decembrie-ianuarie, 
cuantumul despăgubirilor se calculează con-
form tarifelor indicate majorate de patru ori.

3. În cazul distrugerii și vătămării masive a cul-
turilor silvice, al arboreturilor tinere provenite 
prin regenerare naturală, al semințișului na-
tural și preexistent (când sunt distruse și vă-

tămate până la 50 la sută din numărul plante-
lor), cuantumul despăgubirilor se calculează 
conform tarifelor indicate, ținându-se cont de 
procentul vătămării.

4. În cazul vătămării unor arbori și arbuști aparte 
din culturile silvice, al arboreturilor tinere pro-
venite prin regenerare naturală, al semințișului 
natural și preexistent, care nu întrerupe creș-
terea lor, cuantumul despăgubirilor constituie 
50 la sută din suma calculată în conformitate 
cu punctul 3 al notei la prezenta anexă.

5. În cazul distrugerii culturilor silvice, arboretu-
rilor tinere provenite prin regenerare naturală, 
semințișului natural și preexistent, în urma 
încălcării de către exploatatorii forestieri a 
modului stabilit de exploatare a parchetelor 
și de transportare a lemnului, aceștia poartă 
răspundere materială prevăzută de Regulile 
de eliberare a lemnului pe picior în păduri.
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Anexa nr. 4 Tarife de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin 
distrugerea şi vătămarea puieţilor şi butaşilor din pepinierele şi plantaţiile silvice 

Obiectul prejudiciat Cuantumul despăgubirilor
În pepinierele silvice: fi ecare hectar de puieți,
butași sau fi ecare puiet

Prețul de desfacere a materialului săditor distrus 
sau vătămat majorat de cinci ori

În plantațiile silvice: fi ecare puiet
de orice specie

Prețul de creare și de creștere a puietului până 
la vârsta de distrugere sau vătămare majorat de 
cinci ori

Sursa: Codul silvic Nr. 887 din 21.06.1996

Notă:
1. În cazul pricinuirii prejudiciului secțiilor de se-

mănături ale pepinierelor, cuantumul despă-
gubirilor se calculează prin înmulțirea prețului 
de desfacere a puieților, majorat de cinci ori 
cu norma stabilită a densității lor la un hectar 

și cu suprafața pe care puieții au fost distruși 
sau vătămați.

2. În cazul distrugerii (tăierii) și vătămării care 
nu întrerupe creșterea arborilor sau arbuști-
lor din plantațiile cu o vârstă de peste 10 ani, 
cuantumul despăgubirilor se calculează con-
form tarifelor stabilite în Anexele nr. 1 și nr. 2.

Anexa nr. 5 Tarife de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin 
recoltarea neautorizată a ierbii şi păşunatul ilicit al vitelor pe terenurile din fondul forestier

Obiectul prejudiciat
Cuantumul 

despăgubirilor în 
salarii minime

Cost calculat 
pentru anul 2018, 

MDL
Fiecare hectar de ierburi recoltate neautorizat pe 
fânețe și pășuni:
- ierburi semănate 12,0 31320,00
- fânețe naturale ameliorate 9,0 23490,00
- fânețe neameliorate 4,5 11745,00
- fânețe mlăștinoase 3,0 7830,00
pe terenuri din fondul forestier unde recoltarea ierbii 
este interzisă 

15,0 39150,00

Pășunatul neautorizat al vitelor (fi ecare vită) pe pășuni:
- bovine și cabaline în vârstă de până la 2 ani, porcine etc. 1,5 3915,00
- bovine și cabaline în vârstă de peste 2 ani 2,0 5220,00
- ovine și caprine 3,0 7830,00
- bovine și cabaline în vârstă de până la 2 ani, porcine etc. 2,0 5220,00
- bovine și cabaline în vârstă de peste 2 ani 3,0 7830,00
 - ovine și caprine 4,5 11745,00

Sursa: Codul silvic, calculele autorului cu utilizarea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul 
real pentru anul 2018, care constituie 2610 lei/luna.

Notă:
1. În cazul recoltării neautorizate a ierbii și al pă-

șunatului ilicit al vitelor în pădurile cu regim 
special de protecție, cuantumul despăgubiri-

lor se calculează conform tarifelor specifi cate 
majorate de trei ori.

2. Dacă prin recoltarea neautorizată a ierbii și 
prin pășunatul ilicit al vitelor sunt distruse și 
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vătămate plantații și culturi silvice, arboreturi 
tinere provenite prin regenerare naturală, se-
mințiș natural și preexistent de pe terenurile 
destinate reîmpăduririi, litiera, pătura vie și 

stratul de sol fertil, cuantumul despăgubirilor 
se calculează în conformitate cu tarifele spe-
cifi cate în anexa respectivăși în Anexele nr. 
1-4 și 12 al Codului silvic.

Anexa nr. 6 Tarife de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat 
prin recoltarea neautorizată a fructelor şi pomuşoarelor sălbatice, nucilor, ciupercilor şi 
plantelor medicinale, melcilor de viţă-de-vie pe sectoarele unde aceasta este interzisă 
sau este permisă numai în baza biletului silvic, precum şi pentru încălcarea termenelor 
stabilite de recoltare a acestora 

Obiectul prejudiciat: fi ecare kilogram de producție recoltată neautorizat 
sau cu încălcarea termenelor stabilite de recoltare

Cuantumul 
despăgubirilor

Arbori și arbuști nuciferi:  nuci, aluni etc. prețul de desfacere a 
producției recoltate 

la data depistării 
contravenției 

majorat de cinci ori
Arbori și arbuști fructiferi sălbatici:  măr, păr, gutui, prun, corcoduș, cireș, vișin, 
corn, cătină-albă, scoruș-obișnuit, măcieș,păducel, porumbrel, scoruș negru, 
coacăz-negru, cuișor, călin etc. 

-”-

Ciuperci -”-
Plante medicinale ierburi de: coșaci, zăvăcustă,omeag-galben, crețișor, pipe-
rul-bălții, troscot (sporâș), sulfi nă-galbenă, sovârv, pojarniță, fi erea-pământu-
lui, cucurbețică, iarba-mâței, scrântitoare, brusture, mintă-de-câmp, rogoz-de- 
dumbravă, traista-ciobanului, ciuboțica-cucului, pelin alb, talpa-gâștei, coada-
șoricelului, panseluțe-de-câmp, coada-calului, cimbrișor, dentiță, rostopască;
rădăcini și rizomi de: nalbă-mare, odolean, iarbă-mare, angelică, perișor, sor-
bestrea, perișor, ștevie;
frunze de: frag, urzică-mare, podbal, vâsc-alb, pătlagină-mare (cu frunză lată), 
pelin-alb, scumpie-obișnuită;
fl ori de: salcâm-alb, păducel, soc-negru, lumânărică,tei (toate speciile) podbal, 
vetrice, mușețel, coada-șoricelului;
scoarță de: stejar, călin, verigariu;
muguri de: mesteacăn, pin, plop;

-”-

Melci de viță de vie -”-

Sursa: Codul silvic Nr. 887 din 21.06.1996

Notă:
1. În cazul în care la recoltarea fructelor și po-

mușoarelor sălbatice, nucilor, ciupercilor și 
plantelor medicinale, melcilor de viță-de-vie 
au fost tăiați și vătămați ilicit arbori și arbuști, 
au fost distruse și vătămate plantații și culturi 
silvice, arboreturi tinere, provenite prin rege-
nerare naturală, semințiș natural și preexis-
tent de pe terenurile destinate reîmpăduririi, 
litiera, pătura vie și stratul de sol fertil, cuantu-
mul despăgubirilor se calculează conform ta-

rifelor specifi cate la anexa respectivă, precum 
și în Anexele nr. 1-4 și 12.

2. Producția recoltată neautorizat se confi scă și 
se comercializează în modul stabilit. În cazu-
rile când confi scarea acestei producții este 
imposibilă sau inoportună, cuantumul des-
păgubirilor se majorează cu încă un preț de 
desfacere a acestei producții la data depistării 
contravenției silvice.
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Anexa nr. 7 Tarife de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin 
distrugerea şi deteriorarea semnelor de restricţie, indicatoarelor de amenajament silvic, 
bornelor silvice, obiectelor de agitaţie şi informaţie vizuală, îngrădirilor de restricţie şi a 
construcţiilor din locurile de agrement 

Obiectul prejudiciat: fi ecare semn de restricție, 
indicator de amenajament silvic, bornă silvică, 

obiect de agitație și informație vizuală, fi ecare sector de îngrădire 
de restricție și construcție din locurile de agrement

Cuantumul 
despăgubirilor

Stâlpii de hotar, parcelari, de vizor și de gospodării (pe sectoarele parchetelor, 
pe suprafețele de culturi silvice, pe terenurile personalului silvic etc.)

Costul lucrărilor de 
restabilire a acestora 

la data depistării 
contravenției silvice 

majorat de 5 ori
Afi șele, fi rmele, panourile, indicatoarele și alte obiecte de agitație și informație 
vizuală  -”-

Barierele, parapetele, îngrădirile și gardurile din lemn sau metal, bornele de re-
stricție, formele arhitecturale mici și alte construcții din locurile de agrement  -”-

Anexa nr. 8 Tarife de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudicial cauzat prin 
distrugerea şi deteriorarea muşuroaielor de furnici în păduri 

Obiectul prejudiciat, 
fi ecare mușuroi de 
furnici distrus sau 

deteriorat cu diametrul 
la bază (cuiburi):

Cuantumul despăgubirilor, în salarii minime
în pădurile cu regim 
special de protecție: 
pădurile rezervațiilor, 

pădurile parcurilor 
naționale, pădurile 

monumente ale naturii, 
pădurile de importanță 
științifi că sau istorico-

culturală, plantațiile 
silvice cu pomi fructiferi

în pădurile cu funcții 
igienico-sanitare și de 

recreere, pădurile urbane, 
pădurile-parc, sectoarele de 
păduri-parc din zonele verzi 
ale localităților, pădurile din 
zonele de protecție sanitară 
a surselor de alimentare cu 

apă și din zonele de protecție 
sanitară a stațiunilor balneare

în pădurile 
de protecție 
a apelor și 

solului, în alte 
păduri

până la 1,0 m 2,5 2,0 1,5
de la 1,1 m la 1,5 m 3,5 3,0 2,0
de la 1,6 m la 2,0 m 5,0 4,0 3,0
peste 2,1 m 7,0 5,0 -

Sursa: Codul silvic Nr. 887 din 21.06.1996

Anexa nr. 9 Tarife de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin 
distrugerea şi deteriorarea fâneţelor şi păşunilor de pe terenurile din fondul forestier

Obiectul prejudiciat: fi ecare hectar distrus 
sau deteriorat de fânețe sau pășuni

Cuantumul despăgubirilor, 
în salarii minime

Ierburi semănate 60,0
Fânețe naturale ameliorate 35,0
Fânețe și pășuni naturale neameliorate 20,0
Fânețe mlăștinoase 15,0

Sursa: Codul silvic, calculele autorului cu utilizarea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul 
real pentru anul 2018 care constituie 2610 lei/luna
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Anexa nr. 10 Tarife de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin 
distrugerea şi deteriorarea canalelor de desecare, sistemelor de drenaj,drumurilor şi 
instalaţiilor inginereşti de pe terenurile din fondul forestier 

Obiectul prejudiciat Cuantumul despăgubirilor
Fiecare metru liniar al obiectului distrus sau dete-
riorat: canalele de desecare și sistemele de drenaj 
(desecătoare,colectoare, canale magistrale)

Costul lucrărilor de restabilire 
la data depistării contravenției silvice 

majorat de 5 ori
Drumurile (de asfalt și beton, gudronate, de pietriș, 
asfaltate, naturale, naturale ameliorate)  -”-

Construcțiile inginerești de pe canalele de desecare, 
sistemele de drenaj și de pe drumuri (poduri, țevi pen-
tru trecere, ecluze etc.)

 -”-

Sursa: Codul silvic Nr. 887 din 21.06.1996

Notă:
Se consideră deteriorare a drumului natural formarea de urme de roți (adâncituri), cu o adâncime de 20 
cm și mai mult, de către mijloacele de transport.

Anexa nr. 11 Tarife de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin 
amplasarea neautorizată a stupilor şi a prisăcilor pe terenurile din fondul forestier şi cu 
încălcarea modului stabilit, prevăzut în biletul silvic 

Obiectul prejudiciat

Cuantumul despăgubirilor, în salarii minime
în pădurile cu regim 
special de protecție: 
pădurile rezervațiilor, 

pădurile-parcuri 
naționale, pădurile-

monumente ale naturii, 
pădurile de importanță 
științifi că sau istorico-

culturală, plantațiile 
silvice cu pomi fructiferi

în pădurile cu funcții 
igienico-sanitare și de 

recreere, pădurile urbane, 
pădurile-parc, sectoarele de 
păduri-parc din zonele verzi 
ale localităților, pădurile din 
zonele de protecție sanitară 
a surselor de alimentare cu 

apă și din zonele de protecție 
sanitară a stațiunilor balneare

în pădurile 
de protecție 
a apelor și 

solului, în alte 
păduri

Fiecare stup amplasat în 
mod neautorizat sau cu în-
călcarea modului stabilit

1,0 0,6 0,4

Sursa: Codul silvic Nr. 887 din 21.06.1996

Notă:
1. Stupii și prisăcile, amplasate neautorizat sau 

cu încălcarea modului stabilit, urmează să fi e 
scoase imediat.

2. Pentru fi ecare zi de afl are a stupilor pe terenu-
rile din fondul forestier după expirarea terme-
nului de scoatere a stupilor, fi xat în procesul-
verbal de contravenție silvică, contravenientul 
achită o amendă în cuantum de 10 la sută din 
suma despăgubirii pentru prejudiciul cauzat 
calculată conform tarifelor specifi cate.

3. În cazurile în care, în timpul amplasării neau-
torizate a stupilor și prisăcilor pe terenurile din 
fondul forestier sau amplasării lor cu încălca-
rea modului stabilit, sunt tăiați ilicit și vătămați 
arbori și arbuști, sunt distruse sau deteriorate 
plantații și culturi silvice, arboreturi tinere pro-
venite prin regenerare naturală, semințiș na-
tural și preexistent de pe terenurile destinate 
reîmpăduririi, precum și sunt construite ilegal 
clădiri (inclusiv provizorii), cuantumul despă-
gubirilor se calculează în conformitate cu tari-
fele specifi cate în anexa respectivă precum și 
în Anexele nr. 1-4 și 14.
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Anexa nr. 12 Tarife de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin 
decopertarea şi distrugerea neautorizată a litierei, păturii vii şi a stratului de sol fertil 
pentru a le folosi în alte scopuri decât cele silvice 

Obiectul prejudiciat

Cuantumul despăgubirilor, în salarii minime
în pădurile cu regim 
special de protecție: 
pădurile rezervațiilor, 

pădurile-parcuri 
naționale, pădurile- 

monumente ale naturii, 
pădurile de importanță 
științifi că sau istorico-

culturală, plantațiile 
silvice cu pomi fructiferi

în pădurile cu funcții 
igienico-sanitare și de 

recreere, pădurile urbane, 
pădurile-parc, sectoarele de 
păduri-parc din zonele verzi 
ale localităților, pădurile din 
zonele de protecție sanitară 
a surselor de alimentare cu 

apă și din zonele de protecție 
sanitară a stațiunilor balneare

în pădurile 
de protecție 
a apelor și 
solului, în 

alte păduri

Fiecare metru pătrat de su-
prafață de pe care litiera sau 
pătura vie a fost decopertată 
sau distrusă neautorizat

1,0 0,6 0,4

Fiecare metru pătrat de su-
prafață de pe care stratul de 
sol fertil a fost decopertat 
sau distrus până la o adânci-
me de 25 cm

1,2 0,8 0,6

fi ecare 25 cm ulteriori 1,6 1,2 0,8

Sursa: Codul silvic Nr. 887 din 21.06.1996

Notă:
Dacă la decopertarea sau distrugerea neautori-
zată a litierei, păturii vii și a stratului de sol fer-
til au fost tăiați și vătămați ilicit arbori și arbuști, 
au fost distruse și deteriorate plantații și culturi 
silvice, arboreturi tinere provenite prin regene-

rare naturală, semințiș natural și preexistent de 
pe terenurile destinate reîmpăduririi, cuantumul 
despăgubirilor se calculează conform tarifelor 
specifi cate în anexa respectivă, precum și în 
Anexele nr. 1-4.

Anexa nr. 13 Tarife de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin 
poluarea fondului forestier cu deşeuri şi reziduuri de construcţie, menajere şi de altă natură 

Obiectul prejudiciat Cuantumul despăgubirilor 
în salarii minime

Fiecare metru pătrat de pădure poluat cu deșeuri și reziduuri de 
construcție, menajere și de altă natură* 3,6

Sursa: Codul silvic Nr. 887 din 21.06.1996

* Suprafața sectorului poluat se determină prin 
înmulțirea diametrelor maxim și minim ale sec-
torului. Suprafața minimă a sectorului poluat se 
consideră un metru pătrat.

Notă:
1. În cazul poluării cu deșeuri și reziduuri de con-

strucție, menajere și de altă natură a sectoarelor 

din pădurile cu regim special de protecție, cuan-
tumul despăgubirilor se majorează de două ori.

2. În cazul poluării pădurii cu produse petroliere 
și alte substanțe periculoase, cuantumul des-
păgubirilor se majorează de patru ori.

3. În cazul vătămării arborilor și arbuștilor (inclu-
siv a păturii vii) prin infl uența asupra terenului 
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pe care cresc a deșeurilor și reziduurilor de 
construcție, menajere și de altă natură, cuan-
tumul despăgubirilor se calculează conform 
tarifelor specifi cate în prezenta anexă, pre-
cum și în Anexele nr. 1-4 și 12.

4. Persoanele vinovate de poluarea pădurilor cu 
deșeuri și reziduuri de construcție, menajere și 

de altă natură sunt obligate să lichideze efecte-
le unei atare poluări. În caz de refuz sau impo-
sibilitate de a aduce sectorul de pădure poluat 
în starea cuvenită contravenienții silvici sunt 
supuși unei despăgubiri, cuantumul căreia se 
calculează conform tarifului specifi cat.

Anexa nr. 14 Tarife de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin 
folosirea neautorizată a terenurilor din fondul forestier pentru defrişare, construcţia de 
clădiri administrative, depozite şi alte obiecte 

Obiectul prejudiciat Cuantumul despăgubirilor 
în salarii minime

Fiecare metru pătrat de terenuri folosite neautorizat pentru defrișare, 
construcția de clădiri administrative, depozite și alte obiecte 3,0

Sursa: Codul silvic Nr. 887 din 21.06.1996

Notă:
1. În cazul folosirii neautorizate a terenurilor din 

fondul forestier pentru defrișare, construcția de 
clădiri administrative, depozite și alte obiecte în 
pădurile cu regim special de protecție, cuantu-
mul despăgubirii se majorează de două ori.

2. În cazul în care în timpul folosirii neautorizate 
a terenurilor din fondul forestier pentru defri-
șare, construcția de clădiri administrative, de-
pozite și alte obiecte au fost tăiați și vătămați 

ilicit arbori și arbuști, au fost distruse și vătă-
mate plantații și culturi silvice, arboreturi tinere 
provenite prin regenerare naturală, semințiș 
natural și preexistent de pe terenurile destina-
te reîmpăduririi a fost decopertată și distrusă 
litiera, pătura vie și stratul de sol fertil, precum 
și a fost admisă poluarea pădurilor cu deșeuri 
și reziduuri de construcție, menajere și de altă 
natură, cuantumul despăgubirilor se calculea-
ză conform tarifului specifi cat în prezenta ane-
xă, precum și în Anexele nr. 1-4, 12 și 13.

Anexa nr. 15 Tarife de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin 
circulaţia şi parcarea autovehiculelor, altor mijloace de transport (fi ecărei unităţi) pe 
terenurile fondului forestier, în afara drumurilor publice şi în locuri interzise 

Cuantumul despăgubirilor, în salarii minime
în pădurile cu regim special de 
protecție: pădurile rezervațiilor, 

pădurile parcuri- naționale, pădurile-
monumente ale naturii, pădurile de 
importanță științifi că sau istorico-

culturală, plantațiile silvice cu pomi 
fructiferi

în pădurile cu funcții igienico-sanitare și de 
recreere, pădurile urbane, pădurile-parc, 

sectoarele de păduri-parc din zonele verzi 
ale localităților, pădurile din zonele de 

protecție sanitară a surselor de alimentare 
cu apă și din zonele de protecție sanitară a 

stațiunilor balneare

în pădurile 
de protecție 
a apelor și 

solului, în alte 
păduri

2,0 1,6 1,2

Sursa: Codul silvic Nr. 887 din 21.06.1996

Notă:
În cazul în care în timpul circulației sau parcă-
rii autovehiculelor altor mijloace de transport 
în afara drumurilor publice și în locuri interzise, 

au fost vătămați arbori și arbuști (inclusiv pătu-
ra vie), cuantumul despăgubirilor se calculează 
conform tarifelor specifi cate în prezenta anexă, 
precum și în Anexele nr. 1-4 și 12.
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Anexa nr. 16 Tarife de calcul al cuantumului despăgubirilor pentru prejudicial cauzat de 
benefi ciarii forestieri prin încălcarea prevederilor Regulilor de eliberare a lemnului pe 
picior în păduri

Nr. 
crt. Tipul încălcării Cuantumul despăgubirilor

1 Tăierea sau vătămarea arborilor plus, arborilor semin-
ceri și a arborilor din grupe și pâlcuri semincere.

15 mărimi ale prețului masei lemnoase pe 
picior pentru arborii tăiați sau vătămați

2 Tăierea, distrugerea, vătămarea arborilor, arbuștilor și li-
anelor interzise pentru extras în corespundere cu pct. 13 
al Regulilor de eliberare a lemnului pe picior în păduri.

30 mărimi ale prețului masei lemnoase 
pe picior pentru arborii, arbuștii și liane-
le tăiate, distruse sau vătămate

3 Recoltarea sau colectarea masei lemnoase în perioa-
da interzisă (indicată în autorizația sau bonul de ex-
ploatare a pădurii).

3 mărimi ale prețului masei lemnoase 
pe picior pentru masa lemnoasă recol-
tată sau colectată în perioada interzisă

4 Recoltarea sau colectarea masei lemnoase, inclusiv 
în parchetele transmise prealabil, conform actului, 
benefi ciarului forestier, până la primirea autorizației 
sau bonului de exploatare a pădurii, la primirea auto-
rizației sau bonului de exploatare a pădurii, dar până 
la primirea parchetului în natură, precum și după ex-
pirarea termenului indicat în autorizația sau bonul de 
exploatare a pădurii; recoltarea sau colectarea masei 
lemnoase după sistarea sau încetarea dreptului de fo-
losință în conformitate cu pct.22-25 ale Regulilor de 
eliberare a lemnului pe picior în păduri.

10 mărimi ale prețului masei lemnoase 
pe picior pentru masa lemnoasă tăiată 
sau colectată

5 Perfectarea cu întârziere a autorizațiilor sau bonurilor 
de exploatare a pădurii pentru tăierea deja executată 
permisă în conformitate cu pct.63 al Regulilor de eli-
berare a lemnului pe picior în păduri.

10 mărimi ale prețului masei lemnoase 
pe picior pentru masa lemnoasă recol-
tată

6 Lăsarea arborilor pe picior în sectoare de pădure 
compacte cu suprafața mai mare de 0,1 ha.

2 mărimi ale prețului masei lemnoase pe 
picior pentru masa lemnoasă rămasă

7 Lăsarea arborilor pe picior în grupe cu suprafața de 
până la 0,1 ha și a arborilor solitari sau a sectoarelor 
brăcuite prin tăieri selective în parchetele destinate 
tăierilor rase.

4 mărimi ale prețului masei lemnoase pe 
picior pentru masa lemnoasă rămasă

8 Netransportarea în termenul stabilit (inclusiv terme-
nele de prelungire) a masei lemnoase din parchete, 
din locurile în care se efectuează lucrări de curățare 
a sectoarelor pentru depozite silvice, drumuri foresti-
ere, construcții, edifi cii și instalații, precum și lăsarea, 
pe un termen de peste 4 luni, a masei lemnoase acci-
dentale de-a lungul drumurilor forestiere.

7 mărimi ale prețului masei lemnoase 
pe picior pentru masa lemnoasă re-
spectivă

9 Transportarea, descărcarea sau prelucrarea masei 
lemnoase până la atestare, în cazul eliberării lemnului 
conform cantității de masă lemnoasă recoltată.

7 mărimi ale prețului masei lemnoase 
pe picior pentru masa lemnoasă re-
spectivă

10 Transportarea masei lemnoase la un loc care nu este 
indicat în autorizația sau bonul de exploatare a pădurii 
ori în biletul silvic, în cazul tuturor tipurilor de evidență.

3 mărimi ale prețului masei lemnoase 
pe picior pentru masa lemnoasă trans-
portată

11 Secționarea irațională a masei lemnoase, când vo-
lumul lemnului de lucru recoltat este cu peste 10% 
sub indicii din autorizația sau bonul de exploatare a 
pădurii.

2 mărimi ale prețului de piață al masei 
lemnoase secționate irațional
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Nr. 
crt. Tipul încălcării Cuantumul despăgubirilor

12 Tăierea (extragerea) arborilor doborâți de vânt, rupți 
de zăpadă ori uscați fără autorizația sau bonul de ex-
ploatare a pădurii.

5 mărimi ale prețului masei lemnoase 
pe picior pentru masa lemnoasă tăiată 
(extrasă)

13 Nimicirea mărcilor sau a numerelor de pe arbori și 
cioate.

0,5 din mărimea prețului masei lem-
noase pe picior pentru masa lemnoasă 
recoltată sau preconizată spre recolta-
re de pe care au fost nimicite semnele 
respective

14 Depășirea cotelor stabilite de eliberare a masei lem-
noase.

5 mărimi ale prețului masei lemnoase 
pe picior pentru masa lemnoasă re-
spectivă (în cazul când depășirea cotei 
de eliberare este mai mare decât o uni-
tate rotunjită)

15 Recoltarea produselor lemnoase auxiliare, efectuarea 
folosințelor accesorii și altor folosințe silvice fără pri-
mirea biletului silvic sau cu încălcarea termenelor și 
regulilor de folosire.

5 mărimi ale prețului la produsele silvi-
ce și serviciile respective la momentul 
încălcării

16 Defrișarea neautorizată a cioatelor. 3 mărimi ale prețului cioatelor recoltate
17 Curățarea necalitativă sau cu întârziere a parchetelor 

de resturi de exploatare (inclusiv în cazul depășirii 
intervalului de 10 zile de la tăierea arborilor și până 
la curățare în perioada de primăvară-vară); curățarea 
insufi cientă a parchetelor exploatate pe timp de iarnă 
până la începutul perioadei de pericol incendiar; polu-
area cu resturi de exploatare a pădurilor și terenurilor 
împădurite în cadrul lucrărilor de curățare a terenuri-
lor pentru drumuri, depozite silvice și pentru alte sco-
puri, precum și poluarea benzilor, cu lățimea de 50 m, 
limitrofe acestor obiecte și drumurilor forestiere.

5 mărimi ale costului lucrărilor de cură-
țare a parchetelor de resturi de exploa-
tare sau lucrărilor de igienizare, calculat 
conform fi șelor tehnologice în vigoare 
ale întreprinderii silvice, precum și 5 mă-
rimi ale altor cheltuieli normative apro-
bate în modul stabilit

18 Lăsarea în parchet a arborilor suspendați. 7 mărimi ale prețului masei lemnoase 
pe picior pentru lemnul arborilor sus-
pendați

19 Lăsarea în pădure, pe perioada de vară, a lemnului de 
rășinoase necojit în termenul stabilit, a lemnului de 
foioase fără decojire parțială, dacă masa lemnoasă 
menționată nu a fost prelucrată cu insecticide, iar în 
depozite primare, fi nale și alte depozite nu este stivu-
ită în corespundere cu standardele, instrucțiunile și 
recomandările în vigoare.

5 mărimi ale prețului masei lemnoase 
pe picior pentru masa lemnoasă re-
spectivă

20 Lăsarea cioatelor cu înălțimea mai mare de 1/3 din di-
ametrul secțiunii, iar la tăierea arborilor cu diametrul 
sub 30 cm – cu înălțimea mai mare de 10 cm.

1 mărime a prețului masei lemnoase pe 
picior pentru masa lemnoasă din arborii 
respectivi

21 Neîndeplinirea cerințelor indicate în contract privind 
demolarea construcțiilor, edifi ciilor, instalațiilor și al-
tor obiecte, recultivarea terenurilor fondului forestier 
afectate în procesul recoltării masei lemnoase sau 
altor resurse forestiere, precum și neexecutarea cla-
uzelor privind aducerea drumurilor existente în stare 
bună, potrivită pentru utilizare conform destinației.

2 mărimi ale costului lucrărilor de demo-
lare a construcțiilor, edifi ciilor, instalați-
ilor și de aducere a acestor terenuri și 
drumuri în starea corespunzătoare
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Nr. 
crt. Tipul încălcării Cuantumul despăgubirilor

22 Cesiunea ilicită a drepturilor de folosință, acordate be-
nefi ciarului forestier conform autorizației sau bonului 
de exploatare a pădurii.

10 mărimi ale prețului masei lemnoase 
pe picior pentru masa lemnoasă și alte 
produse forestiere, indicate în autoriza-
ția sau în bonul de exploatare a pădurii 
și cesionate ilicit altor benefi ciari

Sursa: Codul silvic Nr. 887 din 21.06.1996

Notă:
1. Pentru încălcările prevăzute la pct. 1, 3-5 și 

21 ale prezentei anexe, comise pe sectoarele 
din cadrul fondului ariilor naturale protejate 
de stat, precum și în alte păduri cu regim 
special de protecție (art. 36 alin.(4) din pre-
zentul cod), mărimile despăgubirilor indicate 
se dublează.

2. Cuantumul despăgubirilor pentru prejudiciul 
cauzat prin încălcarea Regulilor de eliberare 
a lemnului pe picior în păduri se calculează 
pornind de la taxele minime pentru lemnul 
eliberat pe picior după prima categorie de 
taxe (indiferent de faptul la care categorie 
de taxe este raportată parcela ori sectorul în 
care a fost comisă încălcarea), fără aplicarea 
coefi cienților de reducere. În acest caz, dife-
rențierea masei lemnoase în lemn de lucru 
și lemn de foc nu se efectuează, evidența 
se ține cu coajă, iar pentru întreg volumul 
de lemn se aplică taxa stabilită pentru masa 
lemnoasă pe picior de categoria de grosime 
medie.

3. La calcularea cuantumului despăgubirilor in-
dicate în pct. 15, 17, 21 se folosesc fi șele teh-
nologice și mărimile cheltuielilor normative 
de resurse materiale și umane.

4. Achitarea despăgubirilor, indicate la pct. 17-
21 ale prezentei anexe nu îi scutește pe be-
nefi ciarii forestieri de lichidarea încălcărilor 
în termenul stabilit. În caz de neîndeplinire a 
acestei cerințe, despăgubirile se stabilesc re-
petat până la lichidarea deplină a încălcărilor.

Alte prejudicii cauzate pădurilor 

Legea pentru ameliorarea prin împădurire a 
terenurilor degradate (nr. 1041 din 15.06.2000) 
prin intermediul art. 14 prevede că: (1) Propri-
etarii de terenuri degradate care benefi ciază 
de material biologic destinat împăduririi al 
cărui cost nu l-au suportat și care refuză să-l 
utilizeze sau îl folosesc în alte scopuri vor fi  
sancționați cu o amendă egală cu valoarea 
materialului de împădurire înmulțită cu 5.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), persoanele 
vinovate vor suporta și o despăgubire, egală 
cu costul materialului biologic destinat împă-
duririi, care se varsă în fondul pentru amelio-
rarea terenurilor degradate și poluate sau în 
fondul de conservare și dezvoltare a pădurilor, 
după caz.
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Prejudicii cauzate 
fondului piscicol

Răspunderea pentru încălcarea Legii privind 
fondul piscicol, pescuitul și piscicultura (Nr. 
149 din 08.06.2006) are loc în conformitate cu 
prevederile articolului 42, inclusiv modifi cările 
relevante:

(1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi 
atrage răspundere în conformitate cu legisla-
ția în vigoare.

(2) Aplicarea amenzii nu scutește persoanele 
vinovate de obligația de a repara prejudiciul cau-
zat resurselor biologice acvatice, calculat în con-
formitate cu Anexa nr. 2 (a se vedea mai jos).

(3) Mijloacele bănești de reparație a prejudi-
ciului cauzat resurselor biologice acvatice din 

obiectivele acvatice naturale se virează la un 
cont special al Inspectoratului pentru Protec-
ția Mediului, pentru a fi  utilizate la lucrările de 
construcție și exploatare a obiectivelor pisci-
cole de compensare, la lucrările curente de 
ameliorare piscicolă (cumpărarea puietului 
pentru popularea cu pești a obiectivelor acva-
tice naturale, restabilirea locurilor de depune-
re a icrelor, efectuarea cercetărilor științifi ce 
în vederea sporirii rezervelor piscicole și con-
servării resurselor biologice acvatice). 

(4) Mijloacele bănești nefolosite în anul curent 
se reportează la anul viitor pentru scopurile 
indicate în prezenta lege.

(5) Mijloacele bănești de reparație a prejudi-
ciului cauzat resurselor biologice acvatice din 
amenajările piscicole se virează la contul agen-
ților economici deținători ai acestor amenajări.

Anexa nr. 2 Despăgubirile pentru prejudiciul cauzat prin pescuit, comercializare, posesiune şi 
export ilicit sau prin nimicire a resurselor biologice acvatice în obiectivele acvatice piscicole

Nr. 
crt. Denumirea științifi că

Despăgubirile 
(în unități convenționale) 

pentru un exemplar, indiferent 
de dimensiune și greutate

în limba de stat în limba latină
1. Morun Huso huso 225
2. Nisetru-pontic Acipenser gueldenstaedti colchicus 225
3. Păstrugă Acipenser stellatus 225
4. Viză Acipenser nudiventris 225
5. Poliodon Polyodon spathula 225
6. Babușcă-pontică Rutilus frisii 225
7. Văduviță Leuciscus idus 200
8. Mreană-de-Nipru Barbus barbus borysthenicus 225
9. Mreană-vânătă Barbus meridionalis petenyi 200

10. Mreană-comună Barbus barbus 200
11. Țigănuș Umbra krameri 250
12. Lostriță Hucho hucho 200
13. Pietrar Zingel zingel 200
14. Fusar Aspro streber 200
15. Chișcar-ucrainean Eudontonyzon mariae 200
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Nr. 
crt. Denumirea științifi că

Despăgubirile 
(în unități convenționale) 

pentru un exemplar, indiferent 
de dimensiune și greutate

în limba de stat în limba latină
16. Mihalț Lota lota 200
17. Cegă Acipenser ruthenus 175
18. Morunaș Vimba vimba 150
19. Păstrăv-indigen Salmo trutta fario 20
20. Anghilă Anguilla anguilla 20
21. Somn-european Silurus glanis 10
22. Somn-de-canal Ictalurus punctatus 10
23. Scrumbie-de-Dunăre Alosa pontica 10
24. Rezeafcă-de-Dunăre Alosa tanaica 10
25. Șalău Stizostedion lucioperca 10

26. Bufalo (cu gura mare, 
cu gura mică, negru)

Ictiobus cyprinellus,
I. bubalus, I. niger 4

27. Cosaș Ctenopharyngodon idella 4
28. Scoicar Mylopharyngodon piceus 4
29. Sânger Hypophthalmichthys molitrix 2
30. Novac Aristichthys nobilis 2
31. Lin Tinca tinca 2
32. Crap Cyprinus carpio 2
33. Cosac-cu-bot-ascuțit Abramis ballerus 2
34. Caracudă Carassius carassius 2
35. Caras-argintiu Carassius auratus gibelio 1
36. Clean Leuciscus cephalus 1
37. Scobar Chondrostoma nasus 1
38. Sabiță Pelecus cultratus 1
39. Plătică Abramis brama 1
40. Batcă Blicca bjoerkna 1
41. Babușcă Rutilus rutilus 1
42. Tarancă Rutilus rutilus heckeli 1
43. Avat Aspius aspius 1
44. Știucă Esox lucius 1
45. Ocheană Abramis sapa 1
46. Obleț-mare Chalcalburnus chalcoides 1
47. Roșioară Scardinius erythrophthalmus 1
48. Biban Perca fl uviatilis 1
49. Clean-mic Leuciscus leuciscus 225
50. Rac-de-râu Potamobius astacus 2
51. Broască-de-lac Rana ridibunda 1

Sursa: Legea privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura (Nr. 149 din 08.06.2006)



67TAXE, AMENZI ȘI SANCŢIUNI

Încasări pentru prejudiciul cauzat mediului

Prejudicii cauzate 
regnului animal

Conform prevederilor Legii regnului animal 
(Nr. 439 din 27.04.1995), în special articolului 
41 „Repararea pagubelor cauzate prin încălca-

rea legislației cu privire la protecția și folosirea 
resurselor regnului animal” persoanele fi zice 
și juridice sunt obligate să repare pagubele 
cauzate prin încălcarea legislației cu privire la 
protecția și folosirea resurselor regnului ani-
mal, precum și să recupereze profi tul ratat, în 
modul și cuantumurile stabilite de legislație 
(după anexele de mai jos).

Anexa nr. 3 Lista speciilor faunistice incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi taxele 
de încasare pentru pagubele cauzate de către persoanele fi zice şi juridice prin vânare, 
pescuit, dobândire, colectare,  comercializare, posesiune şi export ilicite sau prin nimicire

Nr. 
crt.

Denumirea științifi că Cate-
goria 

de rari-
tate
( * )

Taxa în 
unități con-
venționale 
pentru un 
exemplar

latină limba de stat rusă

 MAMMALIA MAMIFERE МЛЕКОПИТАЮЩИЕ   
 Chiroptera Ciroptere, Insectivore Рукокрылые   
 Crocidura Goricide Землеройковые   

1 Crocidura leucodon 
Hermann

Chițcan-cu-
abdomen-alb

Белозубка 
белобрюхая II 250

  Rhinolophus Rinolofi dieni Подковоносы   

2 Phinolophus ferru-
mequinum Schreb Rinolofi d-mare Подковонос 

большой III 225

 Nyctalus Nictali Вечерницы   

3 Nyctalus lasiopterus 
Schreb Nictal-gigantic Вечерница 

гиангская II 250

 Vespertilio Vespertili Кожаны   
4 Vespertilio murinus L. Liliac-mare Кожан двухцветный II 250
 Rodentia Rozătoare Грызуны   
 Citellus Popândăi Суслики   
5 Citellus citellus L. Țiștar-comun Суслик европейский III 225
 Carnivora Carnivore Хищные   
 Mustelidae Mustelide Куньи   
6 Martes martes L. Jder-de-pădure Куница летная IV 200
7 Mustela erminea L. Hermelină Горностай IV 200
8 Mustela lutreola L. Nurcă-europeană Норка европейская II 250

9 Mustela eversmanni 
Lesson Dihor-de-stepă Хорек степной III 225

 Lutridae Felide Выдры   
10 Lutra lutra L. Vidră Выдра речная II 250
 Felidae Felide Кошачьи   

11 Felis sylvestris Schreb. Pisică-sălbatică Кот лесной 
среднеевропейский III 250
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Nr. 
crt.

Denumirea științifi că Cate-
goria 

de rari-
tate
( * )

Taxa în 
unități con-
venționale 
pentru un 
exemplar

latină limba de stat rusă

 AVES PĂSĂRI ПТИЦЫ   
 Pelicaniformes Pelicaniforme Веслоногие   

12 Phalacrocorax pygmeus 
Pall. Cormoran-mic Баклан малый IV 200

13 Pelecanus 
onocrotalus L. Pelican-comun Пеликан розовый IV 200

14 Pelecanus crispus 
Brunch. Pelican-creț Пеликан кудрявый IV 200

 Ciconiformes Ciconiforme Аистообразные   

15 Ardeola ralloides 
(Scopoli) Stârc-galben Цапля желгая IV 200

16 Egretta albă L. Egretă-mare Цапля большая 
белая II 250

17 Ciconia nigra L. Cocostârc-negru АистЧерный II 250
18 Plegadis falcinellus L. Țigănuș Каравайка II 250
19 Platalea leucordia L. Lopătar Колпица II 250
 Anseriformes Anseriforme Гусеобразные   

20  Cygnus olog (Gm.) Lebădă-cucuiată Лебедь-шипун IV 200
21 Cygnus cygnus (L.) Lebădă-cântătoare Лебедь-кликун IV 200
 Falconiformes Falconiforme Соколообразные   

22 Pernis apivorus (L.) Viespar Осоед III 225
23 Milvus milvus L. Gaie-roșie Коршун красный II 250
24 Haliaeetus albicillia (L.) Codalb Орлан-белохвост II 250

25 Neophron percnopterus 
(L.) Hoitar Стервягник II 250

26 Circaetus gallicus(Gm.) Șerpar Змееяд II 250
27 Circus cyaneus (L.) Erete-vânat Лунь полевой III 225
28 Circus macrourus(Gm.) Erete-alb Лунь степной II 250
29 Circus pygargus (L.) Erete-sur Лунь луговой II 250
30 Aquila pomarina Brehm Acvilă-țipătoare-mică Подорлик малый II 250
31 Aquila clanga Pall. Acvilă-țipătoare-mare Подорлик большой II 250
32 Aquila heliaca Sav. Acvilă-imperială Могильник II 250
33 Aquila rapax Temm. Acvilă-de-stepă Орел степной II 250
34 Aquila chrysaetus L. Acvilă-de-munte Беркут II 250
35 Hierasetus pennatus Gm. Acvilă-pitică Орел-карлик II 250
36 Pandion haliaetus (L.) Vultur-pescar Скопа II 250

37 Falco naumanni 
(Fleisch.) Vânturel-mic Сгепная пустгельга III 225

38 Falco cherrug (Gray) Șoim-de-dumbravă Балобан II 250
 Gruiformes Gruiforme ЖВравлеобразные   

39 Tetrax tetrax (L.) Dropie-mică Стрепет II 250
40  Otis tarda L. Dropie Дрофа II 250
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Nr. 
crt.

Denumirea științifi că Cate-
goria 

de rari-
tate
( * )

Taxa în 
unități con-
venționale 
pentru un 
exemplar

latină limba de stat rusă

  Columbiformes Columbiforme Голубеобразные   

41 Columba cenas L. Porumbel-de-
scorbură Клинтух IV 200

 Strigiformes Strigiforme Совообразные   
42 Tuto alba (Scop.) Strigă Сипуха III 225
43 Bubo bubo L. Bună Филин II 250
44 Asio fl ammeus (Pont) Ciuf-de-câmp Сова болотная III 225
 Piciformes Piciforme Дятлообразные   

45 Picus viridis L. Ciocănitoare-verde Дятел зеленый III 225

46 Dryocopus martius L. Ciocănitoare-neagră Дятел черный 
(желна) III 225

 Paseriformes Paseriforme Воробьинообразные   

47 Monticola saxatilis (L.) Mierlă-de-piatră Дрозд пестрый 
каменный III 225

48 Serinus serinus Cănăraș (inăriță-
verde)

Вьюрок 
канареечный IV 200

 REPTILIA REPTILE РЕПТИЛИИ   
 Syuamata Scvamate Чешуйчатые   

49 Eremias arguta (Pall.) Șopârlă-multicoloră Ящурка 
разноцветная IV 200

50 Elaphe longissima Laur. Șarpe-Esculap Змея эскулапова III 225

51 Coluber jugularis L. Șarpe-cu-abdomen-
galben Полоз желтобрюхий III 225

52 Coronella austriaca 
Laur. Șarpe-de-alun Медянка 

обыкновенная III 225

53  Vipera ursini Bonap. Vipera-de-stepă Гадюка степная IV 200

54 Vipera berus (L.) Vipera-comună Гадюка 
обыкновенная IV 200

  Testudines Testudine Черепахи   

55 Emys orbicularis L. Broasca-țestoasă-de-
baltă

Черепаха европей-
ская болотная IV 200

 AMPHIBIA AMFIBII ЗЕМНОВОДНЫЕ   
 Anura Anure Бесхвостные   

56  Pelobates fuscus Laur. Broasca-de-câmp Чесночница IV 200
  CYCLOSTOMATA CICLOSTOMATE КРУГЛОРОТЫЕ   
 Petromyzoniformes Petromizoniforme Миноговые   

57 Lampetra mariae Berg Chișcar-de-râu Минога украинская IV 200
 PISCES PEȘTI Р Ы Б Ы   
 Salmoniformes Salmoniforme Лососеобразные   

58 Hucho hucho L. Lostriță Лосось дунайский IV 200

59 Umbra krameri 
Walbaum Țigănuș Умбра (овдошка) II 250
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 Cypriniformes Cipriniforme Карпообразные   
60 Rutilus frisii (Nordmann) Ochiană-mare Вырезуб III 225
61 Leuciscus leuciscus (L.) Clean-mic Елео III 225
62 Leuciscus idus (L.) Văduviță Язь IV 200

63 Barbus barbus 
borysthenicus Dyb. Mreană-de-Nipru Усач днепровский III 225

64 Barbus meridionalis 
petenyi (Heckel) Mreană-vânătă Усач балканский IV 200

  Gadiformes Gadiforme Трескообразные   
65 Lota lota L. Mihalț Налим IV 200
  Perciformes Perciforme Окунеобразные   

66 Aspro zingel L. Pietrar Чоп большой IV 200
67 Aspro streber L. Fusar Чоп малый IV 200
  Acipenseriformes Acipenseriforme Осетрообразные   

68 Huso huso L. Morun Белуга III 225

69 Acipenser gulden stadti 
colchicus V. Marti Nisetru Осетр черноморско-

азовский III 225

70  Acipenser stellatus 
Pallas Păstrugă Севрюга III 225

 CRUSTACEA CRUSTACEE РАКООБРАЗНЫЕ   
 Mysidacea Mizide Мизиды   

71 Paramysis baeri 
bispinosa Martynov

Paramisis-băr-
bispinos

Парамизис Бэра 
двухшиповый III 225

  MOLLUSCA MOLUȘTE МОЛЛЮСКИ   
 Venerida Veneride Венериды   

72 Hypanis laeviuscula 
fragilis (Milaschewich) Hipanis-neted-fragil Гипанис гладкий 

хрупкий II 250

73 Hypanis colorata 
(Eichwald) Hipanis-colorat Гипанис цветной III 225

74 Hypanis pontica 
(Eichwald)

Hipanis-de-Marea 
Neagră

Гипанис 
черноморский III 225

  Polychaeta     

75 Hypaniola Kowalewskyi 
(Grimm) Hipaniola-Kovalevski Гипаниола 

Ковалевского III 225

 INSECTA INSECTE НАСЕКОМЫЕ   
 Or. Mantodea Mantodee Богомоловые   

76 Mantis religiosa L. Călugăriță Богомол мантис III 225
 Or. Orthoptera Ortoptere Прямокрылые   

77 Saga pedo Pall. Cal-de-stepă Дыбка степная II 250
 Or. Coleoptera Coleoptere Жесткокрылые   

78 Calosoma sycophanta L. Calosomă-
mirositoare Красотел пахучий II 250
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79 Cerophytum elateroides 
Latreille Cerofi tă Церофитум II 250

80 Carabus clathratus L. Carabidă-clatratus Жужелица клатратус III 225

81 Ehater ferrugineus L. Pocnitor-roșcat Щелкун 
краснокрылый III 225

82 Ișnoides sanguinicollis 
Panzer Pocnitor-ișnoides Щелкун ишнодес III 225

83 Porthmidius austriacus 
Sohrauk Pocnitor-portimidius Щелкун портмидиус II 250

84 Oryctes nasicornis L. Caraban Жук-носорог III 225
85  Lucanus cervus L. Radașcă (vaca-popii) Жук-Олень III 225

86 Carambyx cerdo L. Croitorul-stejarului Усач большой 
дубовый III 225

87 Morimus fi nereus 
Muslant Croitor-cenușiu Моримус темный III 225

88 Rosalina alpina L. Croitor-alpin Усач альпийский II 250
 Hymenoptera Himenoptere Перепончатокрылые   

89 Bombus paradoxus 
Dalla Torre Bondar-paradox Шмель необысный II 250

90 Rhophitoides canus 
Eversmann Rofi toidă-cenușie Рофитоидес серый III 225

91 Megachile rotundata 
Fabricius Albină-megahilă Мегахила округлая III 225

92 Xylocopa valga 
Cerataeiker Albina- valga Пчела плотник III 225

93 Scolia masculată Drury Viespe-gigant Сколия-гигант III 225

94 Liometopum 
microcephalum Pauzer Furnică-liometopum Лиометопум II 250

 Diptera Diptere Двукрылые   

95 Satanas gigas 
Eversmann Muscă-gigantică Ктырь гигангский II 250

 Neuroptera Neuroptere Сетчагокрылые   

96 Ascalaphus macaronius 
Scopoli Ascalaf-pestriț Аскалаф пестрый II 250

 Lepidoptera Lepidoptere Чешуекрылые или 
бабочки   

97 Aglia tau L. Fluture aglia Аглия III 225

98 Eudia pavonia L. Ochi-de-păun-mic Павлиний глаз 
малый ночной III 225

99 Saturnia pyri Denis et. 
Schiff . Ochi-de-păun-mare Павлиний глаз 

большой ночной III 225

100 Dolbina elegans Bang-
Nass Porumbacul-dolbina Бражник долбина IV 200
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101 Manduca antropos L. Porumbacul „Cap-
mort”

Бражник “Мертвая 
голова” IV 200

102 Callimorpha 
quadripunetaria Roda Arhtiida-hera Медведица гера III 225

103 Iphiclides podalirius L. Podaliriu Подалирий III 225
104 Papilio machaon L. Mahaon Махаон II 250

105 Parnassius 
mnemosune L.

Fluturele-Apolon-
negru

Мнемозина 
(аполлон черный) II 250

106 Zerynthia polyxena 
Denis et Schiff Polixena Поликсена II 250

107 Marumba quercus 
Denis et Schiff .

Porumbacul-
stejarului Бражник дубовый III 225

106 Polyommatus daphnis 
Denis et. Schiff . Fluture-meleagr Голубянка мелеагр II 250

109 Tomares nogeli herrich-
Schaff er Fluture-tomares Томарес южный II 250

Sursa: Legea regnului animal (Nr. 439 din 27.04.1995)

Categoriile de raritate a speciilor:
I – specie dispărută (Extinct – Ex);
II – specie periclitată (Endangered – E);
III – specie vulnerabilă (Vulnerabil – V);
VI – specie rară (Rare – R);
V – specie nedeterminată (Indetermined – I);
VI – specie devenită nepericlitată (Out of danger – O);
VII – specie insufi cient cunoscută (Insuff ucuentic known – k)
VIII – specie nepericlitată (Restockable tribes – Rt).
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Anexa nr. 4 Lista speciilor şi grupelor sistematice faunistice relativ rare (monumente 
ale naturii) protejate de stat şi taxele de încasare pentru pagubele cauzate de către 
persoanele  fi zice şi juridice prin vânare, pescuit, dobândire, colectare, comercializare, 
posesiune şi export ilicite sau prin nimicire

Nr. 
crt.

Denumirea științifi că Cate-
goria 

de rari-
tate
( * )

Taxa în 
unități con-
venționale 
pentru un 
exemplar

latină De stat rusă

 MAMMALIA MAMIFERE МЛЕКОПИТАЮЩИЕ   

1 Barbastella barbastella 
Schreb. Barbastel-european Широкоушка 

европейская IV 150

2 Crocidura suaveolens 
Pall.

Chițcan-mic-cu-dinți- 
albi Белозубка малая IV 150

3  Eptesicus serotinus Liliac-târziu Кожан поздний IV 150

4 Myotis bechsteini Kuhl Noptar-cu-urechi-
lungi

Ночница 
длинноухая IV 150

5 Myotis dasycneme Boie Noptar-de-iaz Ночница прудовая IV 150
6 Myotis daubentoni Kuhl Noptar-de-apă Ночница водная IV 150
7 Myotis myotis Borkh. Noptar-mare Ночница большая IV(III) 150
8 Myotis nattereri Kuhl Noptar-naterer Ночница Наттерера IV 150

9 Myotis oxygnathus 
Mont.

Noptar-cu-urechi 
ascuțite Ночница остроухая IV 150

10  Neomys fodiens Renn. Chițcan-de-apă Кутора водяная IV 150
11 Nyctalus leisleri Kuhl Nictal-mic Вечерница малая IV 150

12 Nyctalus noctula 
Schreb. Nictal-roșcat Вечерница рыжая VIII 50

13 Pipistrellus nathusii Keys 
et Blas Pipistrel-Natuzi Негопырь Натузиуса IV 150

14 Plecotus auritus L. Liliac-urecheat Ушан IV 150

15 Rhinolophus 
hipposideros Bechst. Rinolofi d-mic Подковонос малый IV 150

16 Sorex minutus L. Chițcan-mic Бурозубка малая IV 150
17 Erinaceus europaeus Arici-comun Еж обыкновенный VIII 50
18 Martea foina Erxl. Jder-de-piatră Куница каменная VIII 50
19 Mustela nivalis L. Nevăstuică (helge) Ласка VIII 50
20 Putorius putorius L. Dihor-de-pădure Хорек лесной VIII 50
21 Sorex araneus L. Chițcan-comun Бурозубка обыкн. VIII 50
22 Talpa europaea L. Cârtița Крот VIII 50
 AVES PĂSĂRI ПТИЦЫ   

23 Ardea purpurea L. Stârc-purpuriu Цапля рыжая IV 150
24 Botaurus stellaris L. Buhai-de-baltă Выпь IV 150
25 Circus aeruginosus Gm. Erete-de-stuf Лунь болотный IV 150
26 Falco Vespertinus L Șoimuleț-de-seară Кобчик IV 150
27 Gavia Stelalta Pont. Cufundar-gușă-roșie Гагара краснозобая IV 150
28 Otus scops L. Ciuf-pitic Сплюшка IV 150
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29 Recurvirostra avosetta L. Cioc-întors Шилоклювка IV 150
30 Sterna albifrons Pall. Chiră-mică Крачка малая IV 150
31  Tadorna ferruginea Pall. Călifar-roșu Огарь IV 150
32 Accipiter gentilis L Uliu-porumbar Тетеревятник IV 150
33 Accipiter nisus L. Uliu-păsărar Перепелятник V 125
34 Alcedo atthis L. Pescăruș-albastru Зимородок V 125
35 Charadrius apricarius L. Ploier-auriu Ржанка золотистая V 125
36 Falco columbarius L. Șoimuleț-de-iarnă Дребник IV 150
37 Falco peregrinus Tunst. Șoim-călător Сапсан V 125

38 Glareola nordmanni 
Fisch. Ciovlică-de-stepă Тиркушка степная IV 175

39 Glareola pratincola L. Ciovlică-de-mare Тиркушка луговая IV 150
40 Grus grus L. Cocor Журавль серый IV 150

41 Haematopus 
ostralegus L. Scoicar Кулик-сорока IV 150

42 Larus minutus Pall. Pescăruș-mic Чайка малая IV 150
43 Mergus merganser L. Ferestraș-mare Крохаль большой V 125
44 Milvus nigrans Bodd. Gaie-brună Коршун черный V 125

45 Oxyura leucocephala 
(Scop.) Rață-cu-cap-alb Савка IV 150

46 Netta rufi na (Pall.) Rață-cu-perucă Нырок красноносый IV 150

47 Podicers griseigena 
(Bodd.) Corcodel-cu-gât-roșu Пеганка V 125

48 Branda rufi collis Pall. gâscă-cu-gât-roșu Казарка 
краснозобая IV 150

49 Pluvialis squatarola L. Ploier-argintiu Тулес IV 150

50 Strix uralensis Pall. Huhurez-mare Неясыть 
длиннохвостая V 125

51 Taiorna tadorna L. Călifar-alb Пеганка IV 150

52 Accipiter badius Gm. Uliu-cu-picioare-
scurte Тювик VIII 75

53 Aegithalos caudatus Pițigoi-codat Синица длиннохв. VII 75
54 Asio otus (L.) Ciuf-de-pădure Сова ушастая VII 75

55 Caprimulgus 
europaeus L. Caprimulg Козодой VII 75

56 Corvus corax L. Corb Ворон VII 75
57 Crex crex L. Cristel-de-câmp Коростель V 125
58 Falco subbuteo L. Șoimul-rândunelelor Чеглок IV 150
59 Panurus biarmicus (L.) Pițigoi-de-stuf Синица усатая VII 75

60 Podiceps higricollis Corcodel-cu-gât-
negru

Пеганка 
черношейная VII 75

61 Tachybaptus rufi collis 
(Pall.) Corcodel-pitic Пеганка малая VII 75
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Nr. 
crt.

Denumirea științifi că Cate-
goria 

de rari-
tate
( * )

Taxa în 
unități con-
venționale 
pentru un 
exemplar

latină De stat rusă

62 Buteo buteo L. Șoricar-comun Канюк VII 50
63 Buteo lagopus Pont. Șoricar-încălțat Зимняк VII 50
64 Cioconia cioconia L. Coscotârc-alb Аист белый VIII 50
66 Coracias garrulus L. Dumbrăveancă Сизоворонка V 125
67 Falco tinnunculus L. Vânturel-roșu Пустельга обык. VIII 50
68 Remiz pendulinus L. Boicuș Ремез VIII 50
69 Riparia riparia L. Lăstun-de-mal Ласточка берегов. VIII 50
70 Strix aluco L. Huhurez-de-pădure Неясыть серая VIII 50
71 Upupa Epops L. Pupăză Удод VIII 50
 REPTILIA REPRILE ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ   

72 Elaphe quatuorlineata 
(Lacep.) Șarpe-cu-patru-dungi Полоз четырех-

полосный III 175

73 Lacerta taurica Pall. Șopârlă-de-Crimeea Ящерица крымская VIII 75
 AMPHIBIA AMFIBII ЗЕМНОВОДНЫЕ   

74 Bombina bombina L. Buhai-de-baltă-cu-
abdomen-roșu

Жерлянка 
краснобрюхая V 125

75 Salamandra 
salamandra L. Salamandră Саламандра 

пятнистая V 125

76 Triturus cristatus Laur. Triton-cu-creastă Тритон гребенчатый VIII 50
 PISCES PEȘTI РЫБЫ   

77 Acipenser ruthenus L. Cegă Стерлядь III 175
78 Vimba Vimba (L.) Morunaș Рыбец IV 150
 MOLLUSCA MOLUȘTE МОЛЛЮСКИ   

79 Helix pomatia Melc-de-viță-de-vie Улигка виноградная VIII 0,5
 INSECTA INSECTE НАСЕКОМЫЕ   

80 or. Odonata or. Odonate отряд Стрекозы V 125**
81 or. Mantoptera or. Mantoptere отряд Богомоловые VII 75**

 or. Coleoptera or. Coleoptere отряд Жесткокрылые 
или жуки   

82 fam. Cantharidse fam. Cantaride сем.Мягкотелки VIII 50**
83 fam. Carabidae*** fam. Carabide сем.Жужелицы VIII 50**
84 fam. Cerambicidae*** fam. Cerambicide мем.Усаси VII 75**
85 fam. Cleridae fam. Cleride сем.Пестряки VII 75**

86 fam. Coccinelldae*** fam. Coccinellide 
(Bubureze)

сем.Божьи коровки, 
Кокоинеллиды VIII 50**

87 fam. Histeridae fam. Histeride сем.Карапузики VIII 50**
88 fam. Hydrophylidae fam. Hidrofi le сем.Водолюбы VII 75**

89 fam. Scarabaeidae*** fam. Scarabiede сем.
Пластинчатоусие VII 75**

90 fam. Silphdae fam. Silfi de (Hoitari) сем.Мертвоеды VII 75**
91 fam. Lucanidae fam. Lucanide сем. Жуки-олени VII 75**
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Nr. 
crt.

Denumirea științifi că Cate-
goria 

de rari-
tate
( * )

Taxa în 
unități con-
venționale 
pentru un 
exemplar

latină De stat rusă

92 or. Neuroptera or. Neuroptere огряд 
Сетчатокрылые VII 75**

93 or.Raphidioptera or. Rafi dioptere огряд Верблюдики VII 75**

94 or. Mecoptera or. Mecoptere огряд 
Скорпионницы VII 75**

 or. Lepidoptera or. Lepidoptere огряд Чешуекрылые   
95 fam. Arctiidae*** fam. Arhtiide сем.Медведиоы VII 75**
96 fam. Attacidae fam. Atacide сем.Глазчатки IV 150**
97 fam. Lycaenidae fam. Licaenide сем.Голубянки IV 150**

 fam. Noctuidae*** fam. Fluturi-bufnițe 
(Noctuide) сем. Совки   

98 g. Catocala genul Catocala род Ленточница IV 150**
99 fam. Nymphalidae fam. Nimfalide сем.Нимфалиды VII 75**
 fam. Pieridae fam. Pieride сем.Белянки   

100 g. Euchloe genul Zorile род Зорька VII 75**
101 g. Colias genul Colias род Желтучка VII 75**
102 fam. Papilionidae fam. Papilionide сем.Парусники IV 150**
103 fam. Satiridae fam. Satiride сем.Бархатницы VII 75**

 or. Hymenoptera or. Himenoptere огряд Перепончато-
крылые   

104 fam. Scoliidae fam. Scoliide сем.Сколин над- III 225**
 superfam. Apoidea superfam. Apoide сем.Пчелиные   

105 fam. Anthophoridae fam. Antoforide сем. Антофориды V 125**
 fam. Apidae fam. Apide сем.Пчелы   

106 g. Bombus genul Bondar род Шмель III 225****
107 fam. Melittidae fam. Melitide сем.Мелиттиды V 125**
108 superfam. Formicoidea superfam. Furnici надсем. Муравьи VIII 50****

Sursa: Legea regnului animal (Nr. 439 din 27.04.1995)

*CATEGORIILE DE RARITATE A SPECIILOR:
I – specie dispărută (Extinct – Ex);
II – specie periclitată (Endangered – E);
III – specie vulnerabilă (Vulnerabil – V);
IV – specie rară (Rare – R);
V – specie nedeterminată (Indetermined – I);
VI – specie devenită nepericlitată 
    (Out of danger – O);
VII – specie insufi cient cunoscută (Insuffi  cently 

known – K);
VIII – specie nepericlitată 
    (Rastockable tribes – Rt).

** Amenzile aplicabile pentru colectarea și nimi-
cirea insectelor în scopuri comerciale; amenzile 
aplicabile pentru colectarea și nimicirea insecte-
lor de către persoane particulare în ariile natura-
le protejate de stat.

*** Cu excepția dăunătorilor din agricultură și sil-
vicultură.

**** Amenzile aplicabile pentru nimicirea cuiburi-
lor în ariile naturale protejate de stat, pe terenuri-
le silvice și în parcuri.
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Încasări pentru prejudiciul cauzat mediului

Anexa nr. 6 Taxe de încasare pentru pagubele cauzate de către persoanele fi zice şi juridice 
prin vânare, dobândire, comercializare, posesiune şi export ilicite sau prin nimicire a 
animalelor de vânat din republică

Nr.
crt.

Denumirea științifi că Taxa în unități con-
venționale pentru un 
exemplar de animal 

vânat (pielea sau 
trofeele lui)

latină limba de stat rusă

1 Cervus elaphus L. Cerb-nobil Олень благородный 500*
2 Alces alces L. Elan Лось 500*
3 Cervus nippon Temminck Cerb-pătat Олень пягнистый 350*
4 Cervus dama L. Cerb-lopătar Лань 350*
5 Ovis musimon Pall. Mufl on Муфлон 250*
6 Sus scrofa L. Mistreț Кабан дикий 250*
7 Capreolus capreolus L. Căprioară Косуля 250*
8 Meles meles L. Bursuc (viezure) Барсук 125*
9 Lepus europaeus Pall. Iepure-de-câmp Заяо русак 50*

10 Ondatra zibethica L Bizam (ondatra) Ондатра 50*
11 Sciurus vulgaris L. Veveriță-obișnuită Белка обыкновенная 50*
12 Vulpes vulpes L. Vulpe-obișnuită Лисица обыкновенная 50*
13 Canis lupus L. Lup Волк 250*

 Celelalte specii de mamifere, cu excepția speciilor rare și celor incluse 
în Cartea Roșie a Republicii Moldova 50*

14 Grus grus L. Cocor-mare Журавль черый 50*
15 Phasianus colchicus L. Fazan-de-vânătoare Фазан охотничий 50*
16 Anser anser L. Gâscă-sălbatică Гусь серый 50*
17 Perdix perdix L. Potârniche Куропагка серая 40*
18 Coturnix coturnix Prepeliță Перепел 25*
19 Athene noctua (Scopoli) Cucuvea-comună Сыч домовой 25*

20  Anas platyrhynchos L. Rață-sălbatică sau 
rață-mare Кряква 25*

21 Streptopelia turtur L. Turturică sau hulub-
sălbatic Горлица 15*

Celelalte păsări, cu excepția speciilor rare și a celor incluse în Cartea Roșie a 
Republicii Moldova 15*

Pentru devastarea: 
a) vizuinilor și bârlogurilor 25*

b) cuiburilor de păsări, cu excepția celor de coțofene și de ciori cenușii 15*
Pentru fi ecare ou de pasăre scos din cuib (cu excepția ouălor de coțofană și 
de cioară cenușie) 2,5*

Pentru distrugerea și deteriorarea diferitelor instalații biotehnice și a celor ce 
se referă la gospodăria cinetică

În mărime de 3 ori 
mai mare decât 

costul instalației la 
momentul deteriorării

Sursa: Legea regnului animal (Nr. 439 din 27.04.1995)

* Speciile de animale relativ rare (monumente ale naturii) a căror reglare a efectivului se efectuează 
prin autorizații eliberate de către autoritatea centrală pentru protecția mediului.
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Proiectul „Integrarea priorităților de conservare a biodiversității în politicile de planifi care teritorială și practicile 
de utilizare a terenurilor din Moldova” a fost implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare din 
Republica Moldova, cu suportul fi nanciar al Fondului Global de Mediu. Proiectul s-a desfășurat în raioanele-pi-
lot Ștefan Vodă și Soroca în perioada aprilie 2015–decembrie 2018, cu un buget total de 998,904 US $.

Obiectivul proiectului este abordarea integrată a biodiversității, perfecționarea gestionării biodiversității în 
afara zonelor protejate, în scopul menținerii integrității ecologice a ecosistemelor Republicii Moldova. Dome-
niul general de aplicare al proiectului este integrarea priorităților de conservare a biodiversității în politicile de 
planifi care teritorială și practicile de utilizare a terenurilor din Moldova.

Principalele acțiuni ale proiectului au fost: monitorizarea biodiversității, elaborarea și utilizarea pașapoartelor 
pentru speciile rare, cu măsuri specifi ce de protecție; contribuții la includerea aspectelor biodiversității în 
procesul de planifi care teritorială, pentru a reduce și reglementa gradul de intervenție umană în habitatele 
naturale; contribuții la gestionarea sustenabilă a pădurilor și pajiștilor, prin testarea noilor tehnologii de rea-
bilitare și de îmbunătățire a managementului acestora, aplicarea pășunatului prin rotație, practicile silvopas-
torale; ajustarea legislației naționale ce ține de planifi carea utilizării terenurilor la cerințele de conservare a 
biodiversității; revizuirea modalităților de gestionare a surselor fi nanciare publice, pentru a susține practicile 
favorabile biodiversității; promovarea serviciilor ecosistemice și a ecoturismului; plantarea coridoarelor eco-
logice între diverse trupuri de pădure, pentru sporirea migrației speciilor și stoparea eroziunii solurilor; rea-
bilitarea pajiștilor degradate; instruirea funcționarilor și utilizatorilor de terenuri privind integrarea aspectelor 
biodiversității în practicile de utilizare a terenurilor. 

Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu Agenția 
„MoldSilva”, cu autoritățile publice locale din raioanele Soroca și Ștefan Vodă. 

Benefi ciari ai proiectului sunt autoritățile centrale din domeniul mediului și planifi cării teritoriului, autoritățile 
publice locale și populația din raioanele Soroca și Ștefan Vodă. 
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