COORDONAT :
Anexă
la decizia
Consiliului municipal
Chişinău
nr. ________din ______

Ministerul Mediului
al Republicii Moldova
Ministrul Mediului
Gheorghe Şalaru

STATUTUL ÎNTREPRINDERII MUNICIPALE
„GRĂDINA DENDROLOGICĂ”
I.
1.

DISPOZIŢII GENERALE

Statutul este elaborat în temeiul art. 20 alin. (3) al Legii privind fondul
ariilor naturale protejate de stat nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998
(Monitorul Oficial al RM, 1998, nr.66-68), Regulamentului-cadru cu privire
la grădinile dendrologice (Hotârărea Guvernului RM nr.785 din 03 august
2000) şi Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 „Privind administraţia
publică locală”, prin care se stabilesc modul şi procedurile de organizare,
funcţionare şi lichidare a Grădinii Dendrologice.

2. Întreprinderea Municipală „Grădina Dendrologică” (în continuare - Grădina
Dendrologică) prezintă un genofond de specii şi soiuri de arbori, arbuşti şi
plante floricole noi pentru Moldova, are statut de instituţie cu activitate
ştiinţifică aplicativă şi social-culturală, ce se află în subordinea Consiliului
municipal Chişinău.
3.

Grădina Dendrologică reprezintă suprafeţe terestre şi acvatice în limitele
cărora sunt create, în mod artificial, colecţii de arbori, arbuşti şi alte specii
vegetale autohtone şi exotice care prezintă interes ştiinţific aplicativ,
semnificativ din punct de vedere naţional prin valoarea lor ecologică,
ştiinţifică şi estetică deosebită, combinate în diverse modele scenice, care
conferă teritoriului respectiv un aspect deosebit de atractiv, fiind supuse
unui regim de administrare special, în scopul protejării şi conservării
biodiversităţii, concomitent cu utilizarea resurselor sale naturale în diferite
domenii de activitate.

4.

Grădina Dendrologică este administrată de către director, numit prin concurs
şi eliberat din funcţiei de către primarul general. Primarul stabileşte
atribuţiile, conduce şi controlează activitatea acestuia, contribuie la formarea
şi reciclarea lui profesională.
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5.

Grădina Dendrologică are angajaţi, colaboratori ştiinţifici şi tehnicoştiinţifici, personal administrativ şi de pază.

6.

Statutul, structura, personalul, devizul de cheltuieli, planurile de asigurare
tehnico-materială sunt aprobate de Consiliul municipal Chişinău

7.

Sarcinile, regimul de administrare, regimul de pază, cercetările ştiinţifice ale
Grădinii Dendrologice sunt determinate în compartimentele corespunzătoare
ale prezentului statut.

8.

Gradina Dendrologică are statut de persoană juridică, conturi proprii în
băncile Republicii Moldova, inclusiv în valută, conform autorizării acordate
de Ministerul Finanţelor, ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi
denumirea proprie în limba de stat, blanchete pentru scrisori, cu numărul
înregistrării de stat şi blanchete generale.
Sediul ÎM „Grădina Dendrologică”
Republica Moldova, 2064
municipiul Chişinău, str. George Enescu nr.5,
tel. 02271-90-29, fax. 02275-65-37.

9.

În activitatea sa Grădina Dendrologică se conduce de legislaţia în vigoare,
deciziile Consiliului municipal Chişinău şi de prezentul statut.

II. SARCINILE GRĂDINII DENDROLOGICE
10. Grădina Dendrologică are următoarele sarcini principale:
-

conservarea în condiţii artificiale a colecţiilor de plante (îndeosebi a
speciilor rare sau periclitate) şi altor obiecte dendrologice de importanţă
ştiinţifică, didactică, economică şi culturală;

-

efectuarea cercetărilor ştiinţifice;

-

editarea lucrărilor ştiinţifice, literaturii de popularizare a ştiinţei, registrelor
de seminţe şi a altor lucrări legate de activitatea ştiinţifică a Grădinii
Dendrologice;

-

creşterea şi demonstrarea plantelor vii;

-

social-culturală ce contribue la educarea ecologică, la informarea publicului
în domeniul botanicii, a diversităţii în arhitectura peisagistă şi la recrearea
cetăţenilor.
III. PATRIMONIUL GRĂDINII DENDROLOGICE

11. Patrimoniul Grădinii Dendrologice se constituie din fonfuri fixe şi mijloace
circulanţe, ce se formează din următoarele surse:
-

cotele fondului statutar transmise de către Consiliul municipal Chişinău îi
aparţin intreprinderii numai în limitele dreptului gestiunii lor economice;
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-

veniturile obţinute din comercializarea producţiei, prestarea serviciilor,
lucrărilor precum şi din alte genuri de activitate reieşind din destinaţia
Grădinii Dendrologice;

-

vărsămintele nerambursabile şi filantropice, donaţiile persoanelor fizice şi
juridice;

-

şi din alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare a căror cost este
reflectat în balanţa autonomă a întreprinderii.

12. Grădina Dendrologică dispune de mijloace de transport pe care le foloseşte în
activitatea sa pentru transportarea materialelor şi a lucrătorilor pe teritoriul
Republicii Moldova.
13. Grădina Dendrologică îşi poate casa mijloacele fixe (clădirile, construcţiile,
utilajele, mijloacele de trasport şi alte valori materiale) doar în baza deciziei
Consiliului municipal Chişinău.
14. Beneficiul (pierderile) Grădinii Dendrologice se determină în conformitate cu
prevederile legislaţiei. Decizia de repartizare a profitul net al întreprinderii se
aprobă de către Consiliul municipal Chişinău.
Beneficiul net poate fi utilizat pentru:
- acoperirea pierderilor suportate în anii precedenţi;
- folosirea beneficiului în scopuri ştiinţifice şi ecologice;
- investirea în vederea dezvoltării producţiei şi stimulării angajaţilor.

IV. REGIMUL DE PROTECŢIE ŞI DE PAZĂ AL
GRĂDINII DENDROLOGICE
15. Terenul Grădinii Dendrologice se acordă pentru un termen de folosinţă
nelimitat şi se ia în considerare la elaborarea documentaţiei de urbanism şi de
amenajare a teritoriului, la elaborarea proiectelor de organizare şi dezvoltare a
ramurilor economiei naţionale.
16. Pentru reducerea impactului antropic asupra Grădinii Dendrologice, pe
teritoriul adiacent întreprinderii se stabileşte o zonă de protecţie de 100-150
m. Limitele acestei zone sunt trasate în documentaţia de urbanism şi
amenajare a teritoriului, ce se aprobă de Guvern.
17. Zona de protecţie a Grădinii Dendrologice se stabileşte în funcţie de
configuraţia hotarelor naturale ale localităţilor, terenurilor agricole, drumurilor
etc.
18. Teritoriul Grădinii Dendrologice
funcţionale:

se divizează
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în

următoarele zone

-

expoziţională, în care accesul publicului este permis în modul stabilit de
administraţia Grădinii Dendrologice;

- ştiinţifică (colecţii, loturi experimentale, pepiniere), în care au acces doar
angajaţii Grădinii Dendrologice şi specialiştii altor instituţii - cu acordul
administraţiei întreprinderii;
- interzisă, în care accesul este înterzis, cu excepţia cercetătorilor ştiinţifici;
- administrativă.
Pe teritoriul Grădinii Dendrologice pot fi amplasate sectoare de gospodărie şi
experimentale, destinate experimentării speciilor introducente, cultivarea şi
valorificarea lor economică.
Vizitarea zonelor ştiinţifică şi administrativă se permite numai angajaţilor Grădinii
Dendrologice, precum şi altor instituţii speciale, cu permisiunea administraţiei. În
zonele expoziţionale şi de uz public, accesul cetăţenilor este permis în modul
stabilit de administraţia Grădinii Dendrologice. Pentru vizitarea zonelor
expoziţionale şi de uz public se achită taxa stabilită prin decizia Consiliului
municipal Chişinău.
19. În zona de protecţie sunt interzise:
- efectuarea fără autorizaţie a vînatului, pescuitului şi captutării de animale;
- tăierile rase;
- construcţia unor obiecte sau depozite pentru păstrarea chimicalelor şi
îngrăşămintelor minerale, alte obiecte auxiliare;
- orice activitate nelegată de destinaţia Grădinii Dendrologice.
20. În limitele Grădinii Dendrologice sunt interzise următoarele activitaţi:
- lucrările de instalare a reţelelor de termoficare, liniilor de transportare a energiei
electrice, lucrările hidroameliorative şi hidrotehnice, săpăturile geologice;
- efectuarea neautorizată a lucrărilor de construcţii capitale, lucrărilor de
extragere a pietrei, prundişului, nisipului, pămîntului sau alte lucrări;
- taierea sau scoaterea neautorizată din rădăcina a arborilor, arbuştilor, puieţilor,
altor plante sau părţi de plante;
- distrugerea sau deteriorarea arborilor, puieţilor, lăstarişului sau seminţişului;
- culegerea şi colectarea neautorizată a plantelor medicinale, florilor, fructelor,
pomuşoarelor, ciupercilor, seminţelor, frunzelor;
- arderea pajiştilor, a stufului şi a papurei, aprinderea rugurilor, orice formă de
odihnă a populaţiei;
- deplasarea mijloacelor de transport în afara drumurilor de folosinţă comună sau
a terenurilor indicate;
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- spălarea mijloacelor de transport în bazinele acvatice, în apropierea izvoarelor
şi a altor locuri neautorizate;
- deplasarea pe jos a persoanelor străine fără autorizaţie;
- alte activităţi care contravin regimului special de pază şi protecţie.
21. Retragerea terenurilor din Grădină Dendrologică este strict interzisă, cu
excepţia cazurilor cînd acestea îşi pierd valoarea în urmă calamităţilor
naturale sau catastrofelor şi cînd nu mai pot fi restabilite. În astfel de situaţii
retragerea de terenuri se face la propunerea autorităţii centrale pentru mediu
şi a Academiei de Ştiinţe a RM, în bază hotărârii Parlamentului RM.
22. Se permite efectuarea unor activităţi neprevăzute în proiectele de amenajare
a Grădinii Dendrologice doar în cazuri excepţionale (calamităţi naturale,
incendii, surpări), cu aprobarea legală din partea Consiliului municipal
Chişinău, administraţiei Grădinii Dendrologice şi cu acordul autorităţii
centrale pentru mediu.
23. Paza Grădinii Dendrologice este asigurată de corpul special de pază al
întreprinderii.
24. Corpul special
Dendrologice.

de

pază

se

subordonează

administraţiei

Grădinii

25. Drepturile şi obligaţiunile corpului de pază sunt stabilite într-un regulament
special, elaborat de administraţia Grădinii Dendrologice.

V. REGIMUL DE ADMINISTRARE AL GRĂDINII
DENDROLOGICE ŞI ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR PUBLICE
CENTRALE ŞI LOCALE
26. Regimul de administrare al Grădinii Dendrologice reprezintă un ansamblu
unitar de măsuri de protecţie, ecologice şi tehnico-organizatorice, care
reglementează activitatea desfăşurată în cadrul Grădinii Dendrologice.
27. Directorul
administrează
Grădina
Dendrologică,
poartă
toată
responsabilitatea pentru activitatea întreprinderii, asigură respectarea
statutului, a disciplinei de stat şi răspunde de îndeplinirea programelor
adoptate, precum şi pentru neexecutarea sau executarea neconformă a
obligaţiunilor sale, stipulate în contract şi reprezintă interesele Grădinii
Dendrologice în relaţiile cu organele de stat, întreprinderile, organizaţiile,
instituţiile Republicii Moldova şi ale altor state.
28. Consiliul municipal Chişinău este fondatorul întreprinderii şi
următoarele atribuţii:

are

- aprobă statutul Grădinii Dendrologice în redacţie nouă, modificările şi
completările necesare în statut;
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-

aprobă programele de amenajare şi întreţinere a Grădinii Dendrologice şi
indicii economici financiari;

- aprobă tarifele şi taxele pentru lucrările şi serviciile prestate de către
întreprindere;
- hotărăşte înfiinţarea şi desfiinţarea subdiviziunilor structurale ale Grădinii
Dendrologice, participarea în calitate de fondator al altor întreprinderi;
- soluţionează alte probleme ce ţin de activitatea Grădinii Dendrologice.
29. Controlul de stat asupra respectării regimului de protecţie în Grădina
Dendrologică se efectuează de către Ministerul Mediului al Republicii
Moldova.
30. Toate proiectele şi programele de reconstrucţie ecologică şi de amenajare, de
edificare administrativă, de construcţie a reţelelor de comunicaţii în Grădina
Dendrologică sunt supuse expertizei ecologice de stat efectuată de către
Ministerul Mediului al Republicii Moldova.
31. Consiliul municipal Chişinău:
- este responsabil de respectarea în teritoriu a legislaţiei în vigoare, inclusiv a
prezentului statut;
- ia măsuri de pază şi protecţie, de refacere şi reconstrucţie ecologică în limitele
Grădinii Dendrologice;
- declară drept arii naturale protejate anumite spaţii naturale din teritoriu, care
urmează să fie incluse în documentaţiile urbanistice şi de amenajare a acestuia.
32. Administraţia Grădinii Dendrologice furnizează, în mod gratuit şi
obligatoriu, Ministerului Mediului al Republicii Moldova datele necesare
pentru monitoringul ecologic.
33. Pentru a-şi asigura activitatea Gradina Dendrologică poate dispune de
ateliere, pepiniere, magazine de suvenire, poate practica următoarele
activităţi: vînzarea şi achiziţionarea plantelor, oferirea consultaţiilor şi
serviciilor de creare a spaţiilor verzi contra plată; primirea la îngrijire
temporară contra plată de la alte persoane juridice şi fizice a plantelor;
practicarea activităţii de publicare şi realizare a altei producţii cu simbolul
Grădinii Dendrologice; încasarea taxelor pentru fotografierea, filmarea,
organizarea excursiilor, vizitarea expoziţiilor şi altor activităţi în baza
tarifelor şi taxelor aprobate de către Consiliul municipal Chişinău.

VI. CERCETĂRILE ŞTIINŢIFICE DIN CADRUL GRĂDINII
DENDROLOGICE
34. Cercetările ştiinţifice în Gradină Dendrologică se efectuează cu scopul de
păstrare şi completare, în condiţii artificiale, a colecţiilor de plante vii,
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inclusiv de specii deosebit de rare sau aflate pe cale de dispariţie, şi a altor
valori botanice.
35. Cercetările ştiinţifice în Gradină Dendrologică se efectuează în mod
obligatoriu în conformitate cu programele anuale, asigurîndu-se astfel
continuitatea monitoringului ecologic.
36. În cazul efectuării cercetărilor ştiinţifice de către organizaţii internaţionale,
exportul materialului obţinut de aceste organizăţii în Grădina Dendrologică
se efectuează numai cu permisiunea Ministerului Mediului, precum şi
instituţiilor ştiinţifice ale Republicii Moldova.
37. Direcţiile de bază ale cercetărilor ştiinţifice în Gradina Dendrologică sunt:
-

completarea şi studierea în condiţii artificiale a colecţiilor de plante vii;

- organizarea expediţiilor şi participarea în expediţiile organizate de alte instituţii
în scopul studierii resurselor vegetale şi completării genofondului;
- crearea fondurilor de seminţe, efectuarea schimbului de seminţe şi plante cu
diferite instituţii;
- cultivarea şi selectarea speciilor valoroase din floră sălbatică şi valorificarea lor
economică;
- elaborarea metodelor ştiinţifice de înmulţire a speciilor valoroase de arbori,
arbuşti şi plante floricole;
- elaborarea bazelor ştiinţifice ale arhitecturii peisajere;
- elaborarea bazelor ştiinţifice şi metodologice ale protecţiei contra bolilor şi
vătămătorilor introducenţilor;
- organizarea sau participarea la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice;
- organizarea expoziţiilor speciale, a sectoarelor experimentale de colecţii,
pepiniere, ierbare, laboratoare auxiliare;
- conlucrarea cu organizaţiile internaţionale de profil în probleme de interes
comun.

VII. ASIGURAREA FINANCIARĂ A GRĂDINII DENDROLOGICE
38. În baza contractului încheiat cu beneficiarul din partea Consiliului municipal
Chişinău, bugetul municipal finanţează serviciile de salubrizare, întreţinere,
amenajare şi creşterea materialului săditor de către întreprindere.
39. Programele anuale de cercetări ştiinţifice ale Grădinii Dendrologice din
mun. Chişinău se finanţează pe calea includerii în comanda de stat, precum
şi din mijloacele din donaţii şi sponsorizări..
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40. Mijloacele băneşti obţinute de Grădina Dendrologică din activităţile
ştiinţifice, turistice, publicitare, editoriale, de la comercializarea producţiei
vegetale, din donaţii şi din alte activităţi practicate legal, cu respectarea
regimului lor de protecţie, rămân la dispoziţia administraţiei întreprinderii şi
nu sunt impozabile, urmând să fie folosite în scopuri ştiinţifice şi ecologice,
precum şi la dotarea fiecărei unităţi şi altele.

VIII. RĂSPUNDEREA ŞI MODUL DE RECUPERARE A
PREJUDICIILOR CAUZATE GRĂDINII DENDROLOGICE
41. Persoanele vinovate de încălcarea regimului Grădinii Dendrologice sunt trase
la răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
42. Prejudiciile materiale cauzate de persoanele juridice şi fizice Grădinii
Dendrologice se repară în modul stabilit de legislaţie.
43. Repararea prejudiciiulor cauzate obiectelor şi complexelor Grădinii
Dendrologice se efectuează benevol sau pe cale judiciară.
44. În cazul în care decizia adoptată de reprezentantul Grădinii Dendrologice nu
poate fi acceptată, persoana fizică sau juridică vizată posedă dreptul de a
ataca în instanţa ierarhic superioară sau în instanţa de judecată.
IX.

EVIDENŢĂ ŞI CONTROL

45. Întreprinderea ţine evidenţa contabilă în conformitate cu Standardele
Naţionale de Contabilitate şi întocmeşte şi raportează dările de seamă fiscale,
financiare, statistice şi de specialitate în modul prevăzut de legislaţia în
vigoare.
46. Controlul activităţii Grădinii Dendrologice este efectuat în limitele
competenţei prevăzute de legislaţie, de către subdiviziunile fondatorului, alte
structuri de stat abilitate ce acest drept.
47. Pentru falsificarea datelor de evidenţă contabilă şi statistică în dările de
seamă, în informaţiile furnizate potrivit cerinţelor legale, persoanele oficiale
ale Grădinii Dendrologice poartă răspundere disciplinară, materială sau
penală, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
48. Conducătorul întreprinderii, anual, pe parcursul trimestrului I al anului
următor perioadei de gestiune, va prezenta fondatorului - Consiliul municipal
Chişinău, darea de seamă privind activitatea economico-financiară pentru
anul precedent.

X. REORGANIZAREA ŞI LICHIDAREA GRĂDINII DENDROLOGICE
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49. Reorganizarea sau lichidarea (fuzionare, divizare, separare, modificare)
Grădinii Dendrologice se efectuează de către Parlament la propunerea
Consiliului municipal Chişinău şi Guvernului Republicii Moldova.
50. În cazul reorganizării sau lichidării Grădinii Dendrologice, lucrătorii
concediaţi se bucură de drepturile şi interesele prevăzute de legislaţia în
vigoare.
51. Lichidarea întreprinderii este efectuată de către comisia de lichidare
desemnată de fondator, sau de alte organe împuternicite de aceasta.
52. Întreprinderea se consideră reorganizată sau lichidată de la data întroducerii
modificărilor respective în Registrul de stat.

SECRETAR
AL CONSILIULUI
Valeriu Didencu
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