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Realizări și perspective.      



„Dezvoltarea este durabilă  

• atunci când îndeplineşte cerințele generațiilor actuale fără a compromite 

capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile lor necesități” 
[Comisia Internațională pentru Mediu și Dezvoltare, 1987]  

 Managementul forestier durabil se defineşte ca:  

• „administrarea și folosirea pădurilor și terenului forestier într-un mod și la 

un nivel la care se menţine biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de 

regenerare, vitalitatea și potentialul de a îndeplini acum și în viitor funcţiile 

ecologice, economice și sociale relevante, la nivel local, naţional și global 

și care nu aduce prejudicii altor ecosisteme” (Conform rezoluției de la 

Helsinki a Conferinței Ministeriale privind Protecția Pădurilor în Europa 

1993). 

Gospodărirea durabilă a pădurilor  

•  reprezintă gospodărirea pădurii în vederea asigurării de produse și 
servicii în mod continuu, fără ca prin aceasta să se diminueze valorile 

inerente și capacitatea productivă a pădurii și fără inducerea unor efecte 

nedorite asupra mediului fizic și a celui social. [ITTO, 1998]   

 Noțiuni principale 



 
Problemele-cheie ale  sectorului forestier  

 
  1. Conservarea diversităţii biologice a pădurilor 

  2. Folosirea raţională a resurselor forestiere 

  3. Extinderea suprafeţelor cu vegetaţie forestieră 

  4. Paza şi protecţia fondului forestier 

  5. Ajustarea cadrului legislativ şi celui instituţional 

  6. Suportul ştiinţific 

  7. Instruirea şi perfecţionarea cadrelor 

            

Hotărîre nr. 350 din 12-07-2001 pentru aprobarea Strategiei dezvoltării durabile a 

sectorului forestier din Republica Moldova 

Obiectivele strategiei 

A. Sporirea potenţialului ecoprotectiv şi bioproductiv al pădurilor naturale 

B. Conservarea diversităţii biologice a pădurilor 

C. Extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră 

D. Sporirea eficienţei activităţilor de pază şi protecţie  

E. Sporirea aportului sectorului forestier la soluţionarea     

       problemelor social-economice 

 F. Conservarea peisajului rural naţional 

 Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier din RM 



Denumirea proiectului 

Instituții 

internaționale 

contractante/ 

partenere 

Perioada 

de 

realizare 

Beneficiari 
Bugetul 

proiectului 
Realizări 

“Conservarea solurilor în 

Moldova” (PCSM) 

Banca Mondială/ 

Fondul Prototip de 

Carbon 

2002-

2022 

480 autorități 

publice 

locale, 23 

entități silvice 

19 milioane 

dolari SUA 

Împădurirea a 20,3 mii ha terenuri degradate, 

inclusiv practici agro-forestiere. 

Grantul Guvernului 

Japoniei „Dezvoltarea 

Pădurilor Comunale” 

Banca Mondială 
2004-

2007 

50 autorități 

publice 

locale 

919 900 

$SUA 

Perfecţionarea managementului pădurilor și 

pajiştilor comunale degradate din Republica 

Moldova. Elaborarea proiectelor de ameliorare a 

1765 ha pajişti comunale (50 primării).  

 Elaborarea  planurilor de management pentru __ 

ha păduri comunale (50 primării). 

„Dezvoltarea sectorului 

forestier comunal din 

Moldova” (PDSFCM) 

Banca Mondială/ 

Fondul BioCarbon 

2006-

2035 

320 autorități 

publice 

locale, 21 

entități silvice 

28,2 milioane 

dolari SUA 

 Împădurirea a 8,5 mii ha terenuri degradate și 

erodate ale autorităților publice locale. 

Grantul Guvernului 

Japoniei „Program de 

susţinere a comunităţilor 

pentru managementul 

durabil şi integrat al 

pădurilor şi sechestrarea 

carbonului prin 

împădurire”. 

Banca Mondială 
2009-

2014 

19 autorități 

publice 

locale, 1 

entitate 

silvică, ICAS 

975900 $ 

SUA  

Elaborarea proiectelor de ameliorare a 608 ha 

pajişti comunale (19 primării).  

Ameliorarea managementului și stării în păduri şi 

alte tipuri de vegetaţie forestieră (1453 ha, inclusiv 

pe 1162 ha amenajarea pădurilor).  

Consolidarea capacităților și modernizarea 

pepinierei forestiere pilot din structura 

Întreprinderii pentru Silvicultură Telenești. 

Organizarea a 18 evenimente (seminare, ateliere 

de lucru etc.) la care au participat 923 persoane. 

 Proiecte internaționale implementate/în derulare 



 Suprafaţa inclusă în cadrul PCSM şi PDSFCM 

Entitățile silvice PCSM, ha PDSFCM, ha Total proiecte, ha 
Ponderea în 
proiecte, % 

Bălţi 893,80 404,00 1 297,80 4,51 

Călăraşi 285,50 208,89 494,39 1,72 

Chişinău 965,47 619,34 1 584,81 5,51 

Cimişlia 859,14 675,65 1 534,79 5,34 

Codrii 12,00 0,00 12,00 0,04 

Comrat 1 802,50 264,90 2 067,40 7,19 

Edineţ 775,54 429,10 1 204,64 4,19 

Glodeni 1 290,00 313,60 1 603,60 5,58 

Hînceşti 694,84 263,43 958,27 3,33 

Iargara 1 508,40 1 063,80 2 572,20 8,94 

Manta-V 708,98 291,73 1 000,71 3,48 

Nisporeni 553,40 245,28 798,68 2,78 

Orhei 858,42 117,66 976,08 3,39 

Pădurea Domnească 151,60 67,98 219,58 0,76 

Plaiul Fagului 217,96 38,32 256,28 0,89 

Sil-Răzeni 726,60 507,85 1 234,45 4,29 

Silva-Centru 1 342,16 493,95 1 836,11 6,38 

Silva-Sud 2 181,10 504,09 2 685,19 9,34 

Şoldăneşti 439,40 0,00 439,40 1,53 

Soroca 857,99 526,18 1 384,17 4,81 

Străşeni 430,10 173,76 603,86 2,10 

Teleneşti 396,14 240,09 636,23 2,21 

Tighina 2 338,87 1 019,24 3 358,11 11,68 

TOTAL  20289,91 8468,84 28758,75 100 



Terenuri degradate alocate sub împădurire 





 Evoluţia procesului de împădurire a terenurilor degradate 



 Evoluţia procesului de împădurire a terenurilor degradate 



Denumirea proiectului 
Instituţia de 

implementare 

Perioada de 

implementare  
Obiectivele principale 

Clima East Moldova: 

Atenuarea efectelor și 

adaptarea ecosistemelor la 

schimbările climatice în 

Parcul Național Orhei (PNO) 

PNUD Moldova, 

ICAS Chișinău, 

18 APL din zona 

PNO 

2013-2017, 

535,0 mii Euro 

 Dezvoltarea sistemelor inovatoare de gestionare a pădurilor 

și pășunilor comunitare pe întreg teritoriul parcului. 

 Ameliorarea a 500 ha de pajiști și împădurirea a 150 ha de 

terenuri erodate și non-productive. 

 Elaborarea planurilor de management pentru 5,9 mii ha 

pajiști deținute de 18 primării din cadrul PNO. 

Promovarea bunei gestionări 

a terenurilor forestiere 

administrate de alte părți 

decât instituțiile de stat, prin 

consolidarea capacităților 

pentru gestionarea rațională 

a resurselor naturale locale” 

(Programul UE ENPI-FLEG 

în Moldova) 

Banca Mondială, 

ICAS Chișinău, 

83 APL 

 

2014-2016, 

110,0 mii dolari 

SUA 

 Acordarea consultanței privind procesul de gestiune a 

vegetației forestiere deținute de către APL, alte persoane 

fizice și juridice, cu excepția statului (83 autorități publice 

locale, alte persoane fizice și juridice). 

 Elaborarea proiectelor de amenajament silvic (11 primării) a 

vegetației forestiere, proiectarea culturilor silvice pentru 

plantarea pe terenuri degradate etc.). 

 Proiecte internaționale implementate/în derulare 



Denumirea 

proiectului 

Instituţia de 

implementare 

Perioada de 

implementare  
Obiectivele principale 

NAMA în domeniul 

forestier 

PNUD 

Moldova, 

Agenţia 

„Moldsilva”, 

ICAS Chișinău 

2020-2035,  

investiții de 127 

milioane dolari 

SUA 

 Obiectivul principal al NAMA este de a contribui la procesul de 

stopare a degradării solului, sporirea sechestrării carbonului cu 

aprox. 140 mii tCO2 anual prin: 

• împădurirea a 45.000 ha terenuri degradate; 

• plantarea a 15.000 ha de perdele forestiere riverane; 

• plantarea 1.500 ha de perdele forestiere de protecție a 

terenurilor agricole. 

 Proiecte internaționale implementate/în derulare 



Denumirea proiectului 
Instituţia de 

implementare 

Perioada de 

implementare  
Obiectivele principale 

Proiectul Agricultura 

Competitivă (MAC-P)  

  

Banca 

Mondială, 

Ministerul 

Mediului, 

Agenţia 

„Moldsilva”, 

ICAS Chișinău 

 2014-2017 

Grant 

2,3 milioane dolari 

SUA 

 

 Reabilitarea perdelelor forestiere de protecție pe suprafața de 2242 ha (75 

primării; 9 entități silvice). 

 Procurarea și transmiterea către Agenția „Moldsilva” a 23 unități de tehnică 

forestieră (defrișatoare, tractoare etc.) și 51 unități de 

agregate/echipamente tehnice (mașini de plantat, pluguri, scarificatoare, 

freze etc.) în valoare de 2,3 milioane de dolari SUA pentru efectuarea 

lucrărilor de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție. 

 Elaborarea: proiecte de ameliorare a perdelelor forestiere de protecție a 

câmpurilor agricole și a Ghidului Tehnic pentru reabilitarea perdelelor 

forestiere de protecţie în cadrul PACM diseminat în cadrul a 3 evenimente 

zonale (210 participanți).  

 Monitorizarea procesului de reabilitare a perdelelor forestiere (202 

evenimente). 

 Estimarea și realizarea reducerilor de emisii GES în rezultatul reabilitării 

perdelelor forestiere în volum de 70 mii tone CO2 (primii 4 ani).   

 Proiecte internaționale implementate/în derulare 



COMPONENTA 1: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI SIGURANȚEI 

ALIMENTELOR: 

Sub-componenta 1.1:  Suport instituțional și de reglementare; 

Sub-componenta 1.2: Îmbunătățiri tehnice ale Agenția Națională de Siguranță 

Alimentară; 

COMPONENTA 2: SPORIREA POTENȚIALULUI DE ACCES LA PIEȚE: 

Sub-componenta 2.1: Sprijin la dezvoltarea afacerilor pentru parteneriate productive; 

Sub-componenta 2.2: Sprijin investițional pentru tehnologiile post-recoltare; 

COMPONENTA 3: SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII PRIN INTERMEDIUL 

MANAGEMENTULUI DURABIL AL TERENURILOR (MDT): 

Sub-componenta 3.1: Consolidarea capacității pentru MDT; 

Sub-componenta 3.2: Sprijinul financiar și investițiile pentru MDT; 

Sub-componenta 3.3: Sprijin pentru reabilitarea perdelelor forestiere pentru 

prevenirea eroziunii. 

COMPONENTA 4: SUPORT PENTRU IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ŞI 

EVALUARE. 

Componentele proiectului PACM (perioada 2012-2017): 

 Proiecte internaționale implementate/în derulare 



Raport privind implementarea  Proiectului "Agricultura Competitivă în Moldova" pentru perioada anii 2014 - 2017 ( lucrările de 

reabilitare a perdelelor forestiere de protecție în cadrul PACM; P118518) 

Entitatea 

silvică 

2014 2015 2016 2017 Total  

Volum, ha 

Suma 

consumurilor, 

mii lei 

Volum, ha 

Suma 

consumurilor, 

mii lei 

Volum, ha 

Suma 

consumurilor, 

mii lei 

Volum, ha 

Suma 

consumurilor, 

mii lei 

Volum, ha 

Suma 

consumurilor, 

mii lei 

ÎS Iargara 126,53 839,3 139,79 1432,5 97,74 1399,3 0,00 390,9 364,06 4062,0 

ÎS Hîncești-

Silva 
138,40 695,9 75,04 431,7 83,99 792,9 0,00 64,1 297,43 1984,7 

ÎSC Manta-V 32,30 267,0 50,80 560,9 1,05 285,6 0,00 67,8 84,15 1181,3 

ÎS Silva-Sud 166,90 933,2 93,58 959,5 8,00 814,1 27,93 24,4 296,41 2731,1 

ÎSC Sil-

Răzeni 
54,60 246,6 36,31 186,4 16,77 194,4 17,36 26,6 125,04 653,9 

ÎS Chișinău 91,20 800,7 90,53 1225,4 94,14 939,4 6,08 286,3 281,95 3251,8 

ÎS Tighina 127,10 780,7 110,59 999,4 8,97 165,4 74,09 110,7 320,75 2056,2 

ÎS Comrat 81,10 495,5 81,17 651,6 68,54 362,3 38,35 143,6 269,16 1653,0 

ÎSC Cimișlia 88,50 551,9 70,18 695,4 33,78 508,5 10,42 93,0 202,88 1848,8 

ICAS   1392,8   1184,9   1044,1   299,3 0,00 3921,1 

Total 906,63 7003,6 747,99 8327,8 412,98 6506,0 174,23 1506,7 2241,83 23344,0 

 Proiecte internaționale implementate/în derulare 







Denumirea proiectului 

Instituții 

internaționale 

contractante/ 

partenere 

Perioada 

de 

realizare 

Beneficiari 
Bugetul 

proiectului 
Realizări 

„Consolidarea cadrului instituţional 

în sectorul de apă şi sanitaţie din 

Republica Moldova 

Faza 1 "Îmbunătăţirea fâşiilor 

riverane de protecţie a apei şi de-a 

lungul corpurilor de apă”, în cadrul 

proiectului - pilot “Inventarierea 

fâşiilor riverane de protecţie a apei 

şi elaborarea proiectelor de 

crearea a perdelelor forestiere de 

protecţie a malului” 

2018-2019 

Localitățile din 

zona 

hidrografică a 

râurilor  

-/__ 

Inventarierea și delimitarea fâșiilor de protecție pe 

categorii de folosință pentru râurile Ciuhur, 

Nîrnova, Cahul, Căinar, Ciuluc și Botna. 

Elaborarea 6 proiecte de înființare a plantațiilor 

forestiere de protecție a malului pentru cele șase 

râuri cuprinse în proiect. Suprafața totală a celor 6 

proiecte este de 60,20 ha 

„Milk Market Improvement through 

Linkages and Knowledge – MILK” 
2018 

9 autorităţi 

publice locale 

din Zona de 

Nord a 

Republici 

Moldova 

240.0 mii lei  
Elaborarea proiectelor de ameliorare a pajiștilor 

degradate. 

Programul Rural de Reziliență 

Economico-Climatică Incluzivă 

(IFAD VI)  

UCIP IFAD 

Moldova 
2015-2020 

86,5 mii dolari 

SUA 

Elaborarea proiectelor de execuție pentru 

reabilitarea și/sau înființarea plantaților forestiere 

de protecție. 

Programul Rural de Reziliență 

Economico-Climatică Incluzivă 

(IFAD VII)  

UCIP IFAD 

Moldova 
2020-2023 

80 mii dolari 

SUA 

Elaborarea proiectelor de execuție pentru 

reabilitarea și/sau înființarea plantaților forestiere 

de protecție. 

 Proiecte internaționale implementate/în derulare 



PROIECTE/ PCN/PIN ÎN ELABORARE 



ADAPTAREA ECOSISTEMELOR FORESTIERE ȘI PASTORALE DIN REPUBLICA MOLDOVA  

• Scop – implementarea prevederilor documentelor naționale de politici în domeniul mediului, 

respectarea angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova privind diminuarea emisiilor de 

GES, precum și de dezvoltare a capacităților de sechestrare a GES prin consolidarea stării și 

serviciilor ecosistemelor forestiere și pastorale; 

• Obiect nemijlocit – extinderea suprafețelor împădurite din contul terenurilor degradate și erodate, cu 

fertilitate şi potenţial agricol scăzut; implementarea activităților de ameliorare a managementului 

forestier și pastoral, precum și fortificare a capacităților la structurile publice, comunitare și private în 

contextul atenuării și adaptării la schimbările climatice; 

• Buget estimativ – 106 053 100.0$, inclusiv 93486200.0$ finanțarea Fondului Verde pentru Climă, 

12566900.0$ contribuția locală;  

• Perioadă implementare – 7 ani; 

• Implementarea activităților – Agenția „Moldsilva” și structurile sale subordonate, autoritățile publice 

locale (APL), persoane/companii private; 



INDICATORI PRINCIPALI PROIECT 

Pe parcursul perioadei de implementare, proiectul va atinge următorii indicatori de bază: 

 împădurirea/reabilitarea a 22190 ha păduri și plantații forestiere; 

 reabilitarea a 2100 ha sisteme silvopastorale; 

 elaborarea planurilor de management forestier pentru 35000 ha păduri și vegetație forestieră 

comunală și privată; 

 elaborarea planurilor de management silvopastoral pentru 8750 ha pajiști comunale; 

 crearea și punerea în lucru a 3 centre de producere industrială a materialului forestier de reproducere 

și semincer utilizabil în noile condiții climaterice; 

 amenajarea antiincendiară a pădurilor și altor tipuri de vegetație forestieră; 

 modernizarea informațională și implementarea tehnologiilor GIS în sectorul forestier; 

 optimizarea rețelei de drumuri forestiere  în contextul diminuării amprentei de carbon în sectorul 

forestier; 

 generarea a 141 Mt CO2/an reduceri de emisii cu efect direct și circa 210 Mt CO2/an cu efect indirect 

(fortificare management, evidențe etc.) sau o sporire cumulativă a capacităților curente cu circa 12%; 

 efectul cumulativ al reducerilor de emisii (7 ani) constituie circa 985 Mt CO2; 

 numărul beneficiarilor direcți este 2129915 beneficiari (femei – 1083665; bărbați – 1046250; circa 

78% din populația țării); 

 costul total al proiectului este de 106.053.100 USD, finanțarea GCF este de 93.486.200 USD, care 

este de 88.2% din costul total al proiectului, co-finanțarea va constitui 12.566.900 sau 11.8%; 

 eficiența investiției pentru componentele care vizează prioritar atenuarea schimbărilor climatice în 

raportul cu reducerea de emisii constituie 67 USD / tCO2. 



Finanțator: Banca Mondială 

Agenția fiduciară și de monitorizare: UCIMPA 

Agenția de implementare a proiectului: Agenția 
„Moldsilva”. 

Participanți la proiect:  

• Întreprinderile de stat pentru silvicultură sunt 
următoarele: Edineț, Glodeni, Soroca, Telenești, 
Ungheni, Bălți, Șoldănești, Orhei, Strășeni, Chișinău. 

• Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice. 

• Primăriile locale: circa 60-80 autorități locale din cele 
284. 

• Comunitățile locale. 

 

Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova 

 MACP-II.  (1,5-3,0mln USD) 



Produse livrabile  

– Perdele forestiere plantate 

– Perdele forestiere reabilitate 

– Proiecte de amenajament silvic 

– Proiecte de amenajament silvo-

pastoral 

– Cantități de material forestier de 

reproducere în recipiente și cu 

calități ereditare ameliorate 

– Terenuri împădurite 

– Reconstrucții ecologice și 
tratamente silvice în pădurile 

existente 

– Reduceri de emisii de Carbon. 

 



Potențialul activităților agroforestiere și silvopastorale  

Nr 

De 

ord. 

Denumirea activității 

Volumul lucrărilor preconizate 
Costurile 

Mii USD 

Unitatea 

de măsură 

Total 

 

Proiect 

 

Contribuția  

Moldsilva 

 

Unei 

unități 
de vol. 

Total 

activități 
Proiect 

Contribuția 

Moldsilva 

1. 
Crearea sistemului de perdele 

forestiere de protecție 
ha 400 300 100 2500 1000 750 250 

2. 
Reabilitarea perdelelor forestiere de 

protecție 
ha 300 100 200/100 1500 450 150 300 

3. Ameliorarea prin împăduriri ha 150 100 50 2000 300 200 100 

3. Reconstrucția pădurilor existente ha 300 100 200 2000 600 200 400 

4. 

Creșterea materialului forestier de 

reproducere de calitate înaltă și cu 

însușiri eredditare ameliorate, în 

recipiente 

 2 pepinere 1 pepinere 1 pepinere 100 400 200 200 

5. 

Lucrările de proiectare a activităților 

 Amenajarea terenurilor cu 

vegetație+pășuni(60+30 proiecte) 

 Proiecte de executie 

 (împăduriri+perdele=60)   

 Elaborarea proiectelor de exec. 

(reconstrucție+pepiniere=33pr.) 

 

Num. 

proiecte 

 

183 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

1311 

 

 

 

200 

 

150 

 

50 

6. 
Validarea activităților îndeplinite, 

recepții,inventarieri (ICAS) 
Mii USD     100 50 50 

7. Total      3050 1700 1350 

 



Development of project to the Adaptation Fund (AF) addressing extreme 

climate-induced water-related events in Moldova (3-7 mln USD) 

Printre factorii naturali importanți și 
determinativi pentru diminuarea 
formării torenților și eventualelor viituri 
este acoperirea teritoriului de către: 
– Fondul forestier; 

– Rețeua existentă a perdelelor 
forestiere de protecție; 

– Alte terenuri cu vegetație forestieră și 
arbustivă; 

– Zonele umede; 

– Pajijtele; 

– Raportul terenurilor cu vegetație 
ierboasă, inclusiv, stepe, haturi, 
ponderea terenurilor înierbate, ș.a. 

– Structura culturilor agricole(culturile 
multianuale, cele prășitoare, ș.a.) 



Nr. 

d/o 
Denumirea direcției 

Perioada 

de implementare 

1. 

Armonizarea legislației forestiere la legislația UE: 

Concepția privind politica forestieră în Republica Moldova.  

O nouă redacție a Codului silvic 

Legea cu privire la fondul cinegetic şi protecţia vânatului. 

Legea cu privire la materialul forestier de reproducere 

 

2014-2018 

2. 

Perfecţionarea bazei normative. Elaborarea actelor normative, normelor tehnice şi recomandărilor: 

-privind cadastrul forestier;  amenajarea fondului forestier și a altor terenuri cu vegetație forestieră; 

 inventarul forestier;resursele genetice forestiere;utilizarea criteriilor şi indicatorilor dezvoltării 

durabile a fondului forestier;certificarea pădurilor, a produselor şi a sistemelor de management. 

 

2014-2018 

3. 

Reformarea instituțională a sectorului forestier prin divizarea funcțiilor de politici de cele de 

gestiune economică și de control de stat, restructurarea entităților silvice,  reieşind din 

noile condiţii social-economice, inclusiv descentralizarea funcţiilor şi responsabilităţilor, 

delegarea unor drepturi mai largi la nivel local.  

Dezvoltarea activităţilor de cercetare și a sectorului de proiectare, întărirea capacităților de  

promovare a unei politici tehnice unitare etc. 

 Implementarea măsurilor de combatere a corupției, criminalității în sectorul forestier, de 

întărire a guvernării și de respectare a legislației forestiere 

 

2014-2020 

4. 

Dezvoltarea sistemelor de delimitare, evidență, cadastru şi amenajament forestier. 

Ameliorarea lucrărilor de cartare pedologică și a stațiunilor forestiere, de descriere a 

vegetației forestiere. 

 

2014-2020 

5. 
Elaborarea programelor naționale de adaptare a pădurilor la  schimbările climatice. Instituirea unui 

monitoring integrat al fondului forestier și altei vegetații forestiere existente. 

 

2014-2016 



Nr. 

d/o 
Denumirea direcției 

Perioada 

de implementare 

6. Elaborarea şi implementarea măsurilor de conservare a resurselor genetice forestiere. Evaluarea 

diversităţii genetice a principalelor specii forestiere în vederea aprecierii stării fondului genetic, 

evidenţierea surselor de semințe, delimitarea zonelor de recoltare. 

 

2014-2018 

7. Dezvoltarea și optimizarea rețelei de pepiniere forestiere și implementarea tehnologiilor moderne 

de creștere a materialului forestier de reproducere 
 

2014-2020 

8. Elaborarea şi implementarea  programului de reconstrucţie ecologică a pădurilor (10,0 mii ha) 2014-2020 

9. Implementarea Planului național de extindere a suprafețelor cu vegetație forestieră  (13 mii ha) 2014-2018 

10. Reabilitarea perdelelor forestiere de protecție pe o suprafață de 2000 ha. 
 

2014-2017 

11. Dotarea locurilor de muncă a personalului ingineresc cu mijloace moderne informaţionale  

Crearea sistemului ramural de informaţie, elaborarea programelor ramurale pentru prelucrarea 

informaţiei în domeniul forestier, utilizarea ARC GIS.Crearea bazelor de date 

 

2014-2020 

12. Elaborarea şi constituirea unui sistem permanent de perfecţionare a cadrelor silvice   

Organizarea stagierilor la diverse centre internaţionale pentru categoriile de manageri, 

cercetători, ingineri de diferite specializări. 

Dezvoltarea cursurilor post-universitare, masteratului, doctoranturii. 

Instituirea unor burse de susținere pentru doctoranzi 

 

2014-2020 

13. Dezvoltarea programelor de cercetare forestieră. 

Constituirea unei baze de cercetare şi instruire în teren pentru instituţiile de învăţământ cu profil 

forestier și cele de perfecționare. 

 

2014-2020 

14. Elaborarea şi implementarea programelor anuale de propagandă silvică, organizarea conferinţelor, 

seminarelor, prelegerilor publice, concursurilor cognitive etc 

Înfiinţarea unui Centru Naţional de informare în domeniul forestier 

 

2014-2020 





Mulțumesc pentru atenție! 


