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Introducere   

 

Pădurea aduce numeroase beneficii importante. Ea este o componentă a 

mediului terestru cu cea mai complexă structură și are o mare importanță 

economică, socială și ecologică. Pădurea ajută la încetinirea încălzirii globale, este 

sursă de produse lemnoase, ajută la reglarea căderilor de precipitaţii şi aduce în 

acelaşi timp enorme avantaje estetice, spirituale şi de agrement pentru milioane de 

oameni.  

Cu toate acestea, Republica Moldova încă deține puține resurse forestiere. În 

consecință, se înregistrează intensificarea proceselor de eroziune a solului şi de 

alunecare a terenurilor, de schimbare nefavorabilă a regimului hidrologic, 

aridizarea continuă a condiţiilor de mediu. Totuși, pădurile reprezintă principalul 

element în asigurarea echilibrului ecologic în acest spaţiu geografic. De aceea, 

problema conservării şi dezvoltării durabile a pădurilor existente, precum şi 

extinderea terenurilor forestiere prin împădurirea de noi suprafeţe inapte utilizării 

agricole, trebuie tratat ca o problemă de interes naţional. 

 

Resursele forestiere ale Republicii Moldova 

 

Actualmente, fondul forestier naţional constituie 446,6 mii ha sau 13,2% din 

teritoriul Republicii Moldova. Terenurile acoperite cu păduri ocupă 379,5 mii ha 

sau un grad de împădurire ce echivalează cu 11,2%. Din totalul terenurilor 

acoperite cu păduri, în proprietatea statului sunt 328,6 mii ha (86,6%), iar în 

proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale – 48,3 mii ha (12,7%) şi 

2,6 mii ha în proprietate privată (0,6%). Majoritatea terenurilor aflate în 

proprietatea statului sunt administrate de Agenţia "Moldsilva", care conform 

situației la 01.01.2016, ating suprafaţa totală de 336,7 mii ha, inclusiv păduri 302,9 

mii ha.  

 

Amenajarea pădurilor 

 

Un rol deosebit în procesul de gospodărire a pădurilor din Republica 

Moldova îl are amenajamentul silvic. Reieşind din importanţa pădurilor, 

amenajamentul silvic este procedeul de organizare şi conducere a pădurilor spre 

starea lor de maximă eficacitate polifuncţională în conformitate cu multiplele 

obiective ecologice şi economico-sociale ale silviculturii. Amenajarea pădurilor, se 

bazează pe conceptul dezvoltării durabile, respectând principiul continuităţii, 

eficacităţii funcţionale, conservării şi ameliorării diversităţii biologice. 

Actualmente amenajarea pădurilor se efectuează în baza normativelor 

tehnice naționale racordate la standardele europene, adaptate şi modificate în 

conformitate cu particularităţile specifice pădurilor autohtone şi a legislaţiei 

Republicii Moldova în vigoare. 

Astfel, prin intermediul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) 

anual este organizată efectuarea lucrărilor de amenajare pe o suprafaţă de circa 35-
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40 mii ha păduri gestionate de entitățile silvice subordonate Agenției ”Moldsilva”. 

Începând cu anul 2015 a demarat ciclul III al lucrărilor de amenajare/reamenajare 

după sistemul nou a pădurilor proprietatea statului din Republica Moldova. 

Totodată, lucrările respective sunt extinse și pe terenurile deținute de primării, 

unde pe parcursul ultimilor 10 ani au fost amenajate peste 20 mii ha păduri 

comunale. 

 

Regenerarea și extinderea pădurilor 

 

Una din activităţile principale ale Agenţia „Moldsilva” este regenerarea și 

extinderea pădurilor, în conformitate cu planurile naționale de dezvoltare 

strategică. În acest context, în toamna anului 2015 şi în primăvara anului 2016 în 

fondul forestier au fost create culturi silvice pe o suprafaţă de 994 ha, efectuate 

lucrări de ajutorare a regenerării naturale pe o suprafaţă de 2229 ha şi  regenerate 

natural 425 ha.   

În pofida la toate greutățile financiare și tehnice Agenţia „Moldsilva” 

continuă procesul de extindere a suprafețelor de pădure. Astfel, întru realizarea 

prevederilor Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica 

Moldova, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 350 – XV din 12.07.2001, 

Planului naţional de extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră pentru anii 

2014-2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 101 din  10.02.2014 în toamna 

anului 2015 şi în primăvara anului curent au fost create culturi silvice  pe terenurile 

altor deţinători pe o suprafaţă de 1837 ha. Efectuarea acestor  lucrări a fost posibilă 

cu suportul financiar al Fondului Ecologic Naţional. 

De asemenea menţionăm că pentru toamna anului 2016, conform actelor 

legislative şi normative,  sunt planificate  a fi acoperite cu vegetaţie forestieră alte 

663 ha de terenuri degradate gestionate de autoriltăţile publice locale, mizînd în 

acest sens pe contribuţia financiară a Fondului Ecologic Naţional, precum şi din 

Bugetul de Stat. 

Concomitent, pentru conservarea biodiversităţii ecosistemelor forestiere, 

menţinerea echilibrului ecologic şi diversificarea asortimentului de specii de arbori 

şi arbuşti de către Agenţia „Moldsilva” a fost emis ordinul cu nr. 61 din 11 martie 

2016, prin care a fost aprobată lista speciilor de arbori şi arbuşti  obligatorii  pentru 

cultivarea în pepinierele silvice subordonate . 

În  cele 31 de pepiniere silvice din cadrul întreprinderilor subordonate se 

cultivă 30 mii bucăţi de puieţi. Materialul forestier rezultat este suficient atît pentru 

necesităţile proprii, cît şi pentru cererea parvenită din partea APL-urilor, agenţilor 

economici şi alte instituţii. 

 

Paza, protecţia pădurii şi gospodăria cinegetică 

 

Agenţia „Moldsilva” şi corpul silvic al entităților subordonate întreprind 

toate măsurile posibile pentru îmbunătăţirea stării pazei pădurilor, reducerea 

tăierilor ilicite, precum şi diminuarea altor tipuri de încălcări ale legislaţiei silvice. 
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Nemijlocit, la efectuarea pazei fondului forestier gestionat de către Agenţia 

„Moldsilva”, sînt încadraţi în total circa 1500 persoane: 1039 - pădurari, 188 - 

maiştri silvici, 35 - cinegeticieni şi pădurari de vînătoare, 147 - adjuncţi și şefi de 

ocol silvic, 24 - ingineri pază şi protecţia pădurii, 18 - inspectori ai gărzii 

forestiere, 23 - ingineri silvici-şefi şi 24 - directori ai entităților subordonate.  

În subordinea Agenţiei “Moldsilva” activează 24 unităţi silvice, 72 ocoale 

silvice, 1076 cantoane, sînt 488 sedii a cantoanelor silvice, dintre care 237 în stare 

satisfăcătoare. 140 necesită reparaţii curente, 71 reparaţie capitală, mai sînt 

necesare 112 sedii de cantoane. 

Din cele 488 existente, 423 sînt electrificate şi 260 telefonizate.  

În rezultatul măsurilor întreprinse în anul 2015 angajaţii Agenţiei 

„Moldsilva" au întocmit 581 procese verbale asupra cazurilor de tăieri ilicite, în 

anul 2015 volum total al tăierilor ilicite depistate prin procese-verbale şi alte tipuri 

de revizii constituie 8164,9m\
3
 suma prejudiciului cauzat 832,6 mii lei, suma 

prejudiciului recuperat 548,4 mii lei (sau 70%). 

În rezultatul măsurilor întreprinse în prima jumătate anul 2016 angajaţii 

Agenţiei „Moldsilva’’ au întocmit 405 procese verbale asupra cazurilor de tăieri 

ilicite, cu un volum total al tăierilor ilicite depistate prin procese-verbale şi alte 

tipuri de revizii ce constituie 1676,4 m\ suma prejudiciului cauzat 482,1 mii lei, 

suma prejudiciului recuperat 466,4 mii lei (sau 96%). 

Au fost sancţionaţi disciplinar: 122 pădurari, 34 maiştri silvici, 7 adjuncţi ai 

şefului de ocol silvic, 10 şefi de ocol silvic, şi 2 ingineri pază şi protecţia pădurii, 

tot în această perioadă au fost eliberaţi din funcţie 14 pădurari, 2 maiştri silvici, 1 

adjunct al şefului de ocol silvic.  

În acelaș timp vreau să menționez că Serviciul Silvic își desfășoară 

activitatea mulți silvicultori onești care zi de zi au grijă de paza, protecția și 

dezvoltarea a patrimoniului silvic național. 

Directorii: Petic Viorel, Cojocaru Anatol, Gogu Vitalie; inginerii șefi: 

Macari Arcadie, Gălușcă Anton; șefi de ocoale: Bazatin Victor, Baraghin Ion, 

Lîsencu Anatolii, Sava Dumitru, Caragia Vasile, Ciobanu Ghenadie; maiștri: 

Tarpan Tudor, Elisei Mihai, Minciună Vitalie, Bujac Veaceslav, Zubatîi Victor; 

pădurari: Țurcan Valeriu, Smochină Mihail, Petcu Aurel, Petcu Vitalie, Vintea 

Alexandru, Zmău Dumitru, Pahomi Constantin, Svistun Valeriu; colaboratori 

științifici: Talmaci Ion, Paladi Viorica, Jardan Natalia și mulți alții. 

La moment Agenţia „Moldsilva” gestionează circa 337 mii ha terenuri de 

vânătoare situate în fondul forestier de stat, dintre care 5192,7 ha sînt atribuite în 

arendă unor organizaţii, societăţi şi persoane fizice, în număr total de 46 unităţi, 

pentru gestionarea acestor terenuri în scopuri cinegetice. 

Principalele criterii care apreciază nivelul de gospodărire a fondului 

cinegetic sunt efectivul real al speciilor de vânat în fiecare întreprindere şi 

cantitatea vânatului recoltat. 

Totodată menţionăm că suma cheltuielilor pentru măsurile biotehnice pentru 

anul 2015 a constituit 5281,3 mii lei, inclusiv salarizarea personalului cinegetic 
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2861,0 mii lei, iar pentru I-ul semestru al anului 2016, a constituit 2740,1 mii lei, 

inclusiv salarizarea personalului cinegetic 1316,7 mii lei 

 Efectuînd o analiză a dinamicii cheltuielilor anuale şi veniturilor din 

gospodăria cinegetică s-a constatat că cheltuielile sunt în creştere, iar veniturile în 

scădere continuă, ceea ce afectează nemijlocit efectivele de vânat şi interesul faţă 

de dezvoltarea durabilă şi stabilă a gospodăriei cinegetice. 

În scopul ameliorării situaţiei create, de către Institutul de Cercetări şi 

Amenajări Silvice a fost elaborat Conceptul de dezvoltare a gospodăriei cinegetice 

durabile în fondurile de vânătoare gestionate de Agenţia „Moldsilva” pe perioada 

anilor 2016-2025.  

Implementarea acestui concept se va începe cu programul ”Cerb”- care 

vizează popularea și repopularea fondului cinegetic național ca cerbul nobil 

(Cerbus elaphus) și cu cerbucu pete (Cervus nippon). 

Totodată a fost definitivat şi înaintat spre aprobare Guvernului proiectului 

legii privind fondul cinegetic şi protecţia vînatului. Proiectul de lege stabileşte 

bazele juridice ale dezvoltării durabile, protecţiei şi folosirii raţionale a animalelor 

de interes vînătoresc, contracararea braconajului, dreptul cetăţenilor şi asociaţiilor 

obşteşti la vînătoare. 

 

Recoltarea produselor lemnoase 

 

În anul 2015 în rezultatul efectuării tăierilor silvice a fost recoltat un volum 

lemnos brut de 566,1 mii m
3
, inclusiv masă lemnoasă realizabilă 537,5 mii m

3
, 

dintre care lemn de lucru 28,3 mii m
3
, lemn de foc 457,9 mii m

3
, iar pentru anul 

2016 este planificat recoltarea unui volum lemnos brut de 552,5 m
3 
. 

Tăierile de produse principale, inclusiv tăieri de regenerare, de conservare şi 

de reconstrucţie ecologică, au fost efectuate pe o suprafaţă de 4643 ha şi s-a 

recoltat un volum brut de 342,2 mii m
3
, ceea ce constituie doar circa 91 % din 

posibilitatea anuală de recoltare a masei lemnoase aprobată. Pentru anul 2016 este 

planificat efectuarea tăierilor de produse principale pe o suprafaţă de 4440,0 ha, cu 

recoltarea unui volum total brut de 341,1 m
3
. 

Pentru asigurarea continuităţii şi permanenţei pădurilor naturale şi pentru 

neadmiterea diminuării suprafeţei acestora, în conformitate cu prevederile 

Ordinului Agenţiei "Moldsilva" nr. 100 din 22.03.2016 "Cu privire la 

perfecţionarea modului de gospodărire a pădurilor naturale", au fost interzise 

tăierile rase în arboretele de tip natural, iar parchetele deja delimitate au fost 

modificate corespunzător în privinţa caracterului tăierilor. 

În urma lucrărilor de reevaluare a tăierilor de produse principale planificate 

pentru trimestrul IV anul 2016 efectuate conform Ordinului Agenției „Moldsilva” 

nr. 106 din 05.04.2016 „Cu privire la reevaluarea parchetelor”, volumele pe picior 

s-au majorat, iar în baza propunerilor entităţilor silvice au fost excluse volume de 

tăieri din măsura de parchet anuală, pentru a nu admite depăşirea posibilităţii 

aprobate la tăierile de produse principale.  
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În scopul sporirii aportului pădurilor la menţinerea balanţei şi minimalizării 

dificitului de apă, îmbunătățirii calității acesteia a fost emis Ordinul Agenţiei 

"Moldsilva" nr. 91 prin care au fost întreprinse măsuri pentru identificarea sursele 

de apă amplasate în fondul forestier (fîntîni, izvoare, lacuri, heleștee, mocirle, 

pîraie etc.) şi a locului amplasării acestora, în vederea eficientizării activităţilor 

manageriale acestui patrimoniu valoros. 

Conform prevederilor Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier 

din Republica Moldova a fost demarată aplicaţia cu privire la trasabilitatea masei 

lemnoase, iar în scopul facilitării implementării aplicaţiei prin Ordinul Agenţiei 

"Moldsilva" nr. 136 au fost aprobate Regulile de asimilare a speciilor şi alte 

normative extrem de importante pentru facilitarea acestei aplicaţii. 

 

Arii protejate 

 

Flora ecosistemelor forestiere include 1000 specii de plante vasculare dintre 

care 46 specii sunt incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova. Fauna asociată 

pădurilor include 172 specii de vertebrate terestre şi pestei 10 mii specii de 

nevertebrate (majoritatea fiind insecte). 

Actualmente, Agenţia „Moldsilva”, în calitate de autoritate administrativă 

centrală în domeniul silviculturii şi cinegeticii, prin intermediul entităţilor 

teritoriale subordonate, gestionează circa 50 % din suprafaţa totală a fondului 

ariilor naturale protejate de stat. 

Este asigurată conservarea biodiversităţii forestiere în cadrul întreg fondului 

forestier şi în particular în 4 rezervaţii ştiinţifice, 1 parc naţional, 32 de monumente 

ale naturii, 60 de rezervaţii naturale, 40 rezervaţii peisajistice, 4 rezervaţii de 

resurse şi 3 zone umede de importanţă naţională. 

La moment  a fost elaborat şi este propus spre aprobare Proiectul Hotărîrii 

Guvernului privind fondarea rezervaţiei a biosferei, pentru integrarea ulterioară a 

acesteia în cadrul Rezervaţiei Biosferei tripartite „Delta Dunării - Prutul de Jos” 

(România-Republica Moldova-Ucraina). 

Crearea primei rezervaţii a biosferei în lunca Prutului Inferior este susţinută 

de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi 

Parteneriat. Implementarea proiectului urmăreşte reducerea pierderilor de 

biodiversitate şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei din zona respectivă. 

Pentru optimizare şi dezvoltare raţională durabilă a reţelei de arii natural 

protejate, Agenţia „Moldsilva” asigura anual alocaţii financiare întru desfăşurarea 

unui şir de lucrări şi activităţi, în valoare totală de circa 37 mln de lei, menite să 

consolideze şi să dezvolte capacităţile ariilor protejate aflate în gestionare. 

Aceste lucrări includ ativităţi ştiinţifice (de cercetare, evaluare, 

monitorizare), amenajarea pădurilor, monitoring forestier (inclusiv starea de 

sănătate a pădurilor), asigurarea regimului de pază şi protecţie, regenerare, alte 

lucrări silvice. 

Creşterea gradului de conştientizare şi comunicarea cu publicul larg este o 

sarcina importantă în activitatea Agenţiei, dar şi mai important este suportul 
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societăţii civile în intenţiile şi activităţile legate de păduri. Deşi Agenţia 

„Moldsilva” încearcă să comunice relevanţa conservării biodiversităţii forestiere 

pentru nevoile umane, totuşi este dificil de a atrage atenţia cuvenită asupra ariilor 

protejate ca fiind una dintre puţinele măsuri eficiente pentru a realiza acest lucru. 

Aceasta rămîne o problemă ce necesită o rezolvare stringentă, pentru a păstra acele 

"insule” de ecosisteme forestiere protejate. 

Tot în acest context o problemă actuală este şi evaluarea eficienţei 

managementului în ariile protejate gestionate prin prisma realizării obiectivelor de 

conservare a ariilor protejate, avînd în vedere schimbările climatice. 

 

Cercetări științifice în domeniul forestier și perfecționarea cadrelor silvice 

 

Conştientizând importanța pădurilor în atenuarea schimbărilor climatice şi 

asigurarea echilibrului ecologic în cadrul Agenției ”Moldsilva” prin intermediul 

ICAS în ultimii ani au fost inițiate diverse direcții și teme de cercetare care se 

axează pe principalele domenii aferente gestionării durabile a pădurilor 

(reconstrucția ecologică a arboretelor necorespunzătoare; ameliorarea bazei 

seminologice forestiere, analiza calităţii seminţelor de arbori şi arbuşti forestieri; 

evidențierea și conservarea resurselor genetice forestiere; monitoringul stării de 

sănătate a pădurilor; studiul dendrometric şi auxologic al principalelor specii 

forestiere din R. Moldova, inclusiv stabilirea vârstelor exploatabilității etc.).  

De menționat este faptul că în toată această perioadă, în condiţiile unei 

recesiuni economice şi în pofida situaţiei economice precare, Agenţia „Moldsilva” 

a reuşit să susțină și să aloce mijloace financiare pentru realizarea în cadrul 

structurilor din subordine a cercetărilor ştiinţifice. 

Cu siguranță cercetările realizate până în prezent sunt prea puține pentru a 

răspunde cu succes la toate provocările cu care se confruntă fondul forestier şi 

cinegetic naţional, dar este în acelaşi timp şi dovada importanţei pe care o acordă 

Agenţia ”Moldsilva” problemelor de cercetare silvică. Cercetarea silvică trebuie să 

cuprindă o arie mult mai largă de domenii, de multe ori interdisciplinare, care ar 

permite elaborarea unor soluţii concrete pentru asigurarea permanenţei şi 

continuităţii fondului forestier. Aspectul foarte important care urmează să fie 

impulsionat este trecerea pe calea inovaţională a dezvoltării silviculturii ceea ce 

presupune nu doar cercetări ştiinţifice fundamentale, dar şi o amplă activitate de 

inovare, lucru imposibil de realizat fără o calitate corespunzătoarea a resurselor 

umane antrenate. 

În acest context, anual, sub egida ICAS sunt organizate 30-40 evenimente de 

perfecționare a cadrelor silvice, la care participă 800-1000 persoane din entitățile 

subordonate, reprezentanți ai organelor publice locale, asociații și organizații 

obștești etc. În cadrul activităților de perfecționare este organizată testarea 

cunoștințelor, ce demonstrează necesitatea continuării procesului de perfecționare a 

cadrelor silvice și practicii de testare prin examen, a cunoștințelor angajaților 

entităților subordonate Agenției ,,Moldsilva”. 
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Cooperare și proiecte internaționale 

 

Promovarea imaginii sectorului forestier pe plan național și internaţional, 

precum şi fortificarea parteneriatului cu instituţiile şi organizaţiile similare din 

străinătate constituie unul dintre obiectivele prioritare în activitatea Agenţiei 

„Moldsilva”. Colaborarea cu organismele internaționale în domeniul forestier are 

menirea și de a contribui la dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, precum și la 

identificarea problemelor prioritare şi soluţionarea acestora, sprijinul reciproc, prin 

intermediul cooperării la diferite nivele. Printre partenerii internaţionali ai Agenţiei 

„Moldsilva” sunt Banca Mondială (inclusiv Fondul BioCarbon), Uniunea 

Europeană prin Programul regional ENPI/FLEG, Fondul Global de Mediu, 

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Uniunea Internațională 

pentru Conservarea Naturii (IUCN), Guvernul Japoniei, Regia Națională a 

Pădurilor ”Romsilva”, precum şi alte instituţii internaţionale cu renume. În 

colaborare cu partenerii internaţionali Agenţia „Moldsilva” implementează peste 

10 proiecte majore cu efecte substanțiale la nivel naţional şi mondial. 

Experiența Agenției ”Moldislva” de conlucrare cu instituțiile internaționale 

are deja și anumite rezultate și beneficii palpabile. Astfel, poate fi menționată 

colaborarea cu Banca Mondială (Fondul BioCarbon), care se axează pe proiectele 

”Conservarea solurilor în Moldova” (PCSM) și ”Dezvoltarea sectorului forestier 

comunal în Moldova” (PDSFCM). În cadrul proiectelor respective sunt semnate 2 

acorduri, care prevăd colaborarea bilaterală în domeniul atenuării schimbărilor 

climatice, inclusiv prin intermediul plantării pe terenuri degradate a vegetație 

forestieră pe suprafața totală de 28,8 mii ha. Ambele proiecte au o amploare 

națională majoră, deoarece participă peste 500 de primării, precum și 23 entități 

silvice teritoriale. În cadrul acestor proiecte Agenţia „Moldsilva” a obţinut primul 

certificat la nivel mondial de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 

proiecte de împădurire în cadrul Mecanismului Dezvoltării Nepoluante al 

Protocolului de la Kyoto. 

Agenţia „Moldsilva” participă şi la implementarea programelor regionale, 

cum ar fi Programul ENPI-FLEG. Deşi acest program pentru Moldova este încă în 

derulare, unele activităţi au fost deja finalizate, iar produsele lor au fost prezentate 

beneficiarilor. Astfel, programul respectiv a inclus amenajarea de către specialiștii 

ICAS a 7500 ha păduri din 53 primării. 

O altă instituție cu care sunt înregistrate anumite colaborări bilaterale este 

Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa (UNECE), precum și 

organismele din cadrul acestei, abilitate în domeniul silvic: Comitetul Lemnului, 

Forumul Naţiunilor Unite pentru Păduri, Comisia Forestieră Europeană, Comitetul 

pentru Politici de Mediu, precum şi cu Institutul Forestier European (EFI). La fel 

de semnificativă este şi colaborarea cu Uniunea Internaţională a Organizaţiilor 

Forestiere de Cercetare (IUFRO), care are ca obiective de bază, promovarea 

cooperării la nivel mondial în domeniul cercetării forestiere, schimbul de 

cunoştinţe şi experienţă, desfăşurarea activităţilor de cercetare şi oferirea 

consultaţiilor, soluţiilor şi asistenţei la noile provocări în domeniul silvic.   
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În colaborare cu Ministerul Mediului și Banca Mondială este implementat 

proiectul „Agricultura Competitivă în Moldova”, în care este inclusă şi o sub-

componentă forestieră „Sprijin pentru restabilirea perdelelor forestiere de 

protecţie”. Proiectul se axează pe zona de sud a ţării pe teritoriul a 84 primării din 

cadrul a 12 raioane, iar atribuțiile sectorului forestier constau în reabilitarea prin 

aplicarea diferitor soluţii tehnice a 1364 perdele forestiere cu o suprafață totală de 

2200 ha.  

În cadrul cooperării multilaterale se include și Proiectul "Consolidarea 

rețelei de arii naturale protejate pentru protecția biodiversității și dezvoltare 

durabilă în Delta Dunării și regiunea Prutul de Jos - PAN Nature", finanțat de 

Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina-

Republica Moldova. Printre obiectivele proiectului se regăsește îmbunătățirea 

cadrului instituțional pentru managementul transfrontalier al ariilor protejate din 

regiune prin promovarea activităților Comisiei Trilaterale Comune și asistarea 

Republicii Moldova în constituirea unei Rezervaţii a Biosferei în zona Prutului de 

Jos.   

De asemenea, o atenție deosebită solicită Acordul de Asociere între 

Republica Moldova și Uniunea Europeană, care prevede inclusiv gestionarea 

durabilă a pădurilor și comerțul cu produsele forestiere. Deci, după cum vedem, 

cooperarea cu diverse organisme internaţionale face ca multiple probleme ale 

silviculturii noastre, ale mediului să-şi afle rezolvarea.  

 


