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Schimbările climatice – o realitate constatată 

*Reuniunea de la Paris (COP 2015), ultima dintr-o serie de întâlniri la 
cel mai înalt nivel, inaugurate la Rio de Janeiro (1992), a stabilit în mod 
unanim că schimbările climatice sunt o realitate cu care ne confruntăm 
şi al căror efect se va intensifica în viitor. 

*Modelele elaborate pentru simularea climei în secolul 21 evidenţiază 
că trebuie să ne aşteptăm la o creştere a evenimentelor climatice 
extreme şi la fluctuaţii mari de la o perioadă la alta, caracterizate prin 
alternanţa unor perioade secetoase cu precipitaţii torenţiale, valuri de 
arşiţă şi de frig sau furtuni violente, etc. (IPCC, 2001, 2007, 2013). 

*Comitetul pentru păduri al ONU (COFO) a stabilit în sesiunea de la 
Roma (2009) că anul 2009 este al schimbărilor climatice, lansând cu 
această ocazie cadrul strategic de analiză a pădurilor în contextul 
schimbărilor climatice (Ammer et al., 2005; Buntgen et al., 2007; Moss 
et al., 2008). 

 

Evidenţierea rolului compex pe care îl au pădurile în ameliorarea 
parametrilor climatului local şi limitarea şi anihilarea efectului de seră 
reprezintă una dintre sarcinile importante care revin silviculturii. 
Multitudinea de servicii ecosistemice, inclusiv cele de producţie 
sustenabilă de materii prime a pădurilor trebuie evidenţiată în 
programele naţionale de dezvoltare durabilă a țării. 



Modificări prognozate ale temperaturii anuale, 

vară și iarnă pentru scenariile RCP 4.5 și RCP 8.5 

  În conformitate cu media 

ansamblului multi - model, 

zonele Europene sunt 

prognozate să se 

încălzească în intervalul de 

la 1 până la 4,5 
 

C pentru 

scenariul RCP 4.5 și în 

intervalul 2,5 până la 5,5  
C pentru RCP 8.5 în 

secolul 21 (2071- 2100 în 

comparație cu 1971-2000). 

  Cea mai puternică 

încălzire este prognozată 

în nord-estul Europei și în 

Scandinavia în timpul 

iernii, iar în Europa de sud 

în timpul verii.  Sursa : EURO-CORDEX (Jacob et al.,2014), EEA, 2016 



Numărul de valuri de căldură foarte extreme 

sub diferite scenarii de emisii 

Se preconizează că perioadele cu temperaturi 
extreme ridicate vor deveni mai frecvente și 
vor dura mai mult în Europa pe parcursul 
acestui secol (Fischer și Schär, 2010, Russo et 
al., 2014, Schoetter et al., 2014). 

 

Proiecțiile bazate pe un ansamblu multi-
model sunt de acord asupra creșterii 
frecvenței și magnitudinii valurilor de căldură 
pentru majoritatea regiunilor europene în 
cursul secolului XXI, în cadrul tuturor 
scenariilor RCP. 

 

Valurile extreme de vară de căldură, cum ar 
fi cele care au avut loc în diferite părți ale 
Europei în 2003 și 2010, vor deveni mult mai 
comune în viitor. 

 

În cadrul scenariului RCP8.5, undele de 
căldură foarte extreme (mult mai puternice 
decât cele din 2003 sau 2010) sunt proiectate 
să se producă la fiecare doi ani în a doua 
jumătate a secolului XXI. 

Sursa : Adaptare după Russo et al.,2014, EEA, 2016 



2022-2032 

 

2044-2054 

VULNERABILITĂȚI CONSTATATE/PRONOSTICATE 



Proiecții ale Indicelui Angstrom, I, 

pentru perioada caldă a anului (iulie și august) 

conform ansamblului de RCM-uri EURO-CORDEX  

Stație 

1971-2000 2021-2050 2071-2100 

Iulie August 

Iulie August Iulie August 

RCP 

8.5 

RCP 

4.5 

RCP 

8.5 

RCP 

4.5 

RCP 

8.5 

RCP 

4.5 

RCP 

8.5 

RCP 

4.5 

Briceni 3.9 3.9 3.5 3.6 3.2 3.3 3.1 3.5 2.7 3.1 

Soroca 3.7 3.6 3.3 3.3 2.9 2.9 2.7 3.2 2.4 2.7 

Camenca 3.6 3.5 3.1 3.0 2.8 2.7 2.5 2.9 2.2 2.5 

Râbnița 3.5 3.4 2.9 2.9 2.6 2.6 2.2 2.8 2.0 2.4 

Bălți 3.5 3.5 2.9 2.9 2.6 2.7 2.4 2.8 2.1 2.4 

Bravicea 3.5 3.5 2.9 2.9 2.6 2.6 2.3 3.3 2.0 2.9 

Dubăsari 3.4 3.3 2.6 2.7 2.5 2.4 2.1 2.5 1.9 2.2 

Bălțata 3.4 3.3 2.7 2.7 2.4 2.4 2.2 2.6 1.9 2.2 

Leova 3.3 3.2 2.5 2.6 2.4 2.3 2.0 2.4 1.8 2.1 

Fălești 3.5 3.3 3.0 3.0 2.7 2.7 2.4 2.8 2.1 2.4 

Cornești 3.7 3.5 3.2 3.2 2.8 2.8 2.8 3.1 2.4 2.6 

Chișinău 3.2 3.2 2.7 2.8 2.5 2.5 2.3 2.6 2.0 2.3 

Comrat 3.2 3.2 2.5 2.5 2.3 2.3 2.0 2.3 1.8 2.1 

Cahul 3.2 3.2 2.5 2.6 2.3 2.3 2.1 2.4 2.0 2.1 



Diferite nivele de adaptare a silviculturii la schimbările 

climatice 

- Monitoring forestier 

- IFN (Inventar 

Forestier Naţional)  

- Cartarea zonelor de 

risc  

- Planuri de 

amenajament  

- Studii specifice şi 

teme de cercetare 

ICAS, alte instituții. 

- Dialog învăţământ – 

producţie - cercetare  

- Sinteze ale 

rezultatelor 

experimentale (toate 

aspectele)  

- Cercetarea şi testarea 

unor noi concepte 

1. Analiza stării 

actuale a 

pădurilor 

2. Măsuri de adaptare 

pe termen scurt prin 

acţiuni imediate 

3. Soluţii de adaptare pe 

termen lung. Concepte 

silviculturale noi 

- Comportarea 

provenienţelor  

- Valorificarea diversităţii 

genetice a speciilor  

- Concepte 

experimentale de 

gestionare în caz de 

perturbări  

- Schimbarea 

conceptelor clasice de 

silvicultură 



ASPECTE GENERALE SECTOR FORESTIER RM 

Categoriile de deţinători 

Suprafaţa 
acoperită cu 

păduri/pondere, 
mii ha/% 

Terenuri proprietate publică a 
statului 

331,2/ 85,7 

Terenuri proprietate publică a 
unităţilor administrativ-teritoriale  

51,9/13,4 

Terenuri proprietate privată 3,3/ 0,9 

TOTAL (11,4/11,7) 386,4/100 

Categoriile de deţinători 
Suprafaţa 

totală/pondere,  
mii ha/% 

Fond forestier proprietate publică 
a statului 

362,3/ 81,0 

Fond forestier proprietate publică 
a unităţilor administrativ-
teritoriale  

82,2/ 18,4 

Fond forestier proprietate privată 3,0/ 0,6 

TOTAL (13,2%) 447,5/100 

Structura pe proprietate a fondului forestier:  

Structura pe proprietate a pădurilor:  



Elemente de structură Păduri Agenţia „Moldsilva” Păduri UAT 

Clasa de producţie medie generală 3,8 4,6 

Consistenţa medie 0,76 0,73 

Vârsta medie, ani 49 21 

Indice de creştere curentă, m3/an/ha 3,9 2,8 

Creştere anuală, m3 1186118 146279 

Volum mediu, m3/ha 132 36 

Fond lemnos pe picior, m3 39652777 1849199 

Păduri natural-fundamentale, % 33,2 5,8 

Mod de regenerare, % 

Sămânţă 5,8 3,8 

Plantaţii 30,5 62,8 

Lăstari 63,7 33,4 

Indicatori de structură şi caracterizare a pădurilor Agenţiei „Moldsilva” şi UAT în comparaţie: 

Indicatori  Total 
Clase de vârstă 

I II III IV V VI VII+ 

Suprafaţa, ha 301212,6 77723,0 62327,8 50429,7 54652,6 45683,1 7367,6 3028,8 

Ponderea, % 100 26 21 17 18 15 2 1 

Volum pe picior, m3 39652777 1925782 5183100 7615575 11447360 10555992 1998458 926510 

Ponderea, % 100 5 13 19 29 27 5 2 

Volum, m3/ha 132 25 83 151 209 231 271 306 

Repartiția pădurilor Agenției „Moldsilva” pe clase de vârstă: 

ASPECTE GENERALE SECTOR FORESTIER RM 



Indicatori 
Categorii de bonitate/productivitate 

superioară mijlocie inferioară 

Bonitatea stațiunilor (%) 15,5 42,6 41,9 

Productivitatea tipurilor de pădure (%) 13,7 43,6 42,7 

Productivitea actuală a speciilor/arboretelor (%) 9,4 33,8 56,8 

Clasa de producție medie actuală 3,8 

Clasa de producție medie potențială 3,4 

Potențial natural de creștere a productivității, % 10,5 

Valorificarea potențialului stațional de către pădurile Agenției „Moldsilva”  

ASPECTE GENERALE SECTOR FORESTIER RM 

Indicatori de caracterizare ai 

fondului forestier 

Anul efectuării evidenţei forestiere Diferenţă, ± 

1988 2016 unităţi fizice % 

Suprafaţa acoperită cu păduri, mii ha 317,6 386,4 +68,8 +21,7 

Vârsta medie, ani 40 45 +5 +12,5 

Clasa de producţie medie 2,3 3,9 +1,6 +69,6 

Consistenţa medie generală 0,73 0,76 +0,03 +4,1 

Volum total pe picior, mii m3 39382,4 45407,8 +6025,4 +15,3 

Volum mediu pe picior, m3/ha 124 118 -6 -4,8 

Creşterea medie, m3/ha/an 3,3 3,8 +0,5 +15,2 

Indicatori de bază ai terenurilor acoperite cu păduri conform evidenţelor 1988-2016: 



Repartiția pădurilor pe grupe de specii, %: 
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ASPECTE GENERALE SECTOR FORESTIER RM 



Evoluția suprafeței pădurilor afectate de uscări anormale , 1000 ha  

VULNERABILITĂȚILE PROGNOZATE  
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Detalii cu privire la mărimea riscurilor/oportunităţilor Nord Centru Sud 

R
is

c 

Schimbarea compoziţiei speciilor  SCĂZUT MEDIU RIDICAT 

Creşterea posibilă a mortalităţii arborilor SCĂZUT MEDIU RIDICAT 

Modificări în concurenţa speciilor  MEDIU MEDIU RIDICAT 

Consecinţe negative pentru speciile sensibile la schimbarea 

temperaturii  
SCĂZUT MEDIU RIDICAT 

Schimbarea ratei de regenerare  MEDIU RIDICAT RIDICAT 

Schimbările sensibilităţii speciilor la deficitul de apă MEDIU RIDICAT RIDICAT 

Schimbările densităţii individuale a arborilor  MEDIU RIDICAT RIDICAT 

Creşterea distrugerilor abiotice cauzate de incendii, furtuni de 

vînt, inundaţii şi secetă  
SCĂZUT MEDIU MEDIU 

Schimbarea condiţiilor fitosanitare  MEDIU RIDICAT RIDICAT 

O
p

o
r-

tu
n

it
at

e 

Schimbarea producţiei de biomasă  RIDICAT MEDIU SCĂZUT 

VULNERABILITĂȚI CONSTATATE/PRONOSTICATE 

Analiza riscurilor pentru păduri: 



Categoria 

impactului  
Impactul asupra sectorului forestier Impactul social/economic 

Temperaturi înalte, 

valuri de căldură 

Sezon de creştere mai îndelungat, dar 

afectat de fenomene extreme (secete și 

inundații); 

Consecinţe negative pentru speciile 

sensibile la schimbările temperaturii; 

Sporirea vulnerabilităţii la incendiile 

pădurii. 

Reducerea volumului de producţie a 

lemnului din cauze indirecte (secete, 

atacuri de insecte, uscări); 

Tranziţia la alte forme de energie; 

Costuri adiţionale pentru populaţie. 

Schimbarea 

indicilor de 

precipitaţii  

Schimbarea stării fitosanitare 

Schimbarea compoziţiei speciilor; şi 

Schimbările tipurilor şi incidenţei 

dăunătorilor şi bolilor. 

Modificarea capacităţii habitatului 

forestier de menţinere a diversităţii 

biologice, protecţie a mediului şi 

asigurare a funcţiilor socioeconomice 

specifice. 

Fenomene extreme:  

secete, incendii, 

furtuni de vînt şi 

inundaţii  

Creştere şi producţie redusă de biomasă; 

Creştere a numărului de incendii 

forestiere; 

Rată sporită de mortalitate a seminţelor. 

Pierderi economice în sectorul forestier. 

Periodicitate de fructificație mai mare.  

VULNERABILITĂȚI CONSTATATE/PRONOSTICATE 

Analiza impactului pentru păduri: 



 Schimbarea distribuției teritoriale a speciilor și asociațiilor 

vegetale (reducerea arealului natural); 

 Schimbări în calitatea masei lemnoase; 

 Scăderea capacitații adaptive a arborilor și arboretelor 

(fenomene de degradare a arboretelor); 

 Creșterea suprafețelor cu fenomene de uscare; 

 Reducerea reușitei regenerării naturale și artificiale a pădurii; 

 Creșterea incidenței atacurilor dăunătorilor forestieri; 

 Creșterea capacitații de competiție a speciilor exotice; 

 Creșterea incidenței incendiilor forestiere; 

 

 

 

VULNERABILITĂȚI CONSTATATE/PRONOSTICATE 



Suprafata silvică cuprinsă de incendii, ha: 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

VULNERABILITĂȚI CONSTATATE/PRONOSTICATE 



- Pe termen scurt:  

 utilizarea atentă a speciilor exotice, străine care au mai fost plantate şi 

renunțarea la speciile străine, neadaptate; 

 renunţarea la regenerarea artificială în staţiunile în care este posibilă 

regenerarea naturală;  

 promovarea regenerării naturale şi a speciilor valoroase, adaptate; 

 corelarea bazei seminologice cu necesitățile de regenerare, 

artificială și naturală; 

 structurarea pe orizontală şi pe verticală a arboretelor afectate de factori 

perturbatori;  

 cartarea riscurilor şi integrarea riscurilor în planurile de management;  

 adoptarea soluţiilor de eliminare a riscurilor prin maximizarea fiabilităţii în 

fiecare etapă de creare, conducere şi regenerare a arboretelor.  

 

- Soluţii de adaptare pentru viitorul apropiat:  

 intensificarea dialogului cu administratorii de păduri, pentru cunoaşterea 

problemelor reale ale silviculturii practice; 

 sensibilizarea factorilor de decizie asupra schimbărilor climatice şi 

soluţiilor posibile de adaptare;  

 crearea unui centru de expertiză (națională) şi a unei baze de date 

experimentale (program național de regenerare și extindere a f.f.); 

 actualizarea bazei seminologice utilizată în lucrările de regenerare;   

 finanţarea unor proiecte de cercetare experimentală specifică.  

Măsuri de adaptare  



Strategia sectorului forestier de adaptare la schimbările climatice 

Pe termen lung – strategic, este necesară: 

- dezvoltarea unor noi concepte de management în silvicultură şi definirea 

conceptului de „silvicultură adaptată”;  

- luarea în considerare a factorilor perturbatori şi integrarea acestora în planurile 

de management;  

- valorificarea potenţialului genetic al speciilor locale și aplicarea adaptată a 

conceptului de “migrație asistată a speciilor”; 

-  valorificarea experimentelor ştiinţifice de creare (includerea rezultatelor 

testelor de provenienţe) conducere şi regenerare – valorificare a 

pădurilor; - raţionalizarea şi optimizarea intervenţiilor silvotehnice. 



Specia 

Arboret Culturi geografice Plantaj Rezervații genetice Total 
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Carpen 1 3,6 1 3,6 

Cireș 1 4,5 1 4,5 

Corn 1 6,7 1 6,7 

Alun 3 32,2 3 32,2 

Frasin 4 8,2 4 8,2 

Gorun 82 1934 44 679,4 126 2613,4 

Nuc 4 27,4 5 32,4 9 59,8 

Paltin de câmp 1 3,5 1 3,5 

Pin negru 1 11,8 1 11,8 

Plop alb 3 24,9 3 24,9 

Sorb 1 1,7 1 1,7 

Salcîm 6 83,1 6 83,1 

Stejar pedunculat 94 973,9 2 7,8 5 31,4 101 1013,1 

Stejar brumăriu 6 89,9 6 89,9 

Stejar Hartfis 2 3,4 2 3,4 

Stejar pufos 30 276,26 1 4,1 31 280,36 

Strejar roșu 8 69,99 8 69,99 

Tei 2 7,4 2 7,4 

Total 247 3530,25 2 7,8 13 96 45 683,5 307 4317,55 

Suprafața actualizată a materialului de bază (baza seminologică) constituie 307 

unități-sursă cu suprafața totală de 4317,55 ha. Arborete din categoria „Identificat” 

sunt 247 unități-sursă cu suprafața de 3530,25 ha. Culturi geografice sunt 2 unități-

sursă cu suprafața de 7,8 ha. Plantaje din categoria „Calificat” sunt 13 unități-sursă cu 

suprafața de 96,0 ha. Rezervații genetice sunt 45 unități-sursă cu suprafața de 683,5 

ha. 
Situaţia centralizatoare privind numărul de unităţi-sursă şi suprafaţa pe specii în funcţie de tipul de material de bază 

Elaborarea catalogului național al materialelor de bază pentru 
producerea materialului forestier de reproducere 



CADRUL STRATEGIC CU REFERINȚE LA SECTORUL FORESTIER 

1. Strategia privind dezvoltarea durabilă a sectorului forestier din RM (HP nr. 350 din 12.07.2001); 

2. Strategia RM de protecția mediului (HG 301 din 24.04.2014); 

3. Strategia RM de adaptare la schimbarea climei (HG nr. 1009 din  10.12.2014); 

4. Strategia RM de conservare a biodiversității (HG 274 din 18.05.2015); 

5. Strategia RM de dezvoltare cu emisii reduse (HG nr. 1470 din 30.12.2016); 

6. Strategia de reformă instituțională a sectorului forestier din RM (2012-2019, proiect); 

7. Forest Policy Note (Banca Mondială/Agenția Moldsilva, 2014); 

8. Strategia sectorului forestier din RM de adaptare la schimbările climatice (proiect; 2015-
2018) 

Îmbunătățirea contribuției sectorului forestier la efortul intersectorial de a asigura reziliența 
dezvoltării sociale și economice a Republicii Moldova la impactul schimbărilor climatice și de a 
permite sporirea nivelului actual al angajamentelor de atenuare asumat la nivel internațional. 



Strategia sectorului forestier de adaptare la schimbările climatice 

* Obiectiv general:  

Sporirea capacitații sectorului silvic din Republica Moldova de a se adapta la 
consecințele schimbărilor climatice prin menținerea și îmbunătățirea capacități 
ecosistemelor forestiere de a furniza servicii pentru societate și prin maximizarea 
capacității acestora de a contribui la atenuarea efectelor pin majorarea către anul 
2030 a capacității de sechestrare a dioxidului de carbon cu 25% comparativ cu 
scenariul de referință în cadrul sectorului privind utilizarea terenurilor, schimbări în 
utilizarea terenurilor și gospodăria silvică. 

 perioada 2020-2030 (10 ani); 

 costuri totale – 184,9 mln $ (18,5 miln $/an), inclusiv circa 180 mln $ activități de 

împădurire;  



* Obiective specifice: 

1. Protejarea și managementul terenurilor forestiere existente. 

2. Crearea de noi suprafețe de pădure care să capteze eficient carbon, să producă lemn și 
să sprijine adaptarea la schimbările climatice. 

3. Facilitarea adaptării ecologice a pădurilor la schimbările climatice. 

4. Adaptarea practicilor de regenerare a pădurii la necesitățile impuse de schimbările 
climatice. 

5. Minimizarea riscurilor de mediu determinate de schimbările climatice. 

6. Adaptarea utilizării lemnului la schimbările climatice. 

7. Promovarea conștientizării și bunei înțelegeri asupra schimbărilor climatice și asupra modului 
în care sectorul silvic poate aduce o contribuție pozitivă. 

8. Monitorizarea acțiunilor de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice în sectorul silvic. 

 

Strategia sectorului forestier de adaptare la schimbările climatice 



 Împăduriri (FF, perdele forestiere, terenuri degradate), atingerea gradului de împădurire de 15% 

(circa 130 mii ha); 

 Reconstrucția ecologică a arboretelor necorespunzătoare; 

 Ameliorarea managementului forestier; 

 Instituirea plăților pentru serviciile ecosistemice (conservarea biodiversității; sechestrarea 

carbonului; protejarea terenurilor agricole etc.); 

 Elaborarea metodologiei de calcul a balanței de carbon în terenurile forestiere în concordanță 

cu practicile internaționale privind monitorizarea stocurilor de carbon; 

 Reglementarea normativă a practicilor de conservare a stocului de carbon în păduri și 

incorporarea acestora în cadrul managementului forestier; 

 Elaborarea și promovarea Îndrumarului normativ „Pădurile și schimbările climatice”; 

Măsuri programate: 

Strategia sectorului forestier de adaptare la schimbările climatice 



Elaborarea normelor tehnice privind practicile de conservare a stocului de carbon în păduri și 
incorporarea acestora în cadrul normativ forestier; 

Majorarea aportului fondului forestier la rezolvarea problemelor de ordin ecologic, economic şi social; 

Protejarea și managementul eficient al terenurilor forestiere existente; 

Facilitarea adaptării pădurilor la schimbările climatice prin abordarea ecosistemică; 

Adaptarea practicilor de regenerare a pădurii la necesitățile impuse de schimbările climatice; 

Minimizarea riscurilor determinate de schimbările climatice; 

Adaptarea utilizării lemnului la schimbările climatice (posibilitatea de recoltare; produse 
lemnoase prelucrate etc.); 

Promovarea conștientizării și bunei înțelegeri asupra schimbărilor climatice și asupra modului în care 
sectorul forestier poate aduce o contribuție pozitivă. 

Strategia sectorului forestier de adaptare la schimbările climatice 

Măsuri programate: 



MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE! 


