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STRATEGEA REFORMEI INSTITUȚIONALE A SECTORULUI FORESTIER DIN
REPUBLICA MOLDOVA
[Forest Institutional Reform Strategy of Moldova]

FIRSM
1. ÎNTRODUCERE
Date generale, descrierea procesului.
Figura cu modul de desfășurare a procesului de elaborare a strategiei.
Strategia privind reforma instituțională a sectorului forestier din Republica Moldova a fost
elaborată printr-un proces deschis, consultativ și participativ, cu implicarea factorilor interesați
din cadrul sectorului și din cadrul sectoarelor adiacente. În afară de accentul instituțional al
strategiei elaborate, aceasta mai conține și un cadru integrat privind dezvoltarea durabilă a
sectorului forestier din Republica Moldova.
2. OBIECTIVUL GENERAL
Obiectivul general al FIRSM este:
REFORMAREA SECTORULUI FORESTIER ÎN SCOPUL CREȘTERII CONTRIBUȚIEI ACESTUIA LA
ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII, PE BAZĂ GESTIONĂRII DURABILE ȘI EFICIENTE A PĂDURII
3. PRINCIPII
A. Statul trebuie să intervină cu o pozitie puternică inclusiv cu instrumente adecvate
pentru implementarea politicii sale în domeniul silvic
B. Managementul operațional și financiar a fi realizat descentralizat, la nivel local
C. Funcția de control și administrare în domeniul silvic trebuie să nu fie suprapusă cu
funcția de gestionare a fondului forestier
D. Funcția de gospodărire a fondului forestier trebuie sa se suprapuna cu functiile
comerciale si de productie
E. Funcția de administrare a ariilor naturale protejate de stat trebuie să nu se suprapună
cu activitătile de gospodărire a fondului forestier
F. Fondul forestier național este obiectul unei politici unice elaborate la nivel central
G. Mediul de afaceri trebuie sa aiba acces la serviciile si produsele specifice sectorului
forestier
H. Personalul silvic trebuie sa fie caracterizat prin profesionalism, etica morala, sigurantă
și decență materială
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4. OBIECTIVE STRATEGICE
Atingerea scopului general și a obiectivelor specifice subsectoarelor domeniului forestiere este
determinată de urmatoarele obiective specifice la nivel guvernamental:
OBIECTIV STRATEGIC 1:
A DAPTAREA CADRULUI INSTITUTIONAL/NORMATIV

SPECIFIC SECTORULUI FORESTIER LA DIVERSIFICAREA

TIPULUI DE PROPRIETATE ASUPRA PADURII

OBIECTIV STRATEGIC 2:
ÎNTĂRIREA CAPACITĂTII DE REGLEMENTARE ȘI CONTROL AL AUTORITĂTII CENTRALE RESPONSABILE DE
SILVICULTUĂ ȘI VÎNĂTOARE ȘI IMPLEMENTAREA UNEI POLITICI UNITARE PENTRU CONSERVAREA ȘI
DEZVOLTAREA PĂDURILOR, PRECUM ȘI ADMINISTRAREA ARIILOR NATURALE PROTEJATE DIN FONDUL
FORESTIER

OBIECTIV STRATEGIC 3:
EFICIENTIZAREA, ÎN CONDIȚIILE UNEI GESTIONĂRI DURABILE, A ADMINISTRĂRII FONDULUI FORESTIER
PROPRIETATE PUBLICĂ A STATULUI

OBIECTIV STRATEGIC 4:
A SIGURAREA GOSPODARIRII DURABILE A PĂDURILOR, ALTELE DECÎT CELE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A
STATULUI

OBIECTIV STRATEGIC 5:
A DAPTAREA SERVICIILOR ȘI PRODUSELOR FORESTIERE LA ECONOMIA DE PIAȚĂ SI ASIGURAREA CADRULUI
OPTIM DE IMPLICARE A MEDIULUI PRIVAT ÎN ACTIVITĂȚILE SPECIFICE SECTORULUI FORESTIER

OBIECTIV STRATEGIC 6:
ÎNTĂRIRIREA CAPACITĂȚII PROFESIONALE A CORPULUI SPECIALIȘTILOR SILVICI PRIN EDUCAȚIE, PERFECȚIONARE
ȘI UN SISTEM COERENT DE MANAGEMENT AL CARIEREI

2.

Nr.
crt.
1.

Perfectarea cadrului instituțional
de gestiune a ariilor naturale
protejate de stat

Revizuirea cadrului legislativ și
normativ de administrare și
gestionare a fondului forestier

Actiuni strategice
Elaborarea noii redacții a Codului silvic
Elaborarea Legii privind fondul cinegetic și
protecția vînatului
Elaborarea hotărârii Guvernului privind
reorganizarea Agenției Moldsilva
Revederea statutului întreprinderii de stat pentru
silvicultură, ICAS-ului
Elaborarea statutului Inspectoratului de
supraveghere a regimului silvic – instituție publică
în subordinea ASSV
Elaborarea Regulamentului gospodăriei silvice de
stat (nivel raional)
Elaborarea Regulamentului serviciului silvic de
stat
Elaborarea Regulamentului privind gestionarea
fondului forestier comunal
Elaborarea Regulamentului privind constituirea și
gospodărirea terenurilor cu vegetație forestieră
proprietate privată
Completarea și modificarea Legii cu privire la
fondul ariilor naturale protejate de stat și
armonizarea clasificării naționale cu cea
internațională
Completări referitoare la ariile protejate în: Codul
silvic, legea privind protecția mediului
înconjurător, Regulamentele cadru ale ariilor
protejate de stat, legea regnului animal, Legea

Masuri

Guvern

Agenția Moldsilva

1

1

Agenția Moldsilva

1

Guvern

Agenția Moldsilva

1

2

Agenția Moldsilva

1

Agenția Moldsilva

Agenția Moldsilva

1

1

1
1

Responsabil &
colaboratori
Agenția Moldsilva
Agenția Moldsilva,
AȘM
Agenția Moldsilva

Prioritate

OBIECTIV STRATEGIC 1: Adaptarea cadrului institutional si normative specific sectorului forestier la diversificarea tipului de
proprietate asupra padurii
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Separarea funcțiilor de
reglementare și control de cele de
administrare a fondului forestier
proprietate publica a statului

Separarea atribuțiilor de
administrare a fondului forestier
de cele de administrare a ariilor
protejate forestiere

3

4.

regnului vegetal, etc.
Aprobarea și implementarea Normelor tehnice
privind conservarea biodiversității naturale
forestiere
Crearea Agenției de stat pentru silvicultură și
vînătoare (ASSV) – autoritatea publică centrala
care răspunde de silvicultura și vînătoare
Crearea Inspectoratului de supraveghere a
regimului silvic și vânătoare
Crearea întreprinderii de stat pentru silvicultură –
Compania Națională a Pădurilor Statului (CNPS),
cu gospodăriile silvice raionale
Constituirea în cadrul ASSV a Serviciului de
administrare a ariilor protejate forestiere
Guvern

Guvern

1

1

Guvern

Guvern

Guvern

1

1

2

FIRSM / Proiect de lucru 1 / 21-06-212

Masuri

Asigurarea prin cadru de reglementare și prin
bugetare publică a finanțării de la buget a
funcțiilor de reglementare, control și îndrumare
întrunite de ASSV si ISRSV
Elaborarea și implementarea de norme clare în
ceea ce privește constituirea și gestionarea
fondului de conservare și regenerare – fond
extrabugetar la nivel național – bani publici1
Elaborarea și implementarea cadrului de
reglementare și normativ privind finantarea din
surse publice sau private a activității de extindere /
dezvoltare a fondului forestier
Elaborarea și implementarea de standarde de
evidență contabilă a fondului forestier
Crearea condițiilor pentru implicarea mediului de
afaceri privat în domeniul investițiilor din
silvicultură2
Delimitarea clară a atribuțiilor de
Definirea printr-un cadru normativ adecvat a
de control a autorităților centrale ce mandatelor de control și reglementare a celor
răspund de silvicultură și vînătoare doua autorități centrale
de cele ale autoritatilor centrale
responsabile de mediu
Adaptarea managementului
Realizarea evidentei spatiale a suprafetelor de
forestier la diversificarea tipului de fond forestier precum si a vegetatiei forestiere din

Asigurarea dpdv financiar a
implementarii regimului silvic și a
politicii de stat în domeniul
silviculturii

Actiuni strategice

ASSV

ASSV

2

2

1

ASSV, ICAS

Guvern, ASSV

2

1

Responsabil &
colaboratori
Guvern, ASSV

Prioritate

1
Se poate opta pentru revizuirea cadrului de reglementare privind fondul ecologic, atat in sensul largirii bazei de contributie, cat si a prioritatilor de consumare a
fondurilor
2
Spre exemplu utilizarea si stimularea investitiilor private in domeniul impaduririlor.

3.

2.

Nr.
crt.
1.

OBIECTIV STRATEGIC 2: Întărirea capacitatii de reglementare și control al autorității centrale responsabile de silvicultură și vînăatoare
și implementarea unei politici unitare pentru utilizarea resursei de biomasă forestiere și combaterea schimbărilor climatice
conservarea și dezvoltarea pădurilor precum și administrarea ariilor naturale protejate din fondul forestier
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3

Actualizarea și întărirea cadrului
tehnic pentru implementarea
unitară a principiilor
managementului durabil, prin
amenajare și proiectare silvică

Inclusiv reactualizarea ciclurilor de productie

4.

proprietate asupra pădurii și
promovarea lărgirii sursei de
biomasă forestiera în țară
afara fondului forestier, indiferent de forma de
proprietate
Revizuirea sistemului informațional unic din
silvicultură
Revizuirea criteriilor de definire a
managementului forestier durabil pentru toate
categoriile de folosință și tipurile de proprietate
Asigurarea continuă a procesului de amenajare Amenajarea tuturor suprafețelor de fond forestier
și a suprafețelor cu vegetație forestieră din afara
fondului forestier
Asistență financiară și tehnică de specialitate
pentru proprietarii de păduri (alții decît cei din
fondul forestier proprietate a statului) în scopul
gestionării durabile a acestora
Modernizarea și actualizarea normelor tehnice3, în
special a celor privitoare la amenajarea pădurilor
și a altor terenuri cu vegetație forestiere
Reevaluarea și optimizarea încadrării funcționale
a suprafețelor de fond forestier
Întroducerea și dezvoltarea elaborării
amenajamentelor silvice în sistem GIS; metinerea
la zi a bazei de date la nivel național – centru
național de date
Crearea Centrului National de E-Guvernare (IT) a
bazelor de date privind gestionarea fondului
forestier
Realizarea inventarului forestier național
Furnizarea serviciilor de proiectare pentru toate
unitățile de administrare silvică: proiecte de
regenerare, hărți tehnologice, memorii tehnice etc.
ASSV, ICAS

ASSV, ICAS

ASSV
ICAS

2

2
2

Guvern, ASSV

3

1

ASSV, ICAS

2

ASSV, ICAS

ICAS

2

2

ASSV, CNPS, ICAS

2
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Asigurarea integrității fondului
forestier și lărgirea bazei de resurse
lemnoase din fondul forestier sau
de pe terenurile din afara fondului
forestier

Menținerea și creșterea eficienței
funcționale a fondului forestier în
contextul schimbărilor climatice

Fundamentarea măsurilor de
protecție pentru ariile protejate de
stat

5.

6.

7.

Monitorizarea permanentă a integrității fondului
forestier
Susținerea programelor de împadurire a
terenurilor degradate și a terenurilor agricole ce
nu sunt folosite în scop agricol, care sunt atît
proprietate a statului cît și proprietate a altor
detinători (inclusiv mărirea suprafeței cu vegetație
forestieră de tipul aliniamentelor, perdelelor de
protecție a cîmpului etc.)
Încurajarea procesului de realizare a culturilor
energetice din specii forestiere repede crescatoare
Promovarea regenerării naturale prin
amenajamentele silvice și prin managementul
operational
Elaborarea și implementarea unui sistem național
unitar privind producerea, controlul,
comercializarea si transferul materialului de
reproducere
Promovarea reconstructiei ecologice a arboretelor
degradate
Promovarea gospodăririi speciale şi adecvate a
ecosistemelor rare şi periclitate
Elaborarea şi implementarea
metodologiilor/tehnologiilor privind asigurarea
adaptabilităţii ecosistemelor forestiere la
fenomenul de modificări ale mediului din cauza
schimbărilor climatice
Elaborarea de planuri de management pentru
fiecare arie protejată
Cuprinderea în amenajamentele silvice a
măsurilor privind conservarea biodiversității care
rezultă din planurile de management ale ariilor
protejate
ASSV, Administratori
de paduri
ASSV, administratori de
paduri
ASSV, ICAS

1

2

2

1

ASSV, Ministerul
mediului
ASSV, ICAS,
Administratorii de fond
forestier

ASSV, ICAS

1

1

ASSV, ICAS,
Adminisratori de paduri

ASSV, Guvern

CNPS, APL, proprietari
privati, ASSV
ASSV, Guvern, MM,
APL

1

1

1
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4

Constituirea plăților pentru veniturile silvice ratate
și serviciile ecologice

Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind
certificarea pădurilor
Crearea Consiliului Național pentru Silvicultură și
Îmbunatățirea accesului la
informație și a participării societatii Vânătoare la nivel național și raional
civile la luarea deciziilor in
Promovarea diseminarii publice permanente de
domeniul silvic
informații privind resursă forestiera și privind
cadrul normativ și institutional silvic, precum si
cu privire la starea sectorului4
Crearea și permanentizarea unei publicatii
periodice cu informatii din sector – destinata atat
personalului silvic cat si publicului larg,
Creșterea nivelului de cunoaștere a sectorului
silvic în rîndul factorilor de decizie (inclusiv la
nivelul autoritatilor publice locale), cu privire la
baneficiile managementului durabila al padurii
Asistarea și furnizarea de consultanta de
specialitate proprietarilor de paduri, altele decat
cele aflate in proprietate publica a statului
Intarirea colaborarii intre sectorul silvic și alte
sectoare inrudite sau potențial partenere
(administrarea terenurilor agricole, energie,
turism, etc)

Elaborarea mecanismului de
finanțare a activităților de
conservare a biodiversității
Promovarea certificării forestiere

Inclusiv utilizand baze de date unitare GIS sau rezultatele IFN

10.

9.

8.

Guvern
ASSV

ASSV, CNPS

ASSV, administratori de
paduri

ASSV, ICAS

ASSV, CNPS

1

2

1

1

1

Guvern,
Ministerul Mediului,
ASSV
Agenția Moldsilva

3
2

3
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Agenția Moldsilva

2

CNPS

ASSV, CNPS
ASSV, Ministerul
finantelor, CNPS
CNPS

CNPS

1

1
2

1

2

1

Responsabil &
colaboratori
Guvern

Prioritate

Exploatarea padurilor, procesarea lemnului, turism cinegetic, silvoturism, recoltare si comercializare fructe de padure, producere si comercializare material de
regenerare, regenerari artificiale, etc.
6
Autonomia financiara si operationala largita presupune ca, exceptand anumite restrictii stabilite prin reglementari tehnice si financiare interne, unitatile CNPS
pot sa isi desfasoare activitatea in mod autonom, incheind si executand contracte cu celelalte unitati ale CNPS sau cu agenti economici din exteriorul CNPS. In
cadrul bugetelor anuale, aprobate de CNPS, managementul unitatilor din cadrul CNPS poate sa angajeze cheltuieli sis a obtina venituri fara ingerinta CNPS

5

Realizarea unui cadru financiarcontabil unitar și flexibil în cadrul
CNPS

3.

Structurarea CNPS in unitati de administrare
descentralizate (gospodarii silvice de stat la nivel
de raion) separate de unitatile de productie si
servicii5
Transmiterea prin actele normative de funcționare
a CNPS a prerogative sporite unitatilor de
administrare si productie, în domeniul
managementului financiar si operational
Elaborarea regulamentului financiar intern privind
transferul de bunuri și fonduri între unitățile din
cadrul CNPS, în condiții de independență
financiară și operationala largita6
Revizuirea modului de transfer, utilizare,
înregistrare a mijloacelor fixe la dispozitie CNPS
Elaborarea de reglementări de natură financiar
contabilă privind înregistrarea cheltuielilor de
rgenenerare artificială a pădurii și investiții
Elaborarea și implementarea unui sistem unitar,
bazat pe software comun, pentru ținerea evidenței
contabile la unitățile din cadrul CNPS, urmărirea
permanentă la nivel de unitate și la nivel de CNPS
a execuției bugetului aprobat
Elaborarea unui sistem intern al CNPS care să

Delimitarea funcțiilor de
administrare de funcțiile
comerciale si de productie

Asigurarea descentralizării
managementului silvic

Masuri

Actiuni strategice

2.

Nr.
crt.
1.

OBIECTIV STRATEGIC 3: Eficientizarea, in conditiile unei gestionari durabile, a administrarii fondului forestier proprietate
publica a statului
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Asigurarea autonomiei financiare
pe baze de sustenabilitate în cadrul
CNPS

Separarea evaluării volumului
menit exploatării de activitatea de
exploatare și procesare a lemnului

5.

6.

CNPS

CNPS

2

3

ASSV, CNPS

CNPS
ASSV, CNPS

1

1
1

CNPS

CNPS

1

1

CNPS, ASSV

1

7
Redistribuirea, in conditiile asigurarii unei independente largite a subunitatilor, a fondurilor necesare regenerarii artificiale a padurilor, acoperirii nevoilor
aparatului central al CNPS si a prioritatilor investitionale
8
Unitatile de administrare – ocoale silvice – unitati cu atributii de administrare a fondului forestier

Descentralizare, eficiența
economică și transparența
financiar-contabila în cadrul CNPS

4.

permita evidențierea atît prin declarații financiare
cît și prin contabilitatea managerială a
performanțelor economice ale tuturor unităților
din subordinea CNPS
Instituirea autonomiei lărgite la nivelul unităților
de producție din cadrul CNPS: evidențierea dpdv
financiar a mandatului centralei CNPS și a
mandatelor unităților de producție sau
administrare subordonate
Elaborarea și implementarea unui sistem de
indicatori tehnico-financiari în scopul urmăririi
eficienței activității unităților din cadrul CNPS
Elaborarea de îndrumari tehnico-financiare pentru
întocmirea și urmărirea periodica a executării
bugetelor anuale la nivelul unităților din cadrul
CNPS
Instaurarea managementului unităților din cadrul
CNPS pe baza de contract de activitate care să
prevadă remunerări motivante pentru atingerea
unor performanțe
Elaborarea si instituirea în cadrul CNPS a unui
cadru financiar de redistribuire a resurselor
necesare regenerării artificiale a pădurii și a
investițiilor în fondul forestier7
Menținerea activitatii de exploatare in cadrul
unitatilor de administrare8 ale CNPS numai pentru
produse secundare (curățiri și degajări)
Licitarea masei lemnoase (produse principale și
secundare-rărituri) în condiții de transparență
Înființarea în cadrul CNPS a unei unități separate
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Sporirea eficienței economice în
domeniul recoltării și valorificării
produselor nelemnoase ale păduri,
in cadrul CNPS

Utilizarea eficienta a resurselor
publice in domeniul

8.

9.

2

ASSV, CNPS

ASSV, CNPS

1

ASSV, CNPS,
Ministerul economiei

2

ICAS

CNPS

1

2

CNPS

ASSV

1

2

Aceasta unitate ar trebui sa exploateze masa lemnoasa ramasa necontractata in urma licitatiilor de masa lemnoasa, eventual sa proceseze masa lemnoasa
achizitionata in conditiile pietei de la unitatile private de exploatare a masei lemoase; relatiile cu unitatile de administrare din cadrul CNPS trebuie sa fie pe baze
contractuale; unitatea trebuie sa poata sa presteze servicii de procesare a masei lemnoase
10
Mentinerea facilitatilor de procesare in cadrul subunitatii specializate a CNPS trebuie sa se realizeze pe baza unui plan de afaceri bazat pe o sortare
imbunatatita a masei lemnoase, precum si pe analizarea posibilitatii de modernizare a facilitatilor mentinute in cadrul CNPS; sunt recomandate studii de piata
privind produsele campion de pe piata interna si externa si adaptarea planurilor de afaceri la rezultatele studiului.
11
Se recomanda ca aceasta unitate de productie sa reuneasca si atributiile de gestionare a serviciilor legate de silvoturism si turism cinegetic

9

Sporirea eficientei economice in
domeniul procesarii masei
lemnoase

7.

de producție ale cărei atribuții sunt exploatarea și
procesarea masei lemnoase9
Elaborarea și implementarea unui sistem de
cerințe tehnico-economice pentru agentii
economici cu activitate de exploatare a masei
lemnoase
Efectuarea unei analize economice privind
eficiența utilizării mijloacelor de procesare a
masei lemnoase
Menținerea10 în cadrul unității de producție
specializate din cadrul CNPS a facilităților de
procesare care pot fi eficiențe dpdv economic
Privatizarea parțiala sau totală a facilitatilor de
producție (în procesare) care nu asigură o eficiența
economică corespunzatoare
Realizarea de studii privind capacitatea reală de
producție a fondului forestier proprietate publică a
statului în ceea ce privește produsele nelemnoase
ale pădurii
Înființarea în cadrul CNPS a unei unități de
producție a cărei atribuții sunt recoltarea și
valorificarea produselor nelemnoase ale pădurii11,
care să aibă relații contractuale cu celelelalte
subunităti ale CNPS
Realizarea unui studiu privind posibilitățile de
dezvoltare a serviciilor de silvoturism în cadrul
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cabanelor și cantoanelor proprietate publică a
statului
Elaborarea și implementarea unui plan de afaceri
în domeniul serviciilor de silvoturim în cadrul
CNPS
Înființarea unei unități de producție în cadrul
CNPS cu atribuții în domeniul prestării de servicii
silvoturistice12
Revizuirea cadrului legal, normativ și contractual
privind arendarea suprafețelor de fond forestier în
scop recreativ
Controlul strict al respectarii clauzelor
contractuale privind arendarea de suprafețe din
fondul forestier
Optimizarea personalului silvic urmărindu-se
creșterea productivității muncii, competenței
profesionale și prestigiului silvicultorului.
Dotarea locurilor de muncă cu tehnologii, utilaje
și aparate moderne
Revizuirea regulamentelor de salarizare și
premiere a angajaților silvici

Aceeasi unitate, insarcinata cu gestionarea produselor nelemnoase, serviciilor de silvoturism si turism cinegetic

Implementarea unei politici de
resurse umane moderne, bazate pe
profesionalism și motivare

11.

12

Transparența, control și
sustenabilitate în domeniul
arendării suprafețelor de fond
forestier

10.

silvoturismului

CNPS

CNPS
CNPS

2
2

CNPS

1

2

ASSV

ASSV. CNPS

1

1

ASSV, CNPS

2
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Nr.
crt.
1.

Masuri
Atribuirea în mandatul Inspectoratului de
supraveghere a regimului silvic a funcției de
asistență tehnică și indrumare a altor proprietari de
păduri decît statul și a altor administratori de
păduri decat CNPS
Instituirea obligativității serviciului silvic pentru
deținătorii de terenuri cu vegetație forestieră
Asistență financiară pentru structurile de gestiune
a terenurilor forestiere din proprietatea APL
Aplicarea în pădurile altor deținători decît statul a
criteriilor și indicatorilor de gestionare durabilă
Elaborarea și implementarea regimului silvic
pentru toate terenurile cu vegetație forestieră.
Includerea în atribuțiile CNPS a posibilității de
prestare a serviciilor cu specific silvic pentru alți
proprietari de pădure

Actiuni strategice

Întărirea capacităților instituționale
de administrare a terenurilor cu
vegetație forestieră indiferent de
tipul de proprietate și gestiune.

Guvern

3

2
1

3

Agentia Moldsilva

Agenția Moldsilva

AgențiaMoldsilva

Guvern

2

1

Responsabil &
colaboratori
Guvern

Prioritate

OBIECTIV STRATEGIC 4: Asigurarea gospodaririi durabile a padurilor, altele dacat cele aflate in proprietatea publica a statului
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Corectitudine, transparența și acțiune
unitară în ceea ce privește evaluarea
masei lemnoase

Transparența și control în domeniul
trasabilității lemnului

Eficiența și transparența în domeniul
vînătorii

1.

2.

3.

Elaborarea și implementarea unui sistem transparent și
echitabil în ceea ce privește distribuția beneficiilor
activității de vînătatoare14

Elaborarea și implementarea unui sistem unic, bazat pe
software de specialitate, pentru calculul volumului de
exploatat (elaborarea APV)
Revizuirea regulamentului privind utilizarea ciocanelor
de marcat, în sensul întaririi transparenței si stricteții
utilizării acestora
Instituirea obligativității elaborarii borderourilor anuale
de masa lemnoasă la nivel de unitate de administrare a
fondului forestier și a publicității acestora înainte de
demararea anului de productie
Instituirea unui sistem transparent de verificare a APV
atît în cadrul CNPS cît și la nivelul ASSV13
Elaborarea și aplicarea unui sistem de urmărire a
provenienței lemnului, bazat pe documente cu regim
special pentru insotirea materialului lemnos.
Finalizarea delimitarii și caracterizării fondurilor de
vînătoare la nivel național
Licitarea pe bază de competitivitate a concesionarii
drepturilor de gestionare a fondurilor de vînătoare

Masuri

ASSV

ASSV

ASSV, CNPS,
ICAS
ASSV

1

1

1

ASSV,
Ministerul
Mediului
ASSV

2

2

ASSV, ICAS

1

2

1

Responsabil
&
colaboratori
ASSV, CNPS

Prioritate

13
Recomandare: Verificarea tuturor APV-urilor elaborate in cadrul CNPS de catre un corp “ad hoc” de specialisti din cadrul CNPS sau de catre ICAS;
verificarea prin sondaj a APV din tot fondul forestier de catre inspectorii ASSV
14
Distributia beneficiilor presupune impartirea acestora intre stat, proprietarii de terenuri de pe fondurile de vanatoare si administratorul fondului de vanatoare

Actiuni strategice

Nr.
crt.

OBIECTIV STRATEGIC 5: Adaptarea serviciilor si produselor forestiere la economia de piata si asigurarea cadrului optim de
implicare a mediului de afaceri in activitatile specifice sectorului forestier
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In sensul asigurarii transparentei

Instituirea plăților pentru serviciile
ecosistemice de protecție ale fondului
forestier

5.

15

Atragerea mediului de afaceri în
sectorul forestie

4.

Extinderea fondului forestier prin organizarea de
competiții libere privind oferirea materialului de
reproducere, servicii de pregătire a terenului și solului,
servicii de plantare sau întreținere a culturilor etc.
Crearea unui cadru normativ eficient privind aplanarea
conflictul de interese în activitățile specifice sectorului
forestier
Realizarea unui studiu privind cuantificarea serviciilor
ecologice de protectie ale fondului forestier, inclusiv
identificarea beneficiarilor și perdanților dpdv al acestor
servicii, dar și echivalentul material (bănesc)
Elaborarea și implementarea unui mecanism de
plăți/compensații pentru serviciile ecologice de protecție
ale pădurii, inclusiv distribuirea plăților între părțile
implicate

Revizuirea cadrului de reglementare in ceea ce priveste
evaluare a efectivelor de vanat15, aprobarea cotelor de
recoltă și controlul activității administratorilor de fonduri
de vînătoare
Licitarea de către CNPS a masei lemnoase pentru
exploatare
Organizarea de licitații pentru achiziționarea serviciilor
de regenerare a pădurii

Guvern

2

ASSV,
Guvern

Guvern

2

3

2

CNPS,
Administratori
de pădure
ASSV,
Guvern

ASSV, AȘM
(Istitutul de
Zoologie),
ONG
CNPS

1

1

3
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Elaborarea noii redacții a Codului silvic cu stipulările
referitoare la cerințele de calificare a serviciului silvic
Elaborarea și aprobarea nomenclatorului-tip privind
cerințele de calificare (fișelor de post) pentru
personalul silvic
Elaborarea Regulamentului serviciului silvic de stat
Elaborarea Regulamentului privind asigurarea unei
instruiri continue în domeniul forestier

Crearea Centrului Național de perfecționare a
cadrelor din silvicultură

Perfectarea cadrului legislativ și
normativ de pregătire a resurselor
umane în sectorul forestier

Elaborarea și consolidarea
mecanismului de coordonare și
colaborare în domeniul pregătirii
cadrelor pentru sectorul forestier

Intarirea sistemului de învatamant în
domeniul silvic pentru formarea de
specialisti de înaltă calificare atît în
țară cît și peste hotare

Întărirea sistemului de perfecționare
permanentă a cadrelor din sector,

2.

3.

4.

Crearea bazei tehnico-experimentale pentru
desfășurarea practicilor și stagiarilor din domeniul
forestier în baza rezervațiilor și ocoalelor silvodidactice
Instituirea comisiei mixte din cadrul Consiliului
Național pentru Silvicultură și Vînătoare pe probleme
de educație din reprezentanții instituțiilor de
învățămînt, autoritățile silvice, deținătorii de terenuri
forestiere, ONG de profil ș.a.
Oferirea, din partea autorității centrale pentru
silvicultură, a unor burse doctorale
Priotizarea eforturilor în dotarea și asigurarea bazei
tehnico-didactice pentru diferite niveluri de pregătire
Colaționarea curriculei de învățămînt la cerințele reale
ale organizațiilor ce activează în domeniul forestier
Includerea în curiculla de învățămînt a unor direcții de
predare adaptată la practică, economia de piață și
legislația silvică
Stabilirea în baza statutului personalului silvic a
stagierii obligatorie de pregătire, necesară obținerii

Masuri

Actiuni strategice

Nr.
crt.
1.

Agenția Moldsilva
Instituții de învățămînt de
specialitate

3
3

ASSV, CNPS,
administratori de paduri

Guvern

3

3

ASSV

Agenția Moldsilva

Agenția Moldsilva

3

3

3

Agenția Moldsilva

Agenția Moldsilva
Agenția Moldsilva

1
1

2

Agenția Moldsilva

Responsabil &
colaboratori

1

Prioritate

OBIECTIV STRATEGIC 6: Intaririrea capacitatii profesionale a corpului specialistilor silvici prin educatie, perfectionare si sun sistem
coherent de management al carierei
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Asigurarea unei baze aplicative
temeinice pentru cercetarea în
domeniul forestier

6.

gradelor profesionale
Efectuarea stagiilor de pregatire, cu actualizarea
permanentă a curicullei
Stabilireea,pe baza statutului personalului silvic a unor
criterii bazate pe profesionalism și experiența pentru
obținerea gradelor profesionale
Elaborarea programelor naționale aprobate de Guvern
de cercetări în domeniul forestier
Asocierea ICAS-ului și rezervațiilor în scopul întrunirii
cerințelor Codului pentru știință și renovare privind
posibilitate de elaborare și înaintare a proiectelor
comune de cercetare
Crearea laboratoarelor silvice specializate pe domenii
de expertiză în baza rezervațiilor și ICAS-ului
Coordonarea de către ASSV a activităților de
cercetare-dezvoltare în fondul forestier
Promovarea tematicilor actuale de cercetare:
biodiversitate, schimbări climatice, etc.
Criterii de afirmare în cercetare pe baza recunoașterii
și colaborării internaționale
Promovarea cercetărilor multidisciplinare pentru
soluționarea problemelor stringente ale conservării
biodiversității, socio-economice etc.
3

2
3

2

2

2

3

3

Guvern, ASSV, Ministerul
Educației
Guvern, ASSV, Ministerul
Educației
Guvern, ASSV, AȘM,
Ministerul Educației,
Organisme internaționale

Agenția Moldsilva

Agenția Moldsilva

Agenția Moldsilva

Guvern

ASSV, CNPS,
administratori de paduri
ASSV, CNPS,
administratori de paduri

APL – administrațiile publice locale
APV – Actul de Punere în Valoare
ASSV – Agenția de Sta pentru Silvicultură și Vînătoare
AȘM – Academia de Științe a Moldovei
CNPS – Compania Națională a pădurilor Statului
E-Guvernare – guvernare cu folosirea tehnologiilor de (informare și comunicarea electronică)
FIRSM – Forest Institutional Reform Strategy of Moldova din engl.- Strategia reformei instituționale a sectorului forestier din Moldova.
ICAS – Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice
IRSV – Inspectoratul Regim Silvic și Vînătoare
IT – tehnologii informaționale

ABREVIERI:

Reglementarea cadrului instituțional
de cercetare-dezvoltare în domeniul
forestier

5.

instaurarea unui management al
carierei în domeniul silvic
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