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 Legea nr. 591– XIV din 23 septembrie 1999 cu privire la 

spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale; 
 

 Legea regnului vegetal nr. 239– XVI din 8 noiembrie 2007; 
   
 Procedura unică de ţinere a evidenţei spaţiilor verzi ale 

localităţilor urbane şi rurale ( HGRM nr. 676 din 11 iulie 
2000);  
 

 -    Instrucţiunea privind cuantumul plăţii pentru prejudiciul 
cauzat spaţiilor verzi ale localităţilor urbane şi rurale (Ordinul 
Ministrului nr. 34  din  16.09.2008 // Monitorul Oficial nr. 186 
din 14.10.2008. 

Cadrul legislativ şi 
politic 



Funcţiile spaţiilor verzi 
 îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea poluanţilor şi 

îmbogăţirea atmosferei cu oxigen;  
  conservarea resurselor de apă, combaterea eroziunii solurilor 

şi alunecărilor de teren;  
 reducerea zgomotului;  
 influenţa pozitivă asupra stării de sănătate fizică şi psihică a 

oamenilor;  
 armonizarea peisajelor artificiale cu cele naturale;  
 îmbunătăţirea aspectului estetico-arhitectural al localităţilor;  
 crearea cadrului adecvat practicării sportului, turismului şi altor 

activităţi recreative.  

 



Terenurile spaţiilor verzi  
 terenuri de folosinţă generală din perimetrul intravilanului şi 

extravilanului localităţilor urbane;  
 terenuri cu spaţii verzi din localităţile rurale;  
 terenuri din zonele turistice şi de agrement;  
 terenuri ocupate de reţeaua rutieră a spaţiilor verzi, linii parcelare 

şi linii de transport de energie electrică, iazuri şi lacuri;  
 pepiniere şi plantaţii de arbori şi arbuşti decorativi;  
 terenuri ocupate de construcţii şi instalaţii care aparţin 

gospodăriei spaţiilor verzi;  
 terenuri neproductive: mlaştini, stîncării, pante abrupte, terenuri 

afectate de alunecări, sărături.  

 



Competenţa autorităţii centrale 
pentru mediu  

 elaborează, , acte legislative şi normative privind dezvoltarea 
şi protecţia spaţiilor verzi;  

 organizează expertiza ecologică de stat a proiectelor de 
refacere a landşafturilor şi de reconstrucţie, sub aspect 
peisagistic, a terenurilor afectate profund, precum şi de 
amenajare a teritoriilor şi de amplasare a construcţiilor şi 
instalaţiilor în spaţiile verzi;  

 participă, prin intermediul organelor sale teritoriale, la 
activitatea comisiilor pentru atribuirea şi schimbarea destinaţiei 
terenurilor din spaţiile verzi; 

 participă la activitatea comisiilor de stat pentru amplasarea şi 
darea în exploatare a obiectivelor economice, administrative, 
locative şi de altă destinaţie pe terenurile spaţiilor verzi;  

 ţine Registrul naţional al spaţiilor verzi. 

 



Competenţa autorităţilor 
administraţiei publice locale 

 elaborează, coordonează cu autoritatea centrală pentru mediu şi 
adoptă actele normative locale privind dezvoltarea şi protecţia 
spaţiilor verzi; participă la elaborarea actelor legislative în 
domeniu;  

 repartizează noi terenuri pentru extinderea spaţiilor verzi;  
 precizează şi stabilesc hotarele spaţiilor verzi;  
 înfiinţează şi întreţin noi spaţii verzi;  
 organizează evidenţa şi reglementează folosirea spaţiilor verzi;  
 finanţează activităţile legate de dezvoltarea, paza şi protecţia 

spaţiilor verzi;  
 organizează paza şi protecţia spaţiilor verzi;  
 ţin cadastrul şi efectuează monitoringul spaţiilor verzi;  
 asigură starea fitosanitară cuvenită a spaţiilor verzi,  
 ţin registrul local al spaţiilor verzi.  

 



STRUCTURA DESTINAȚIA ȘI SUPRAFAȚA 
SPAȚIILOR VERZI (conform funcționalității) 

Total  
/anul 

(F.G.
) 

(A.L.) (P.S.) (F.U.) (T.A.) S. anul 
de raport  
ha/ km 

S. anul 
precedent  
ha/km 

 2011 6243
/ 
445 

2671 974 5022/155 54 15424/661 14925/643 

2012 6678
/126 

2531 
  

853 
  

5045,/155 
  

59 16351/360  15444/317 

2013 8294
/203 

2484 
  

749 
  

5077/155 59 16882/431 16867/431 

2014 6626 2530 853 4971 59 17089/355 17031/335 



EFECTE DISTRUCTIVE ASUPRA SPAŢIILOR 
VERZI 

Efecte 
distructive 

asupra  
spaţiilor 

verzi 

Micţorarea suprafeţei 
spaţiilor verzi/ defrişări şi 

construcții  ilegale  

                      Registrul Spații 
Verzi  incomplet  sau lipsa 

acestuia. Planuri 
urbanistice  învechite sau 

lipsa 

Dezinteres       politic al  
APL,   lipsă de resurse 

financiare  

Pășunatul în parcuri, arderea 
vegetaţiei,  poluarea cu 

deşeuri,  parcarea 
automobilelor ş.a.  

                     Menţinerea 
inadecvată a spaţiului 

verde, plantarea  speciilor                             
incompatibile  spaţiilor verzi 



   Sunt stabilite sancţionări în domeniul sp.verzi în codul 
Contravenţional: 

 Art.122. Tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi  
 Art.136. Încălcarea regulilor sanitare în păduri, spaţii verzi, grădini 

publice, rezervaţii  şi ocoale silvice  
 Art.137. Încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor în 

păduri, spaţii verzi, grădini publice, rezervaţii şi ocoale silvice 
Art. 141. Încălcarea regimului de protecţie a obiectelor şi complexelor 

din fondul ariilor naturale protejate de stat, 
 
Ş.a. articole în domeniul mediului, care au referinţă directă la sp.verzi  

RESPONSABILITATEA  CONTRAVENŢIONALĂ 



Controlul ecologic 

. 
Încălcările 

depistate şi 
măsurile 

întreprinse 

Unitate de 
măsură 

  
2012 

  
2013 

  
2014 

Obiecte 
controlate  

Un. 1495 1690 1588 

Contravenţii  Caz 181 189 226 

Total:         

 - Amenzi 
aplicate 

Lei 196200 347200 327500 

 - Amenzi 
încasate 

Lei 80550 155100 163600 

 Pejudiciul 
cauzat) 

Lei  519225,5 350009,38 941446,8 

 Prejudiciul 
recuperat) 

Lei  290928,8 200731,78 259226,8 



Activităţi de reconstrucţie, amenajare şi  
creare a unor noi spaţii verzi  

2011  Amenajarea spaţiilor verzi în cadrul: 
  Bisericii cu Hramul "Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril" , s.Abaclia, 

r. Basarabeasca   96480 lei 
  Bisericii cu Hramul "Tuturor Sfinţilor" din satul Unţeşti, r. 

Ungheni 94450 lei 
  Liceului Teoretic "Iulia Haşdeu", Chişinău Liceul Teoretic "Iulia 

Haşdeu", mun.Chişinău 50 000 lei 
  Liceului Teoretic "Lucian Blaga"  din or.Teleneşti  50.000 lei 
  Amenajarea spaţiilor verzi în cadrul Bisericii cu Hramul "Înălţarea 

Domnului" Biserica cu Hramul "Înălţarea Domnului" din or. Orhei 
50000 lei 

 Asigurarea necesarului de material săditor pentru crearea şi 
dezvoltarea reţelei de spaţii verzi ale localităţilor rurale şi urbane 
din RM în cadrul susţinerii activităţilor programate cu ocazia 
celebrării Anului Internaţional al Pădurilor-2011 801.300 lei 



2012 
 Plantarea arborilor şi arbuştilor în s. Selemet, r. Cimişlia 135075 lei; 
 Crearea parcului de recreere în s. Hogineşti (2,55 ha) 100000 lei; 
 
 Crearea spaţiilor verzi cu funcţie de refacere şi recuperare de pe lîngă 

spitalului Raional Ungheni" 300 000 lei; 
 
 Plantarea arborilor şi arbuştilor în parcul din centrul s. Hîrtop, r. Cimişlia 

(2,2 ha) Primăria Hîrtop, r. Cimişlia 288 860 lei; 
 

 Amenajarea peisagistică a parcului din centrul s.Gura Galbenei , r-l 
Cimişlia, 180 000 lei; 

 
 Crearea spaţiilor verzi în centrul localităţii Satul Nou,   r.  Cimişlia 
      r.Cimişlia 152 765 lei; 
 
 Amenajarea parcului ,,Ion şi Doina Aldea Teodorovici" în or.Soroca, 
     649 939 lei. 

 
 



2013 
Crearea și amenajarea parcurilor: 
 
 Primăria Crihana Veche, r. Cahul, 147 590 lei; 

 
 Primăria Manta, r. Cahul, 239 600 lei 
 
  Primăria Obileni  r. Hînceşti, 21 406 lei 
 
 Primăria Coşcalia, r. Căuşeni, 139 025 lei 
 
 Primăria Dereneu, r. Călăraşi 163 769 lei 
 
  Liceul teoretic  Hîrtopul Mic, Criuleni 100 000 lei 
 
 Primăria or. Briceni 350 000 lei 
 
 
 
 
 
 
 
 



2014 
  Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie din Chişinău  
      893 957 lei; 
  Amenajarea parcului dendrologic din s. Ţaul, r.Donduşeni -  

Etapa I, Primăria s. Ţaul, r.Donduşeni, 1.000 000 lei; 
 

  Liceul Teoretic "M. Stratulat" , s.Boşcana, r. Criuleni, 100 000  
 

  Liceul teoretic "Ion Sîrbu", s. Maşcăuţi, r. Criuleni, 150 000  
 

  Primăria s. Dolinnoe, r. Criuleni, 150 000 lei; 
 

  Primăria s. Negrea, r. Hînceşti, 47 550 lei; 
 



 -Legislaţia curentă ne  oferă un cadru destul de suficient şi clar 
   pentru  crearea, gestionarea sp.verzi, privind delimitarea terenurilor  
   pentru construcţii şi evidenţa sp.verzi; 
- Lipsesc sau nu sunt coordonate cu autoritatea centrală de mediu 
 actele normative locale în domeniul sp.verzi; 
 - Lipsesc sau nu sunt conforme Planurile urbanistice generale ale 
   municipiilor, care trebuie să sigure măsuri de extindere, protecţie  
   şi amenajare a sp.verzi.   
   
 Lipsa unui cadru normativ la nivel local poate fi perceput drept 
o cauză fundamentală pentru toate problemele care există în 
Managementul durabil al localităţilor, inclusiv al sp.verzi. 
         

CONCLUZII 



 
Va mulţumesc 
pentru atenţie 
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