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Mult stimate Domnule Prim – ministru! 
Onorată asistenţă!  

Stimaţi colegi! 
 

Spre atenţia Dumneavoastră se propune raportul  „Situaţia actuală în sectorul 
forestier naţional şi sarcinile curente de ameliorare”    doar câteva  aspecte de ordin 
general. 

Ca sector integru al economiei naţionale, silvicultura Republicii Moldova este 
condiţionată de următorii factori majori: 

• politica promovată de stat în domeniul forestier �i cinegetic. 
• caracteristicile cantitative şi calitative ale resurselor forestiere ale ţării, de 

tendinţele şi dinamica proceselor silvo-biologice, care au loc în fondurile forestier 
şi cinegetic ale ţării; 

• starea generală a economiei naţionale în ţară şi pe ramură, de veniturile şi 
puterea de cumpărare a populaţiei; 

• prezenţa unei structuri instituţionale responsabile de administrarea şi gestionarea 
fondurilor forestier şi cinegetic, plenipotenţiare şi capabile de a percepe, 
înregistra, acţiona, influenţa şi schimba tendinţele negative din domeniul de 
menţinere, conservare, dezvoltare şi utilizare a resurselor forestiere; 

• amploarea sărăciei în rîndul popula�iei şi a corupţiei în rândurile funcţionarilor 
serviciului public şi cel silvic;  

• structura pe ţară a consumului resurselor forestiere, tendinţele şi prognoza în 
dezvoltarea lui, capacitatea sectorului forestier de a satisface nevoile economiei 
naţionale şi populaţiei în produsele şi serviciile pădurilor. 

 
ANALIZA CADRULUI LEGISLATIV 

În epoca contemporană resursele forestiere se integrează în viaţa şi ansamblul 
relaţiilor sociale ale comunităţilor umane, exercitând o influenţă considerabilă asupra 
organizării culturale şi sociale a acestora. Este cunoscut faptul, că resursele forestiere au 
fost fundamentul pe care oamenii şi-au construit existenţa lor materială, dezvoltarea 
economică de-a lungul multor secole purtând prin excelenţă pecetea lemnului. 

Participarea Republicii Moldova la procesul implementării conceputului dezvoltării 
durabile oferă oportunităţi noi în soluţionarea propriilor probleme. Ca stat tânăr, situat într-o 
zonă instabilă, între polii de influenţă a statelor membre şi celor ce aspiră la Uniunea 
Europeană şi a celor din spaţiul posttotalitarist, Moldova trebuie să-şi identifice propriile 
direcţii de dezvoltare şi politicile strategice în domeniul socio-economic. Dezvoltarea 
durabilă este una din marile provocări în acest sens. 

Aceasta presupune: 
a)  construirea şi funcţionalizarea statului de drept, înţeles ca dispozitiv care 

protejează societatea într-un stil nou; democratizarea reală a tuturor sferelor existenţei 
umane şi creşterea opţiunilor fiecărui individ; formarea culturii politice; 

b) construirea economiei de piaţă prin transformări, care să încurajeze investiţiile şi să 
stimuleze competiţia în muncă, libera iniţiativă, asumarea riscului şi să descurajeze 
economia subterană şi înşelăciunile de tot felul. 
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În conformitate cu Hotărârea 1 a Conferinţei Ministeriale din Helsinki, 1993 "gestiunea 
durabilă semnifică conducerea şi utilizarea pădurilor şi a terenurilor cu vegetaţie forestieră 
într-o manieră şi de-o intensitate, care permite menţinerea diversităţii biologice, 
productivităţii, capacităţii lor de regenerare, vitalităţii şi a capacităţii lor de a satisface în 
prezent şi în viitor a funcţiilor ecologice, economice şi sociale pertinente la nivel 
local, naţional şi mondial şi nici într-un caz nu va prejudicia alte ecosisteme". 

În contextul obiectivelor de dezvoltare  durabilă a Republicii Moldova se impune 
revizuirea radicală a politicii statului în domeniul forestier. 

Renumitul savant şi profesor din România Victor Giurgiu subliniază: „politica forestieră 
este tratarea ştiinţifică a poziţiei pădurii şi silviculturii în stat, în economia şi cultura 
naţională, precum şi în economia naturii”.  

Statul este acel garant, care îndreaptă activităţile silvicultorilor prin crearea cadrului 
legislativ şi celui normativ adecvat sarcinilor stabilite şi incluzând perspectivele pe termen 
mediu şi lung în programele ramurale şi intersectoriale, precum şi cele economico-
financiare.  

În capitolul III „Politica forestieră şi managementul forestier” din Strategia dezvoltării 
durabile a sectorului forestier naţional (Hotărârea Parlamentului nr. 350-XV din 12.07.2001) 
este menţionat: 

•  managementul   forestier  trebuie   subordonat  numai   intereselor  naţionale 
durabile, orientat spre tradiţiile naţionale şi obiectivele silviculturii şi bazat pe principii 
ecologice. Problema protejării şi dezvoltării durabile a pădurilor este inseparabilă de 
problema asigurării sănătăţii populaţiei ţării; 

• în  politica  forestieră  este  necesar  de  a pune  accentul  pe  conservarea 
diversităţii biologice la toate nivelurile, pe instruirea cadrelor în domeniul silviculturii, pe 
armonizarea cadrului legislativ, pe cooperarea internaţională. 

Printre factorii majori, care, pe parcursul ultimilor ani, au dus la marginalizarea politicii 
de mediu şi, respectiv, politicii în domeniul managementului forestier, se numără: 

1.  Lipsa unei concepţii argumentate din punct de vedere ştiinţific privind 
utilizarea resurselor naturale. 

Cu regret, după destrămarea fostei URSS, nu s-au conştientizat schimbările radicale 
în cea ce priveşte trecerea rapidă de la nişte condiţii social-economice stabilite în timp 
şi bazate pe resurse naturale şi financiare imense, la realitatea eminentă a unui stat 
mic, cu specific geo-politic, demografic şi ecologic foarte pronunţat. Ca rezultat, 
fostele guvernări au adoptat un şir de măsuri cu caracter sporadic şi în regim de alertă, fără 
o argumentare economică adecvată situaţiei de moment, măsuri care ulterior s-au dovedit 
ineficiente. S-a mers pe conceptul unui regim administrativ de comandă, bazat în principal 
pe numeroase acte legislative şi normative contradictorii. Până în prezent există legi, care 
deşi au fost discutate şi avizate de aceleaşi instituţii centrale, inclusiv Guvern şi Parlament, 
abundă în incertitudini juridice, creând situaţii confuze şi chiar de conflict la nivelul diferitor 
instituţii publice şi agenţi economici. Ca rezultat, sistemul legislativ în domeniu, deşi destul 
de consistent, nu are putere de aplicare în practică, fapt ce duce la adâncirea problemelor  
mai degrabă decât la rezolvarea lor. 

Printre obiectivele strategice ale politicii de stat în domeniul forestier pentru Republica 
Moldova menţionăm: 



 3

I. Actualizarea cadrului instituţional pentru a realiza implementarea în mod unitar şi 
susţinut a strategiei de dezvoltare a sectorului forestier. În acest sens au şi fost 
elaborate ultimele propuneri prezentate la Guvern privind modificările în organizarea 
structurii Agenţiei „Moldsilva”; 

II. Revizuirea şi armonizarea legislaţiei existente în domeniul forestier. Dezvoltarea 
cadrului de reglementare a sectorului forestier. Se presupune: 
• Armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia specifică a UE, convenţiile şi acordurile 

internaţionale la care Moldova este parte semnatară; 
• Revizuirea şi promovarea actelor normative privind administrarea în regim silvic a 

fondului forestier naţional prin structurile silvice indiferent de natura 
proprietăţii şi subordonării; 

• Crearea instrumentelor economico-financiare de administrare şi gestionare a 
resurselor forestiere. 

 În prezent în cadrul Agenţiei „Moldsilva” sânt în proces de elaborare 
următoarele acte legislative şi normative importante pentru asigurarea gestionării 
durabile a resurselor forestiere: 

1. Noua redacţie a Codului silvic, unde se vor adăuga noi stipulări şi prevederi. 
Deşi cadrul legitim existent prevede existenţa a mai multor forme de proprietate 
asupra pădurilor şi terenurilor fondului forestier, asigurând condiţii pentru existenţa 
durabilă a domeniului forestier comunal şi privat, se constată de fapt că situaţia reală 
în această direcţie este puţin alta. Probleme apar la schimbarea destinaţiei 
terenurilor, deoarece potrivit legislaţiei naţionale, pentru împădurirea terenurilor 
agricole este necesară schimbarea destinaţiei. În aşa fel, legislaţia prevede 
împădurirea numai a terenurilor degradate, pe când împădurirea terenurilor 
impracticabile pentru agricultură rămâne o problemă deschisă. Dintre pârghiile 
economice care ar stimula dezvoltarea în această direcţie sînt înlesnirile fiscale la 
împădurirea terenurilor degradate. Aceste prevederi sînt însă insuficiente. Este 
necesar de prevăzut mecanismul legitim de finanţare a creării pădurilor comunale, 
cît şi a pădurilor private. Se constată extrem de necesar un suport financiar din 
partea statului, deoarece procesele de extindere a terenurilor acoperite cu vegetaţie 
forestieră se pot opri, cu toate consecinţele nefavorabile. 

2. Regulamentul cu privire la Cadastrul forestier, evidenţa de stat al pădurilor şi 
inventarul pădurilor. 

 
CARACTERISTICILE RESURSELOR FORESTIERE 

Pădurile Republicii Moldova sînt o parte componentă a patrimoniului natural naţional şi  
sunt printre cele regenerabile şi puţinele, care oferă posibilitatea de a influenţa şi ameliora 
calitatea mediului înconjurător. Resursele forestiere ale Republicii Moldova sunt constituite 
din resursele fondului forestier şi ale vegetaţiei forestiere de pe terenurile din afara acestuia.  

În conformitate cu articolul 2 al Codului silvic (nr. 887-XIII), adoptat la 21 iunie 1996 - 
Fondul forestier cuprinde toate pădurile, indiferent de tipul de proprietate şi forma de 
gospodărire.”  
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Conform datelor Cadastrului funciar al Republicii Moldova la 01.01.2010 suprafaţa 
acoperită cu vegetaţie forestieră este de 462,6 mii ha sau 13,7 % din teritoriul ţării, fondul 
forestier constituie 410,2 mii ha, suprafaţa acoperită cu păduri – 365,8 mii ha (10,9%). 

Vegetaţia forestieră din afară fondului forestier constituie 52,5 mii ha, inclusiv 30,9 mii ha 
perdele forestiere de protecţie a cîmpurilor agricole, drumurilor, rîurilor şi bazinelor acvatice şi 
21,6 mii ha plantaţii de arbori şi arbuşti. 

Fondul forestier proprietate publică a statului constituie 362,9 mii ha (88,5 %), dintre care 
Agenţia „Moldsilva” gestionează 336,6 mii ha sau 82,1 % şi 26,3 ha (6,4%) se află pe teritoriul 
Transnistriei. Suprafaţa 44,1 mii ha (10,7%) se află în gestiunea primăriilor, iar 3,2 mii ha 
(0,8%) în proprietate privată. 

 
Tabelul 1. Suprafaţa fondului forestier naţional conform Cadastrului funciar 

general (la 01.01.2010) 
 

Nr. 
d/o Categoriile de deţinători Suprafaţa totală/ 

ponderea, mii ha/% 
Suprafaţa acoperită cu 
pădure/ ponderea, mii 

ha/% 

1. Fondul forestier proprietatea 
statului 362,9/88,5 327,4/89,6 

1.1. inclusiv gestionate de Agenţia 
„Moldsilva” 336,6/82,1 302,2 

2. 
Fondul forestier proprietate 
publică a unităţii administrativ-
teritoriale (primării) 

44,1/10,7 35,7/9,7 

3. Fondul forestier proprietate 
privată 3,2/0,8 2,8/0,7 

TOTAL: 410,2/100 365,8/100 
 

Suprafaţa pădurilor din Basarabia a început să fie cunoscută mai precis abia pe la 
începutul secolului XIX, cînd s-au executat primele lucrări topografice în această provincie 
şi care au dat rezultate mai apropiate de realitate.  

La anii 1919-1921 a survenit un eveniment important: exproprierea pe seama Statului 
a tuturor pădurilor proprietatea mănăstirilor şi a particularilor cu suprafaţă de 180000 ha, cu 
excepţia celor răzăşeştî şi ţărăneşti cu suprafaţă de circa 21000 ha. Astfel din întregul 
domeniu forestier, 91% a devenit proprietatea Statului şi 9% a rămas şi mai departe în 
posesia particulară. 

Pe parcursul secolului XIX şi XX suprafeţele de păduri din Republica Moldova au avut 
tendinţe de scădere până la 222 mii ha în 1945, iar începând cu anul 1966 - de creştere cu 
circa 30 mii ha în mediu anual. 

În conformitate cu articolul 14 al Codului silvic pădurile Republicii Moldova sînt 
încadrate în grupa I funcţională, având în exclusivitate funcţii de protecţie a mediului 
înconjurător.  

Compoziţia pădurilor Moldovei este predominată de specii de foioase (97,8%), inclusiv 
cvercinee – 143,8 mii ha (39,6%), frăsinete – 16,6 mii ha (4,6%), cărpinete – 9,4 mii ha 
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(2,6%), salcîmete – 131,0 mii ha (36,1%), plopişuri – 5,7 mii ha (1,6%) etc., răşinoasele 
fiind prezentate doar în proporţie de 2,2%. 

Volumul total al masei lemnoase pe picior din pădurile Moldovei constituie circa 45 
milioane metri cubi, la un hectar revenind în mediu 124 metri cubi. Creşterea medie a 
pădurilor constituie 3,3 metri cubi/an/hectar, iar creşterea medie totală constituie circa 
1207mii metri cubi/an. Clasa medie de producţie constituie 2,3. Structura pe vîrste la toate 
speciile forestiere este dezechilibrată, îndeosebi la cele de productivitate inferioară. 

Cele mai productive sînt arboretele de plop (media 310 mc/ ha), iar cele mai puţin 
productive - arboretele de salcâm (132 mc/ ha). 

Majoritatea arboretelor sînt de provenienţă vegetativă: din lăstari - 56,5% şi 43,5% din 
sămânţă, inclusiv, cvercineele - 140337 ha, 21058,3 mii mc, din sămânţă - 37178 ha (27%), 
3771,5 mii mc (18%), din lăstari - 103159 ha (73%), 17286,8 mii mc (82%).  

Ponderea mare a cvercineelor provenite din lăstari este consecinţa gospodăririi lor în 
crâng pe parcursul a mai multor secole.  

Un indice important al calităţii pădurilor este corespunderea arboretelor 
condiţiilor staţionare de creştere. Circa 40% din ele nu corespund condiţiilor de 
creştere, inclusiv: salcâmul – 52%, carpenul – 8%, frasinul – 15%, alte specii – 20% . 

Comparativ cu alte ţări, Republica Moldova denotă indici foarte mici specifici 
resurselor forestiere. Pentru fiecare locuitor al republicii revine câte 0,075 ha, 10 mc 
masă lemnoasă în picioare şi 0,1 mc lemn recoltat. 

Astfel, pentru Europa gradul mediu de împădurire este de 30,5%, ţările CSI – 40,1%, 
America de Nord – 25,1%. 

Suprafaţa ocupată cu vegetaţie naturală se reduce catastrofal. Conform datelor 
UNESCO în fiecare minut suprafaţa pădurilor se micşorează cu 20 ha. Drept consecinţă, are 
loc nu doar  diminuarea cantitativă a biodiversităţii, dar şi degradarea mediului de viaţă a 
omului. 

Onorată asistenţă! Printre concluziile principale privind starea resurselor forestiere 
din Republica Moldova, evidenţiate pe parcursul ultimilor decenii menţionăm: 

• Insuficienţa resurselor forestiere pentru satisfacerea necesităţilor economice, 
sociale şi ecologice la nivelul economiei naţionale şi populaţiei. 

• Gradul scăzut de împădurire a teritoriului. Dispersarea şi fragmentarea  
resurselor forestiere,  repartizarea lor neuniformă pe teritoriul ţări, lipseşte  
practic  coridoarele  forestiere necesare  de interconexiune,  care  au  o  
deosebită  importanţă  atât  pentru viabilitatea fondului forestier ca atare, cît şi 
pentru protecţia biodiversităţii, solurilor, apelor etc.; 

• Sporirea vulnerabilităţii teritoriului ţării la riscurile unor factori cum ar fi: 
secetele, inundaţiile, alunecările de teren, extinderea zonelor de deşertificare 
şi degradare a solurilor, eroziunea excesivă, grindina ş. a. 

• Degradarea  resurselor forestiere, micşorarea stabilităţii şi rezistenţei 
biologice la influenţa factorilor perturbatorii, înrăutăţirea stării de vitalitate şi 
sănătate. 

• Degradarea  fondului genetic al biotei spontane. 
• Incapacitatea arboretelor actuale de a valorifica potenţialul staţiunilor 

forestiere din cauza provenienţei vegetative din lăstari şi necorespunderea 
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speciilor silvoformante condiţiilor acestor staţiuni, provenienţă vegetativă din 
lăstari de generaţia a 2-4 a circa 60 la sută din păduri (la gorun procentul 
respectiv este de circa 90), având o rezistenţă mult mai redusă la acţiunea 
factorilor biotici şi abiotici nocivi; 
 
ANALIZA STĂRII ECONOMICO-FINANCIARE  A SECTORULUI FORESTIER 

Starea actuală a economiei naţionale este marcată de  existenţa unor adânci deze-
chilibre sectoriale cauzate de rămânerea în urmă a agriculturii, agravarea problemelor 
energetice, folosirea iraţională şi ineficientă a resurselor naturale şi umane, deturnarea 
activităţii economice de la finalitatea ei socială. La etapa actuală, etapa de  tranziţie la 
economia de piaţă, prin care trece ţara, etapa marilor confruntări în economie, lipsei cronice 
a minimului necesar de finanţe, a căutării pieţei de desfacere, în perioada acutizării sărăciei 
ca fenomen al societăţii umane este greu de desprins problemele actuale ale fondului 
forestier din contextul multiplelor forme de activitate ale sectorului silvic, privind doar prin 
prisma problemelor cu care se confruntă formaţiunile silvice. 

Agenţia „Moldsilva” în calitate de autoritate administrativă centrală în domeniul 
silviculturii exercită funcţiile administrării şi gestionării resurselor forestiere. 

Contribuţia pădurilor la dezvoltarea economică a ţării este materializată prin livrarea 
directă pe piaţa internă şi externă a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi a 
serviciilor forestiere, legate de influenţele pădurilor asupra apei, climei, solurilor şi 
câmpurilor agricole, asupra sănătăţii populaţiei, şi conservării genofondului şi ecofondului 
diversităţii biologice. Dacă să analizăm evoluţia finanţării ramurii silvice cu mijloace 
bugetare, observăm că, începând cu anul 2009  aportul financiar al statului se diminuează 
drastic. Astfel, în anul 2010 mijloacele bugetare planificate urmează să acopere doar 4,2 % 
din necesităţile ramurii. 
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Suma alocaţiilor bugetare destinate ramurii silvice, 2007-2010

 
 
Desigur, se vor întreprinde unele măsuri de majorare a veniturilor în silvicultură şi din 

activitatea auxiliar – industrială. Pentru anul 2010 sînt planificate venituri  în mărime 
de179288.1, mii lei. 



 7

Sânt importante evoluţiile în ponderile veniturilor obţinute în silvicultură şi cele de la 
activitatea auxiliar-industrială. Pe parcursul perioadei 2002-2009 ponderea veniturilor 
obţinute în silvicultură a crescut de la 56164.5 mii lei în anul 2002 până la 127556.5_mii lei  
în anul 2009. Iar cele de la activitatea auxiliar-industrială de la 17949.3 mii lei în anul 2002 
au crescut până la 29032.4 mii lei în anul 2009.  

Majoritatea veniturilor în silvicultură sunt obţinute de la comercializarea materialului 
lemnos. În anul 2009 ele au constituit 107231.6 mii lei sau  85.4% din suma veniturilor din 
silvicultură. În anul 2002 aceste venituri au constituit 49823.7 mii lei sau 90.7% din veniturile 
din silvicultură. 

Cauzele acestui fenomen au fost dictate de condiţiile pieţei produselor forestiere din 
Republica Moldova. Astfel, produsele lemnoase recoltate au fost mai solicitate pe piaţă, 
spre deosebire de cele de la prelucrarea lemnului, care nu au rezistat competitivităţii cu 
produsele similare de import, fiind de o calitate mai joasă şi la preţuri mai mari. De 
asemenea, au crescut volumele de comercializare a lemnelor de foc, care constituie 
producţia principală de la recoltarea lemnului în pădurile Republicii Moldova, ocupând locul 
resurselor energetice importate din Ucraina şi Rusia şi fiind şi mai accesibile pentru 
populaţie ca preţ. 

Unul din factorii care au influenţat foarte bine situaţia în domeniul veniturilor, a fost 
dinamica preţurilor la producţia lemnoasă silvică. Se constată creşterea de 1.5 ori la lemnul 
de gater de stejar, 1.8 ori la lemnul de gater de salcâm, de 1.6 ori la lemnul de gater de 
cireş  în anul 2009  faţă de anul 2002. Lemnul de construcţie a realizat o creştere de  1.9 ori 
în anul 2009 faţă de anul 2002. Lemnul de foc, care este cel mai mare în ponderea lemnului 
recoltat din pădurile Republicii Moldova, a realizat o creştere de 3.4 ori în anul 2009 -
361lei/m3  faţă de anul 2002 -107 lei/m3.  

Paralel cu veniturile în silvicultură, este important de analizat şi cheltuielile totale, care 
constată, de asemenea, creşteri pe parcursul anilor 2002 – 2006. În anul 2009 ele au 
constituit 196004,2.mii lei, în anul 2002 au fost la nivel de 78636.7mii.lei lei. Astfel, 
creşterea a constituit de 2,5ori în anul 2009 faţă de anul 2002. Cheltuielile în silvicultură în 
anul 2009 au fost la nivel de 163014.1 mii lei sau de 2.7 ori mai mult decât în anul 2002 
(60754.0   mii lei).  

Cheltuielile în activitatea auxiliar – industrială a înregistrat o  creştere mai mică în anul 
2009 şi anume de 1,8ori mai mult decât în anul 2002. Ponderea cheltuielilor în silvicultură a 
crescut de la 77,3% în anul 2002 până la _83,2% în anul 2009.  

Creşterea cheltuielilor în ambele activităţi a fost o urmare a creşterii preţurilor la 
mijloacele de producţie, combustibil şi a creşterii salariilor din perioada dată. Dinamica 
diferită a ponderii ne indică la creşterea importanţei activităţii de silvicultură ca o reacţie la 
cererea mai solicitată a produselor lemnoase recoltate şi diminuarea interesului 
consumatorilor faţă de produsele prelucrate. 

Totodată, compararea veniturilor şi cheltuielilor ne demonstrează volumul mai mare a 
cheltuielilor şi neacoperirea lor cu venituri cu 39415,3mii lei în anul 2009. În anul 2002 
veniturile erau mai mari decât cheltuielile cu 4522,9 mii. lei. Începând cu anul 2002 
veniturile devin mai mici decât cheltuielile. Această tendinţă s-a păstrat pe tot parcursul 
perioadei 2002-2009.  

Cauzele au fost următoarele: 
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• finanţarea lucrărilor de extindere a terenurilor cu vegetaţie forestieră din 
contul veniturilor obţinute de la activitatea de producere; 

• promovarea unei politici economice ramurale prin liberalizarea preţurilor la 
producţia forestieră, neimplicarea autorităţii centrale pentru silvicultură în 
formarea veniturilor şi planificarea cheltuielilor de către întreprinderile 
subordonate. 

Lipsa mijloacelor financiare este depăşită de către unităţile silvice prin reducerea 
cheltuielilor. Frecvent nu se execută lucrări de importanţă vitală pentru starea generală a 
pădurilor - de protecţie, reconstrucţie ecologică, nu se asigură fundamentarea ştiinţifică a 
unor activităţi, care pentru viitor sporeşte riscul unor eşecuri şi a unor pierderi financiare 
inutile.  

Totodată, rămân nesoluţionate problemele de importanţă socială ce ţin de majorarea 
salariilor angajaţilor în silvicultură, dotarea locurilor de muncă cu aparatajele şi utilajele 
necesare, trecerea la tehnologii noi şi tehnică modernă, pregătirea şi reciclarea cadrelor 
reieşind din noile cerinţe. 

În perioada dată după cum se indică în raportul prezentat de către Curtea de Conturi 
nu a fost îmbunătăţit managementul financiar în domeniul planificării activităţii economico-
financiare rezultate din gestiunea patrimoniului public, astfel Agenţia, an de an, utilizând 
aceeaşi metodă de stabilire a  indicilor economici întreprinderilor subordonate cu deficit 
financiar.   
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Este necesar de menţionat - existenţa unor inegalităţi în calitatea resurselor 
forestiere aflate în gestiunea întreprinderilor pentru silvicultură, care nu oferă şanse 
egale pentru dezvoltare şi  împreună cu lipsa mecanismului de intervenţie din partea 
autorităţii administrative centrale pentru silvicultură în scopul redistribuirii 
mijloacelor financiare reprezintă o piedică şi obstacol principal în oferirea 
posibilităţilor reale şi egale de dezvoltare, promovarea etichităţii sociale privind 
efortul depus şi rezultatele scontate, promovarea intereselor Statului în domeniu. 
Calitatea pădurilor din întreprinderea pentru silvicultură Străşeni nu se compară cu 
cea de la Bălţi sau Comrat. Precum nu se poate de comparat şi efortul financiar şi 
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uman pentru a menţine un ha de culturi forestiere în aceste zone de stepă. Crearea 
mecanismului menţionat este o cerinţă şi urgenţă în a asigura crearea condiţiilor 
pentru conservarea şi dezvoltarea resurselor forestiere pe tot teritoriul republicii.                  
     
 
 

Stimaţi colegi! O altă direcţie importantă în activitatea Agenţiei „Moldsilva” este 
cea de valorificare a resurselor lemnoase. Lipsa unui control adecvat la nivel de 
ramură asupra procesului de punere în valoare şi recoltare a masei lemnoase a creat 
premise de neîncasare deplină a veniturilor de la realizarea acesteia. Reverificarea 
doar a unor suprafeţe propuse spre recoltare a identificat subestimarea volumului de 
masă lemnoasă, fapt  ce duce la  recoltarea ilicită a masei lemnoase şi la  
neîncasarea  veniturilor aferente. 

Verificarea la 4 întreprinderi silvice a unor volume de masă lemnoasă tăiată a relevat  
diferenţe semnificative între datele documentelor de punere în valoare a masei lemnoasei, 
autorizate de Agenţie, şi cele ale Amenajamentelor silvice1.  Astfel, la Î.S. „Chişinău”, Î.S. 
„Orhei”, Î.S. „Soroca” s-a constatat punerea în valoare a masei lemnoase în anul 2008 cu 
9,5 mii m3, iar în anul 2009 – cu 11,7 mii m3 mai puţin decît posibilitatea de recoltare 
prevăzută de datele Amenajamentului, ceea ce prezintă un risc semnificativ de gestionare 
neconformă a fondului forestier, precum şi de neîncasare a tuturor veniturilor pasibile. 

Cu toate că, în unele cazuri, diferenţele constituiau pînă la 300%, a fost aprobat spre 
exploatare masa lemnoasă fără verificarea lor, această situaţie fiind cauzată de lipsa unui 
control managerial corespunzător la componenta dată, inclusiv în cadrul întreprinderilor 
silvice, precum şi de insuficienţa de personal în cadrul Agenţiei, necesar pentru asigurarea 
exercitării conforme a atribuţiilor în acest sens. 

În scopul sporirii calităţii lucrărilor de punere în valoare a masei lemnoase destinată 
exploatării cît şi reieşind din Hotărârea Curţii de Conturi, Agenţia „Moldsilva” a organizat 4 
seminare zonale cu atragerea personalului silvic care are tangenţa nemijlocită la aceste 
lucrări, începând cu maistrul silvic până la inginerul silvic-şef ai întreprinderilor. La aceste 
seminare au fost discutate bazele teoretico-aplicative a lucrărilor silvotehnice şi punerea în 
valoare a masei lemnoase, cît şi cele practice. În rezultatul seminarelor menţionate, 
personalul silvic antrenat în aceste seminare  vor susţine testările pe problemele cunoaşterii 
bazelor teoretico-aplicative a lucrărilor silvotehnice şi punerii în valoare a masei lemnoase. 
Ca finalizare aceste categorii de specialişti ai serviciului silvic vor primi noi ciocane de 
marcat individuale şi personalizate, aprobate şi  egalate în responsabilitate cu ştampilile. 
Utilizarea inadecvată atrage după sine responsabilitate penală.  

  
DESPRE AMENAJAREA PĂDURILOR 

Un rol deosebit şi unul dintre cele mai principale activităţi 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. 
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Amenajamentul silvic include un sistem de măsuri pentru asigurarea gospodăririi 
raţionale a terenurilor din fondul forestier şi realizării folosinţelor silvice, regenerarea, paza 
şi protecţia pădurilor, promovarea unei politici tehnico-ştiinţifice unice, bazate pe concepţia 
de dezvoltare durabilă a pădurilor şi silviculturii. 

Gospodărirea pădurilor trebuie să se sprijine pe promovarea unei silviculturi bazate 
pe nişte principii bine determinate, cum ar fi: 

- principiul continuităţii; 
- principiul eficacităţii funcţionale; 
- principiul valorificării raţionale a tuturor resurselor pădurii; 
- principiul ecologic.  

Datorită particularităţilor sale, amenajamentul silvic reprezintă componenta strategică 
a managementului forestier. Finalitatea managementului într-o economie de piaţă, nu se 
limitează doar la reglementarea producţiei. Cu cît înaintează în timp, cerinţele prind 
calitatea factorilor de mediu cresc, iar rolul economiei forestiere în menţinerea echilibrului 
ecologic şi economic devine mai important. Rolul economiei forestiere este acela de a 
identifica soluţia armonizată din punct de vedere ecologic şi economic. După cum ne-a 
demonstrat experienţa noastră - neglijarea consumului real al produselor şi serviciilor 
forestiere determină în final starea resurselor forestiere. 

Începând cu anul 1992 şi până în 1995, lucrările de amenajare a pădurilor au fost 
efectuate de către specialiştii amenajişti din România şi un grup nou format de specialişti 
amenajişti începători din R. Moldova. Anume în această perioadă s-a pus temelia creării 
corpului de amenajişti silvici din R. Moldova. Din 1996 până în prezent, amenajarea 
pădurilor se efectuează de către tânărul colectiv de amenajişti din cadrul ICAS (Institutul de 
Cercetări şi Amenajări Silvice) şi cu sprijinul tehnic acordat de către ICAS Bucureşti. 

Actualmente amenajarea pădurilor se efectuează în baza normativelor tehnice 
româneşti, racordate la standardele europene, adaptate şi modificate în conformitate cu 
particularităţile specifice pădurilor autohtone şi a legislaţiei Republicii Moldova în vigoare. 

În perioada 1992-2002 au fost amenajate toate pădurile fondului forestier ale 
Republicii Moldova gestionate de Agenţia „Moldsilva” pe o suprafaţă de circa 400 mii ha. 

În anul 2003 au fost elaborate studiile de prelungire a materialelor de amenajare 
pentru gospodăriile silvice Călăraşi, Soroca, Şoldăneşti, Glodeni. 

Începând cu anul 2004 au luat start lucrările de reamenajare ale pădurilor gestionate 
de Agenţia „Moldsilva”. 

Până în prezent sunt reamenajate 13 întreprinderi silvice cu o suprafaţă aproximativ 
de 183731 ha. 

Cu părere de rău nerespectarea în multe cazuri de către întreprinderile silvice a 
executării lucrărilor propuse de amenajamentele silvice stopează dezvoltarea arboretelor şi 
duc la degradarea lor. De asemenea, este necesar de a menţiona că amenajamentul silvic 
nu limitează de loc iniţiativa personalului silvic în a aplica şi promova un management  
forestier durabil şi a încerca şi experimenta în procesul de gospodărire a pădurilor. 
Amenajamentul silvic este instrumentul necesar în mânile chirurgului. Mâna chirurgului cu 
bisturiu poate efectua o operaţie fina la ochi sau în mânile patologoanatomului – stabileşte 
cauza decesului, postmortem. 

Un alt aspect ţine de calitatea şi precizia lucrărilor de amenajare. Auditul efectuat a 
demonstrat că şi în acest domeniu sînt rezerve şi potenţial nevalorificat. Vom începe cu 



 11

dotarea tehnică a personalului şi instruirea lui, utilizarea aparatajului şi tehnologiilor 
moderne. La scara Republicii Moldova – teritoriu mic şi resurse puţine, dar importante este 
cazul de trecut la amenajarea continuă şi nu la cea de odată la 10 ani. 

În procesul de asigurare a gospodăririi terenurilor cu vegetaţie forestieră şi 
includerea  lor în circuitul economic un loc aparte ocupă amenajamentul silvic. Este 
începutul la orişice activitate de gospodărire, de cunoaştere, de organizare în spaţiu şi în 
timp, de planificare, de valorificare a resurselor forestiere şi cel mai important de asigurare 
a regenerării simple sau lărgite a acestora.      

În anul 2006, paralel cu efectuarea lucrărilor de amenajare a pădurilor fondului silvic 
de stat gestionat de Agenţia „Moldsilva”, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice a 
efectuat lucrări de amenajare a pădurilor gestionate de Autorităţile Publice locale (primării) 
în baza Proiectului „Inventarierea şi evaluarea stării Ariilor Naturale protejate de stat şi 
vegetaţiei forestiere din afara fondului silvic gestionat de Agenţia „Moldsilva” aprobat de 
către Fondul Ecologic Naţional pentru 118 primării din raioanele Soroca, Floreşti, Şoldăneşti 
şi Rezina pe o suprafaţă de 3817 ha. 

În perioada anilor 2004-2007, inginerii amenajişti din cadrul ICAS au participat activ şi 
în alte proiecte cum ar fi Grantul „Dezvoltarea pădurilor comunale” finanţat de Guvernul 
Japoniei. Lucrările de amenajare au fost efectuate în 41 primării ale R. Moldova cu o 
suprafaţă totală de 6127 ha. 

În prezent putem constata: din cele 978 primării/1679localităţi avem amenajate 159 
primării/9944 ha sau 13% din toată suprafaţa cu vegetaţie forestieră aflată în 
gestiunea autorităţilor administraţiei publice locale.  

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului  Nr. 1381din  10.12.2007  „Cu privire la 
activitatea Agenţiei pentru Silvicultură “Moldsilva”  în anul 2006 şi în nouă luni ale 
anului 2007”  se prevede, că Agenţia „Moldsilva” în comun cu organele centrale de 
specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale, va 
întreprinde măsurile necesare pentru efectuarea amenajamentului silvic al fondului 
forestier şi al vegetaţiei forestiere din afara acestuia, indiferent de forma de 
proprietate, pe o suprafaţă de 40 mii ha, în vederea ţinerii corespunzătoare a 
evidenţei de stat a fondului forestier. 

Poate este declarativ, dar este absolut corect şi necesar. 
Rămâne doar de identificat sursele de finanţarea a activităţii de amenajare a 

terenurilor cu vegetaţie forestieră şi de implementat această hotărâre.  
      

REGENERAREA PĂDURILOR 
Una din sarcinile primordiale ale silviculturii naţionale este regenerarea pădurilor, 

care ţine şi de onoarea profesională. Ţara noastră a înregistrat mari întârzieri în domeniul 
regenerării naturale a pădurilor Din aceste considerente suntem obligaţi de a căuta soluţii 
proprii, care s-ar conforma particularităţilor ecologice caracteristice fondului forestier 
naţional. În scopul implementarii Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier şi 
pentru executarea art. 2 al  Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 350-XV  din 12 
iulie 2001 Pentru aprobarea Strategiei dezvoltării durabile a sectrorului forestier din 
Republica  Moldova  şi pct.6 al Hotărîrii Guvernului nr.107 din 7 februarie 2001  „ Despre 
executarea Hotărîrii Guvernului Republicii  Moldova nr.595 din 29 octombrie 1996 şi unele 
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măsuri suplimentare pentru optimizarea gestionării gospodăriei silvice şi protecţia 
forestiere” a fost primită Hotărîrea Guvernului RM nr.737 din 17.06.2003 „Cu privire la 
aprobarea Programului de stat de regenerare  şi împădurire a terenului fondului forestier pe 
anii 2003-2020”. Conform programului nominalizat în perioada de referinţa se prevedea 
efectuarea lucrărilor de regenerare a pădurilor  pe o suprafaţa totală de 95,1 mii. ha, nclusiv 
plantarea culturilor silvice pe 24,7 mii. ha (26%), ajutorarea regenerării naturale pe 39,0 mii. 
ha (41%) şi regenerarea naturală pe 31,4 mii. ha (33%). 

Examinând prevederile şi îndeplinirea programului susmenţionat în perioada anilor 
2002-2009 s-a constatat: 

Efectuarea lucrărilor de regenerare a pădurilor au fost prevăzute pe o suprafaţă 
totală de 42,3 mii ha -  s-a îndeplinit  pe 27,5 mii ha (65%), inclusiv plantarea culturilor 
silvice a fost prevăzută pe 11,0 mii ha - s-a îndeplinit  pe 7,9 mii ha (71,8%), ajutorarea 
regenerării naturale a fost prevăzută pe 17,3 mii ha - s-a îndeplinit pe15,6 mii ha (90,2%), şi 
regenerarea naturală a fost prevăzută pe  14,0 mii ha s-a îndeplinit  pe 4,0 mii ha (28,6%), 
în afară de aceasta  pe  4,7 mii ha  s-au  plantat culturi silvice în contul programului de 
valorificare a terenurilor şi sporire a fertilităţii solurilor (Hotărîrea Guvernului nr.636 din 
26.05.2003) pe terenurile primite în fondul forestier pînă în anul 2001. 

Din cele expuse de mai sus rezultă că nu se îndeplinesc prevederile programului 
nominalizat. Cauza constă în neîndeplinirea posibilităţii la tăieri de produse principale, 
inclusiv afectate de calamităţi naturale. În anii 2008 - 2009 lucrările de regenerare au fost 
îndeplinite pe o suprafaţa de 3,7 mii ha şi  3,6 mii ha corespunzător, înclusiv plantarea 
culturilor silvice – 1,0 mii ha şi 0,7 mii ha, ajutorarea regenerării naturale – 2,3 mii ha şi 2,3 
mii ha şi regenerarea naturală – 0,3 mii ha şi 0,6 mii ha. Restanţele la capitolul dat nu sânt 
de loc îmbucurătoare şi optimiste.              

 În Rezervaţia  “Plaiul Fagului” s-au obţinut rezultate satisfăcătoare la regenerarea 
fagului prin regenerarea naturală şi efectuarea lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale 
(afânarea solului înainte de caderea seminţelor, semănatul seminţelor şi plantarea puieţilor 
de fag). 

 Starea actuală a unei părţi considerabile, circa 40%, din arboretele fondului forestier 
este nesatisfăcătoare.  Arboretele de stejar, gorun, alte specii de vârstă înaintată de origine 
vegetativă, cu consistenţe scăzute sunt afectate de diferite fenomene nefavorabile, 
necesitând intervenţii urgente de refacere. Evoluţia stării arboretelor degradate antropic 
sunt binecunoscute. Din experienţa existentă în acest domeniu relevă că în cazul 
neefectuării unor lucrări complexe în pădurile cu structuri alterate, degradarea se 
accentuează şi mai tare, evoluând în direcţia succesiunii speciilor fundamentale (cvercinee, 
fag) cu cele pionere mai puţin valoroase (carpen, tei, acerinee, frasin). Concomitent cu 
atingerea vârstei exploatabilităţii (inclusiv cea de protecţie) ele necesită măsuri eficiente 
pentru regenerarea /conservarea arboretului existent. Conservarea acestor arborete 
prevede în primul rând o regenerare naturală şi raţională din sămânţă. Astfel, 
regenerarea naturală apare ca veriga cea mai importantă a procesului de conservare 
a biodiversităţii naturale. Cu cât vârsta arboretelor este mai înaintată, cu atât 
potenţialul lor bioregenerativ este mai redus.  
             Stimaţi primari! Pentru o foarte mare parte din terenurile ocupate cu vegetaţie 
forestieră din subordinea primăriilor cu starea lor degradantă, tehnologiile aplicate de către 
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silvicultori în păduri, ar fi o bună soluţie de reinstalare a vegetaţiei şi de asigurare a 
funcţionalităţii lor. 
 

EXTINDEREA TERENURILOR CU VEGETAŢIE FORESTIERĂ 
Necesităţile actuale ale societăţii noastre în diverse produse forestiere depăşesc cu 

mult potenţialul natural al fondului forestier naţional existent. În ultimul timp la nivel mondial 
şi regional sunt prognozate schimbări climaterice, care îngrijorează mult  ţara noastră deja 
confruntându-se cu fenomene de aridizare şi deşertificare. Republica Moldova dispune de 
un relief înclinat, predispus la eroziune şi alunecări, care necesită măsuri permanente de 
protecţie, deoarece, conservarea şi ameliorarea solurilor este o condiţie primordială a 
dezvoltării durabile a agriculturii şi în mod indispensabil – a întregii ţări. Republica Moldova 
dispune de circa 81000 ha terenuri degradate (3%) care sunt practic impracticabile pentru 
folosinţe agricole sau ar necesita investiţii financiare considerabile pentru aceste scopuri. 
Concomitent, este necesar de menţionat că Republica Moldova dispune de circa 800 mii ha 
terenuri afectate de procesele erozionale şi care în cazul neimplemenării unor măsuri 
urgente de atenuare /ameliorare, inclusiv prin crearea unei reţele performante de perdele 
forestiere de protecţie, riscă să-şi diminueze fertilitatea până la atingerea unor indici care le-
ar face de asemeni ineficiente pentru folosinţe agricole.  

Pentru asigurarea unui echilibru ecologic constant şi a unei influenţe mai pronunţate 
asupra regimului climateric din teritoriu, crearea unor coridoare ecologice de interconexiune 
între trupurile de pădure şi sporirea productivităţii terenurilor agricole a fost adoptată de 
către Parlamentul Republicii Moldova Stratejia dezvoltării durabile a sectorului forestier 
naţional (12.07.2001, nr 350-XV)în perioada anilor 2002-2020, apoi elaborat  şi primit prin 
Hotărîrea Guvernului nr.636 din 26.05.2003 Programul de valorificare a terenurilor noi şi de 
sporire a fertilităţii solurilor în perioada anilor 2003-2010. 

Programul  determină măsurile necesare şi cheltuielile pentru realizarea lor pe unităţi 
administrativ-teritoriale. 

Principiul de bază ai strategiei combaterii degradării constă în formarea unui carcas 
de protecţie în baza împăduririi terenurilor republicii, cu crearea concomitentă a fîşiilor 
forestiere, construirea instalaţiilor hidrotehnice, efectuarea măsurilor antierozionale 
agrotehnice, care în ansamblu, vor asigura protecţia terenurilor de procesele de degradare. 

Programul reprezintă documentul de bază pentru planificarea şi realizarea de către 
organele administraţiei publice centrale şi locale a politicii unice  de stat pentru protecţia 
resurselor  funciare.  

Conform programului nominalizat şi stratejiei dezvoltării durabile a sectorului forestier 
naţional în perioada de referinţa se prevedea efectuarea lucrărilor silvoameliorative prin 
împădurirea terenurilor deteriorate pe o suprafaţa de 128,0 mii ha, inclusiv: 
            - crearea fîşiilor de protecţie a câmpurilor – 12,1 mii ha;  
            - crearea fîşiilor  antierozionale – 28,3 mii ha; 
            - crearea plantaţiilor de protecţie a apelor– 14,9 mii ha; 
            - crearea plantaţiilor forestiere pe terenurile degradate – 72,7 mii ha;       

Examinând prevederile şi îndeplinirea stratejiei dezvoltării durabile a sectorului 
forestier naţional în perioada anilor 2002-2009 s-a constatat:  



 14

Efectuarea lucrărilor privind împădurirea terenurilor deteriorate au fost prevăzute pe o 
suprafaţă totală  de 56,9 mii ha – s-a împădurit  57,7 mii ha (101,4 %), inclusiv: 

 crearea fîşiilor de protecţie a câmpurilor au fost prevăzute pe o suprafaţă de 5,4 
mii ha – s-au creat  circa  0,1 mii ha (1,9 %); 

 crearea fîşiilor  antierozionale au fost prevăzute pe o suprafaţă de – 12,6 mii ha; 
- nu s-au creat 

 crearea plantaţiilor de protecţie a apelor au fost prevăzute pe o suprafaţă de 6,6 
mii ha – s-au    creat circa  – 0,2 mii ha (3,0 %); 

 crearea plantaţiilor forestiere pe terenurile degradate au fost prevăzute pe o 
suprafaţă de 32,3 mii ha – s-au creat – 57,4  mii ha (168,4 %); 

Agenţia, la fiecare început de an, a aprobat pentru întreprinderile silvice indicatorii 
privind extinderea terenurilor cu vegetaţie forestieră. Din datele Agenţiei rezultă că 
cheltuielile suportate pentru culturile silvice plantate şi îngrijite au constituit, în anul 2008, 
suma de 58,5 mil.lei, iar în anul 2009 – 40,3 mil.lei.   

Îngrijirea actualului fond forestier şi extinderea lui din sursele proprii, este rezultatul 
mobilizării totale atât al mijloacelor financiare, cît şi al potenţialului uman. De la sine reiese 
faptul că, ramura silvică epuizând  întreg potenţialul existent are nevoie de un sprijin şi un 
ajutor financiar din partea statului. La autofinanţare ramura silvică se poate dezvolta doar 
prin asigurarea unor pîrghii economice stimulatorii, deoarece veniturile de la realizarea 
produselor silvice atît lemnoase, cît şi nelemnoase nu pot asigura funcţionalitatea şi 
dezvoltarea ramurii. Pentru extinderea terenurilor cu vegetaţie forestieră este nevoie nu de 
subvenţii, care prin esenţă sa este ceva complementar. Adică, avem de bază, dar nu ne 
ajunge. Viitoarele păduri şi terenuri cu perdele forestiere de protecţie pot fi plantate şi 
realizate numai prin constituirea unei comenzi de stat în domeniu cu alocarea 
mijloacelor financiare necesare şi asigurarea unui control strict din partea tuturor 
participanţilor la proces: silvicultori, autorităţi financiare, cele locale şi de mediu.  

 
Onorată asistenţă! 
Componente importante ale complexului de acţiuni destinate promovării practicilor 

agro-forestiere implementate de Agenţia „Moldsilva” pe parcursul ultimului deceniu sunt 
proiectele „Conservarea solurilor în Moldova” şi „Dezvoltarea sectorului forestier 
comunal în Moldova”. Activităţile respective au demarat prin negocierea de către Agenţia 
„Moldsilva” cu Banca Mondială (Fondul Prototip de Carbon) a proiectului „Conservarea 
solurilor în Moldova” (PCSM), în cadrul căruia, în perioada 2002-2006 s-au plantat 
20,3 mii ha. Experienţa pozitivă şi primele rezultate obţinute au oferit posibilitatea iniţierii în 
anul 2006 a unui al doilea proiect în colaborare cu Fondul BioCarbon din cadrul Băncii 
Mondiale sub denumirea „Dezvoltarea sectorului forestier comunal în Moldova” pe 
suprafaţa de 10,6 mii ha. 

Obiectivul general al proiectelor menţionate este de a contribui la reabilitarea şi 
conservarea solurilor prin împădurirea terenurilor aflate în proces de degradare. În calitate 
de deţinători ai terenurilor destinate împăduririi sunt circa 700 de primării şi 23 de 
întreprinderi silvice din toate structurile teritorial-administrative ale ţării. Tot aici este 
necesar de menţionat că, primul acord al Republicii Moldova privind comercializarea 
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reducerilor de emisii de dioxid de carbon a fost semnat de către Agenţia „Moldsilva” cu 
Banca Mondială în anul 2004. 

Proiectele menţionate vor fi implementate şi finanţate din mijloacele Agenţiei 
„Moldsilva”, suma investiţiilor necesare constituind circa 47 milioane dolari SUA (efectuarea 
lucrărilor de plantare, îngrijire, completare, menţinere, pază, protecţie etc.). Proiectele vor 
demonstra eficacitatea măsurilor de împădurire a terenurilor degradate şi de gospodărire în 
regim de conservare şi utilizare durabilă a pădurilor existente şi a celor nou-create, 
implicând şi un efect economic pozitiv, în principal prin valorificarea masei lemnoase 
recoltate în urma aplicării lucrărilor şi tratamentelor silviculturale, precum şi a produselor 
nelemnoase ale pădurii. Pe lângă produsele forestiere recoltate, reducerea netă a emisiilor 
de CO2e în atmosferă în prima perioadă creditare va constitui 7,4 milioane tone, din care 
2,5 milioane tone sunt deja contractate de Fondurile Băncii Mondiale pentru perioada 
până în anul 2017. Valoarea totală a tranzacţiei a constituit circa 10 milioane dolari 
SUA. Această sumă va acoperi circa 20% din costul total al investiţiilor. 

În contextul încurajării comunităţilor participante în proiectele de împădurire Guvernul 
Japoniei a acordat Republicii Moldova două granturi în anii 2004 şi 2009 cu valoarea totală 
de 1,9 milioane dolari SUA administrate de Agenţia „Moldsilva” (prin intermediul Institutului 
de Cercetări şi Amenajări Silvice). Printre obiectivele principale ale granturilor respective pot 
fi menţionate: 

a) Asigurarea durabilităţii activităţilor de împădurire prin conştientizarea publică şi 
perfecţionarea managementului forestier. 

b) Ridicarea bunăstării populaţiei din zonele rurale, prin perfecţionarea 
managementului pădurilor şi pajiştilor comunale. 

Granturile sunt semnificative şi prin faptul că majoritatea mijloacelor (circa 75%) au 
fost direcţionate la acţiuni concrete prin implementarea Programului de granturi mici prin 
acordarea fiecărui beneficiar a unor finanţări nerambursabile de până la 15 mii dolari SUA. 
Obiectul activităţilor sunt pădurile (păduri, predele forestiere de protecţie a câmpurilor, spaţii 
verzi, alte tipuri de vegetaţie forestieră) şi pajiştile aflate în proprietatea publică a primăriilor. 

Salut şi exprim recunoştinţa faţă de primarii prezenţi în sală, care au avut 
curajul şi fermitatea pentru a identifica şi transmite pentru împăduriri terenuri. Acum 
aceste primării sunt eligibile şi pot beneficia de Programul de Granturi oferit de 
Guvernul Japoniei în mărime de 600 mii USD.  

 
RESURSELE UMANE ÎN SILVICULTURĂ 

Activitatea de gospodărire a pădurilor şi de exploatarea lemnului care se desfăşoară, 
oferă posibilităţi de muncă unui număr însemnat de oameni, nu numai temporar sau 
sezonier, ci şi permanent. La momentul actual în ramura silvică numărul mediu scriptic al 
lucrătorilor constituie circa 5245 angajaţi (graficul). 

Efectuând o analiză a evoluţiei efectivului de personal, observăm o tendinţă de 
micşorare al numărului de angajaţi. Dacă în anul 2008, numărul lor constituia 5619 
persoane, apoi în anul 2010 –  5245 persoane, adică înregistrându-se o scădere cu circa 
6%. 
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Totodată ţinem să menţionăm, că numărul total al angajaţilor antrenaţi în ramura 
silvică variază în fiecare an, astfel numărul total al populaţiei antrenat în efectuarea 
lucrărilor silvice constituie circa 10 mii oameni anual.  Locuri noi de muncă sînt create în 
sezonul de extindere al fondului forestier, perioada de îngrijire al sectoarelor noi plantate cu 
păduri şi perioada de colectare al produselor accesorii ale pădurii, adică locurile de muncă 
respective purtând un caracter sezonier.  

Nu în ultimul rând remarcăm şi acel  fapt că, în ramura silvică fondul de salarizare 
constituie peste 45% din totalul veniturilor acumulate. 
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În ceea ce priveşte salariul mediu lunar al angajaţilor ramurii silvice, apreciem 

tendinţa de micşorare a lui în ultima perioadă de timp. 
 

Evoluţia salariului mediu lunar în ramura silvică 2007-2010, I 
trimestru

1451

1687

1637

1561

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

2007 2008 2009 2010

Anii

Le
i

 
 
Salariul mediu actual al angajaţilor din ramura silvică este practic cel mai mic salariu 

înregistrat în economia naţională, fiind mai jos decît minimul de existenţă pe ţară. 
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Agenţia „Moldsilva” nu s-a conformat prevederilor Hotărîrii Guvernului cu privire la 
cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real nr. 165 din  09.03.2010, în ceea ce 
priveşte stabilirea cuantumului de 990 lei pentru I categorie de salarizare. 

Astfel, pentru trecerea la sistemul de salarizare al angajaţilor, cu stabilirea salariului 
tarifar pentru categoria I de calificare în mărime de 990 lei, cheltuielile totale vor spori cu 
34 520,0 mii lei, constituind circa 232 648,00 mii lei, dintre care cheltuielile legate de 
întreţinerea personalului şi defalcările în bugetul asigurărilor sociale se vor cifra la circa 
165 634,8 mii lei, inclusiv: 

• fondul de salarizare – 130936,6 mii lei; 
• contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat – 30115,4 mii lei; 
• asigurarea medicală – 4582,8 mii lei; 

 Volumul enorm al lucrărilor, deficitul financiar în ramura silvică va fi destul de mare, 
constituind circa 15 000,0 mii lei, fapt ce se răsfrânge şi asupra mărimii salariului mediu 
lunar, care cu situaţie la data de 01 aprilie curent, după cum am relatat mai sus, constituie 
1561,0 lei, fiind unul din cele mai mici salarii din economia naţională. 

Deficitul financiar înregistrat, a făcut posibil apariţia datorilor faţă de angajaţi, bugetul 
consolidat, bugetul asigurărilor sociale de stat, care la moment se estimează la circa 
21680,3 mii lei, condiţionând respectiv şi blocarea din partea inspectoratelor fiscale 
teritoriale ale conturilor de decontare, în unele cazuri fiind iniţiată deja şi procedura de 
sechestrare al patrimoniului din gestiune.  
         

  PAZA PĂDURILOR ŞI A ALTOR TERENURI CU VEGETAŢIE FORESTIERĂ 
Agenţia „Moldsilva” şi paza silvică a întreprinderilor subordonate întreprind unele 

măsuri pentru asigurarea pazei fondului forestier, micşorarea volumului de tăieri ilicite, 
diminuarea altor încălcări ale legislaţiei silvice. 

Nemijlocit la efectuarea pazei pădurilor sînt încadraţi 190 maiştri silvici, 13 
cinegeticieni, 1146 pădurari, 74 pădurari de vînătoare şi garda forestieră în număr de 22 de 
inspectori. În rezultatul măsurilor întreprinse, în perioada ultimilor 2 ani şi I trimestru 2010 
au fost întocmite 1244 procese verbale asupra cazurilor de tăieri ilicite cu un volum de 
masă lemnoasă de 4,9 mii m3, care au adus un prejudiciu de 817 mii lei. 

Recuperarea prejudiciului cauzat a constituit 482,1 mii lei. Domniile voastre aveţi 
tabelele respective, care oglindesc starea oficială a lucrurilor. Mai există însă cu regret şi 
partea neoficială. Nu tot timpul măsurile primite au avut efectul aşteptat în ce priveşte 
asigurarea pazei pădurilor de la tăierile ilicite. 

În lipsa responsabilităţii personale şi ignorarea măsurilor recomandate de unii 
angajaţi au fost admise tăieri ilicite de proporţii, de exemplu. 

ÎSC Ialoveni, o.s. Răzeni, cantonul silvic nr. 3, pădurar P. Ciobanu -132,4 m3, 
cantonul silvic nr. 2, pădurar I. Cujba – 22,05 m3. 

ÎSS Orhei, o.s. Vatici, cantonul nr. 9, pădurar V. Neghină – 103,25 m3, cantonul 
silvic nr. 19, pădurar P. Rotari – 24,31 m3. 

ÎSS Teleneşti, o.s. Teleneşti, cantonul silvic nr. 13, pădurar I. Manoli – 41,24 m3, 
cantonul silvic nr. 16, pădurar Gh. Şeremet – 109,5 m3. 
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ÎSS Orhei, o.s. Susleni, cantonul silvic nr. 8, pădurar I. Scripnic – 27,2 m3, 
cantonul silvic nr. 14, pădurar V. Scripnic – 10,8 m3, cantonul silvic nr. 9, pădurar D. 
Ochievschi – 10,7 m3. 

ÎSS Glodeni, o.s. Glodeni, cantopnul silvic nr. 9, pădurar V. Pasat – 245,6 m3. 
ÎSS „Hînceşti – Silva”, o.s. Oneşti, cantonul silvic nr. 9, pădurar N. Bambuleac 

– 73,1 m3. 
ÎSS Călăraşi, o.s. Bravicea, cantonul silvic nr. 10, pădurar M. Ţaca – 73,0 m3, 

cantonul silvic nr. 9, pădurar S. Botnari – 80,0 m3. 
În prezent sînt întreprinse acţiuni privind degajarea activităţii personalului silvic de 

măsuri improprii şi diferite de obiectivele principale de asigurare a integrităţii patrimoniului 
forestier al ţării şi ridicarea responsabilităţii personale a fiecărui nivel de specialişti de starea 
de pază. Este timpul, necesitatea şi momentul oportun de al întoarce pe silvicultor cu 
faţa spre pădure. Desigur, ar fi incorect să-l lăsăm de unul singur cu toate problemele 
ei( şi cu ispitele ei de asemenea). 

 
Un alt tablou este la paza  terenurilor cu vegetaţie forestieră administrate de primării. 
În conformitate cu ordinului № 37 – p din 18.03.2010 emis de către Agenţia 

“Moldsilva” “Despre ameliorarea stării de pază a pădurilor şi efectuarea reviziilor planificate 
şi de control în perioada de primăvară 2010”, specialiştii întreprinderilor silvice în comun cu 
angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat în perioada martie-iunie 2010 au efectuat revizii 
planificate şi de control în terenurile acoperite cu păduri, perdele forestiere de protecţie şi 
altă vegetaţie din gestiunea autorităţilor publice locale. 

În rezultatul inventării până în prezent au fost prezentate rezultatele reviziilor din  752 
primării şi 29 raioane ale Republicii cu o suprafaţă ce constituie  40.487 ha păduri, din care 
la momentul revizuirii 6204 ha se aflau într-o stare nesatisfăcătoare  şi 21274 ha perdele 
forestiere de protecţie şi altă vegetaţie forestieră cu o suprafaţă de 2534 ha în stare 
nesatisfăcătoare. 

Din totalul suprafeţelor acoperite cu păduri în teren lipsesc 49,6 ha la Briceni şi 0,22 
la Criuleni, iar din perdele forestiere la Briceni lipsesc 15,6 ha. 

Revizia a depistat un volum de 7062 m³ tăieri ilicite cea ce reprezintă 114,3 m³ la 
1000 ha suprafaţă acoperită cu păduri, perdele forestiere de protecţie şi altă vegetaţie 
forestieră  în comparaţie cu fondul forestier  gestionat de Agenţia “Moldsilva”___________. 

De menţionat, că din totalul de 752 primării revizuite  numai 63 primării deţin 
pădurari, 45 din ele au paznici şi 47 paza este asigurată parţial, iar restul 597 primării 
nu asigură paza vegetaţiei forestiere. 

Analizând datele şi informaţiile privind aspectele care ţin de tăirile ilicite în Republica 
Moldova, se poate de constat: 

1. Ca fenomen social, ecologic şi economic tăierilor ilicite au proporţii deosebite. 
2. Datele statistice nu reflectă starea reală şi proporţiile adevărate ale 

fenomenului. 
3. Problema tăierilor ilicite nu a devenit o preocupare primordială a autorităţilor 

administaraţiei publice locale şi a celor de mediu de nivel central şi local. 
4. Neglijarea fenomenului duce la degradarea resurselor forestiere, pierderi 

financiare enorme pentru economia sectorială şi bugetul statului. 
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5. Conlucrarea insuficientă în domeniul contracarării şi combaterii tăirilor ilicite 
între autorităţile silvice, cele de mediu, ale administraţiei publice locale, de 
interne şi de judecată. 

6. Conştientizarea insuficientă la nivel local a daunei adevărate a acestui 
fenomen şi la nivel central în scopul sporirii responsabilităţilor. 

Cauzele care au condus la amplificarea acestui fenomen pot fi definite ca 
următoarele: 

• deficitul şi preţurile mari la resurse energetice; 
• sărăcirea majorităţii populaţiei; 
• lipsa personalului specializat la unii deţinători de terenuri cu vegetaţie forestieră; 
• nerespectarea/ignorarea legislaţiei silvice; 
• lipsa unui control de stat eficient în domeniul asigurării pazei tuturor resurselor 

forestiere; 
• existenţa intereselor de grup şi corporative privind menţinerea stării actuale în 

domeniul pazei pădurilor şi vegetaţiei forestiere; 
• ineficienta legislaţiei silvice şi de mediu privind asigurarea integrităţii vegetaţiei 

forestiere; 
• cumularea de funcţii la anumite categorii ale serviciului silvic de stat şi 

Inspectoratului ecologic de stat, care creează posibilităţi de admitere şi 
efectuare a tăierilor ilicite; 

• controlul departamental insuficient şi ineficient; 
• prezenţa în economia naţională a sectorului tenebru, care se asigură cu resurse 

forestiere din contul celor obţinute ilicit; 
• insuficienţa măsurilor de combatere a fenomenelor sociale cum ar fi corupţia, 

mituirea, criminalizarea unor activităţi sau domenii etc. 
 
O importanţă deosebită pentru conservarea şi gestionarea resurselor forestiere în 

Republica Moldova o are procesul FLEG. Programul “Îmbunătăţirea aplicării legislaţiei 
forestiere a guvernării în cadrul Iniţiativei Politice Europene de Vecinătate (ENPI-FLEG) cu 
ţările din Europa de Est şi Rusia” este un răspuns la activităţile ilegale în domeniul forestier 
cu care se confruntă Republica Moldova şi ţările participante (Armenia, Georgia, 
Azerbaijan, Ucraina, Belarus şi  Rusia). 

Acest program este rezultatul unui acord între Comisia Europeană şi Banca 
Mondială.  În Republica Moldova este realizat de către parteneriatul dintre Banca Mondială 
(BM) şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN) . 

Costul total al Proiectului constituie 540,2 mii $, din care partea ce va fi alocată de 
către BM este de 300,2 mii $ şi IUCN va contribui cu suma de 240 mii $. 

Programul are obiectivele să asigure aplicarea prevederilor legale în sectorul 
naţional forestier şi să stabilească o legătură între cele trei categorii-ţintă: Guverne 
(Ministere, Departamente, Parlamentari, Autorităţi judiciare, Autorităţi publice locale, organe 
vamale); Societatea civilă (organizaţii neguvernamentale, organizaţii comunitare şi 
comunităţi dependente de resursele forestiere); Sectorul privat. 

Direcţiile principale sînt axate pe programul de training pentru specialiştii ramurii 
silvice, a personalului organelor de poliţie, procuratură, vama, justiţie, pe întărirea 
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capacităţilor ICAS-ului prin procurarea de echipament cît şi a întreprinderilor silvice cu GPS-
uri şi utilaj, procesul de comunicare, elaborarea studiilor de marketing şi analiza a tăierilor 
ilegale.  

 
Onorată asistenţă !  
O problemă pe care n-ar trebui s-o trecem cu vederea la întrunirea noastră este 

şi cea ce ţine de imaginea silvicultorului în societate. Şi trebuie să recunoaştem că 
imaginea joacă un rol însemnat în orice activitate.  

Silvicultorii au fost antrenaţi în jocuri politice, şi în campanii electorale. Şi astăzi 
avem ceea ce avem: o imagine eronată a silvicultorilor.  

În procesul de implementare a strategiilor şi programelor naţionale forestiere, 
Agenţia „Moldsilva”, inclusiv structurile teritoriale, se confruntă cu un şir de conflicte şi 
constrângeri. O parte importantă din acestea sunt generate de transparenţa şi comunicarea 
insuficientă la nivel central, regional şi local cu organele administrării publice de nivel 
raional şi local, cu comunităţile locale sau reprezentanţii acestora. 

Legislaţia în vigoare stabileşte obligaţiuni şi competenţe privind reglementarea 
relaţiilor silvice şi asigurarea transparenţei în procesul decizional. Una din sarcinile 
principale ale autorităţilor silvice este de a contribui la informarea publicului despre starea 
reală şi dezvoltarea fondurilor forestier şi cinegetic, asigurându-i acces liber la informaţie şi 
participare la procesul de luare a deciziilor. În acelaşi timp, cetăţenii şi asociaţiile obşteşti au 
dreptul să primească de la autorităţile silvice informaţie despre starea fondurilor forestier şi 
cinegetic, măsurile planificate şi realizate de conservare şi folosire a acestora,  să  propună 
şi să realizeze, în conformitate cu legislaţia, măsuri privind paza şi folosirea raţională a 
fondurilor forestier şi cinegetic, conservarea biodiversităţii etc. 

Pentru a preveni sau diminua problemele şi conflictele în relaţiile cu organele 
administrării publice de nivel raional şi local, comunităţile locale, asociaţiile obşteşti etc., 
este necesar de a întreprinde un complex de activităţi cu aspect comunicativ şi 
propagandistic. Deci, soluţionarea problemelor cu care se confruntă astăzi sectorul 
forestier, pe lângă aspectele pur tehnice, depinde în mare măsură şi de capacitatea 
structurilor silvice de a comunica şi promova interesele eco-forestiere naţionale, atât 
structurilor publice, cât şi societăţii în întregime.  
 Comunicarea în domeniu trebuie să se realizeze inclusiv prin implementarea unor 
activităţi educaţional-explicative. Acţiunile urmează să permită informarea privind factorii 
locali, care afectează domeniul şi asupra consecinţelor, trebuie să încurajeze activităţile de 
dezvoltare a pădurilor comunale şi să permită exerciţiul consultării şi participării publice al 
populaţiei în problemele de mediu. De asemenea, trebuie să abordeze situaţiile de criză 
sau aspectele critice ale domeniului, urmărind îndeaproape rezultatele monitorizării asupra 
dezvoltării pădurilor, sesizările specialiştilor, ale populaţiei sau ale mas-media. 

Printre activităţile concrete recomandate pentru procesul de comunicare pot fi 
menţionate următoarele: 

1. Informarea oficială a consiliilor raionale şi locale, organelor teritoriale de protecţie 
a mediului despre volumul lucrărilor silvice (tăieri silvice, lucrări de regenerare a 
pădurilor, de extindere a terenurilor cu păduri şi alte tipuri de vegetaţie forestieră 
etc.) programate pe parcursul anului în cadrul fondului forestier gestionat de 
unitatea silvică pe teritoriul raioanelor respective – organele publice şi cetăţenii 
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trebuie să primească informaţia din prima sursă, fără interpretări şi completări 
eronate. 

2. Expunerea la şedinţele consiliilor raionale şi locale a problemelor cu care se 
confruntă sectorul forestier pe teritoriul raioanelor şi primăriilor din zona de 
activitate, căile de ameliorare, rezultatele obţinute, programe/strategii etc.  

3. Stimularea comunităţilor locale active la procesul de conservare şi extindere a 
pădurilor şi altor tipuri de vegetaţie forestieră – oferirea unui număr de puieţi 
pentru activităţi de înverzire fără plată sau la preţ de sinecost, instituirea unor 
premii speciale pentru cele mai active persoane participante (inclusiv 
elevi/studenţi), cofinanţarea unor activităţi cultural-educative etc. 

4. Selectarea celor mai pregătiţi specialişti din cadrul unităţilor silvice şi delegarea 
acestora pentru participarea la discursuri, prelegeri cu ocazia manifestaţiilor 
organizate în cadrul localităţilor (ziua sau hramul localităţii, adunări de dare de 
seamă şi alegeri, ziua cunoştinţelor etc.), asigurând ţinuta şi comportamentul 
corespunzător. 

 
În contextul sensibilizării opiniei publice privind problematica ce ţine de conservarea 

şi gestionarea patrimoniului forestier naţional, precum şi cu instituirea anului 2011 de către 
Organizaţia Naţiunilor Unite «Anul Internaţional al Pădurilor», începând cu 1 iulie curent, 
Agenţia «Moldsilva» desfăşoară concursul naţional «Pădurea – o şansă pentru viitor». 

La acest concurs ce va avea loc între 1 iulie 2010 şi 30 iunie 2011 sunt admise 
lucrări ce abordează tematica pădurilor noastre. Concursul se va desfăşura în două 
secţiuni: audiovizual, presa scrisă şi creaţia literar-artistică a copiilor. Sunt instituite premii 
de până la 10 mii de lei pentru materialele publicate de jurnalişti în presa scrisă, radio şi 
televiziune, pentru creaţia literar-artistică a copiilor – articole, poezii, fotografii, desene, 
artizanat şi meşteşugărit. Astfel, încercăm şi pe această cale să sensibilizăm opinia publică 
privind problematica forestieră. Dar cununa succesului credem că este în colaborare cu 
societatea civilă, cu administraţia publică locală, cu organele puterii şi colaborând cu 
reprezentanţii presei scrise, a radioului şi televiziunii. 
                                                                                              
             Onorată asistenţă!  

Starea economică a sectorului forestier la începutul mileniului III este influenţată  de 
existenţa sau lipsa unui echilibru între cerere şi ofertă pe piaţa produselor lemnoase. 
Perioada respectivă este caracterizată prin micşorarea PIB-ului şi scăderea producerii în 
prelucrarea lemnului şi producerea de mobilă. 
           Pe parcursul întregii istorii al Republicii Moldova (sec.XIX-XX) pe  piaţa ei  a fost  un 
deficit permanent al resurselor forestiere lemnoase. În perioada sovietică acesta a fost 
atenuat prin importul în volume mari  a lemnului din alte zone al fostei  Uniuni Sovietice 
(Rusia, Ucraina, ş.a.). Se importau şi cantităţi mari de diverse resurse energetice: energie 
electrică, produse petroliere, combustibil solid  şi ce este foarte important - toate la preţuri 
mici. Acestea au determinat şi structura consumului resurselor forestiere: la lemnul de 
foc(majoritatea din propriile păduri)- circa 35-45% din volumul general recoltat local şi 
lemnul de lucru şi pentru construcţii(importat)- circa 70-80% din necesităţile peţii interne. 
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Odată cu distrugerea fostei pieţe comune, ruperea relaţiilor  economice, scumpirea 
tarifelor la transportări feroviare şi auto -, introducerea vamelor, restricţiilor şi licenţelor, 
taxelor vamale ş.a. a avut loc o restructurare a consumului intern a resurselor forestiere. O 
influenţă determinantă a avut-o scumpirea surselor energetice. Astfel, în present majoritar 
masa lemnoasă recoltată asigură necesităţile în lemn de foc-nevoi primare şi vitale. Pentru 
populaţia rurală în mare parte aceasta a devenit unica sursă de căldură. 

Creşterea şomajului, scăderea veniturilor şi sărăcirea majorităţii populaţiei împreună 
cu scumpirea resurselor energetice, deficitul de lemn accesibil pentru populaţie a avut ca 
consecinţe creşterea  considerabilă a tăierilor nelegitime şi a braconajului. În perioada anilor 
1990-2000  tăierile nelegitime în terenurile cu vegetaţie forestieră deţinute de primării au 
luat proporţii deosebite şi au dus la nimicirea a sute de hectare. 

Ponderea veniturilor din sectorul forestier în  structura generală a veniturilor 
populaţiei, îndeosebi a celei rurale, constatăm valori nesemnificative. Veniturile sectorului 
forestier constituie 0.3-0.4% din produsul intern brut. Totodată este necesar de observat, că 
în unele sate veniturile de la meştejugărit devin considerabile prin confecţionarea 
împletiturilor din răchită, producerea butoaielor, altor vase pentru vinificaţie şi a tarei din 
lemn, colectarea plantelor medicinale, tehnice şi aromatice,a florilor, a fructelor de pădure şi 
ciupercilor.  

Recoltările de produse nelemnoase are ca scop asigurarea unor necesităţi pentru 
consumul propriu, precum şi pentru comercializare. În acest proces sânt implicate în mare 
măsură femeile şi copiii. 

În ultimul timp şi-a făcut apariţia un nou serviciu: comercializarea lemnului şi 
transportarea lui la domiciliu. Veniturile căpătate sînt o sursă de existenţă pentru o 
categorie mică a populaţiei. Sânt semnalate cazuri de dobândire ilicită a lemnului cu scopul 
de realizare şi  obţinerea veniturilor. 

Consumul resurselor forestiere este direct proporţional cu gradul de dezvoltare a 
societăţii, care include proporţia dintre resursele utilizate în stare naturală sau ca lemn de 
foc şi cele prelucrate (structura consumului). Este foarte importantă eficienţa utilizării 
resurselor forestiere, care presupune satisfacerea necesităţilor crescânde ale societăţii cu 
aceleaşi  resurse sau includerea în acest scop a unor rezerve, dar fără a afecta potenţialul 
de regenerare, respectând principiile dezvoltării durabile. Tehnologiile aplicate la 
satisfacerea nevoilor în primul rând primare de încălzire a populaţiei trebuie să fie moderne 
şi eficiente, cu utilizarea minimă de resurse. În acest scop este necesar de pornit de la 
aprobarea unor standarde pentru construcţiile caselor de locuit în localităţile rurale şi 
instalaţiile de încălzire (cazanele şi sobele), să nu admită consumul excesiv de resurse 
energetice şi să minimalizeze eventualele pierderi. Ar fi foarte util să se propună variante 
diferite pentru construcţiile rurale ca costuri şi suprafeţe, dar care să prevadă izolarea 
termică a încăperilor, crearea condiţiilor confortabile de temperatură, asigurare cu apă şi 
canalizare. Consumul resurselor forestiere este dependent şi de nivelul de cultură şi 
educaţie ecologică al populaţiei. 

Alt aspect al factorului economic constă în prognoza privind perspectivele 
consumului resurselor forestiere în condiţiile creşterii bunăstării. Aşa cum ne demonstrează 
experienţa altor ţări, creşterea economică este legată de creşterea consumului de produse 
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ale pădurilor, inclusiv lemnoase, nelemnoase şi influenţe ecoprotective. În ţările dezvoltate 
consumul de produse lemnoase constituie circa 1mc pe cap de locuitor (inclusiv produse de 
tară, carton, hârtie).În Republica Moldova consumul actual constituie 0.10mc masă 
lemnoasă localăl / capita.  
            Influenţa globalizării asupra situaţiei din Republica Moldova în cazul resurselor 
forestiere promite majorarea ponderii celor utilizate în scopul încălzirii şi celor prelucrate. 
Accesul la tehnologiile moderne de prelucrare a produselor forestiere vor spori rolul 
acestora în economia naţională, creşterea veniturilor căpătate în sectorul forestier. Va avea 
loc o nouă restructurare a consumului intern în direcţia celui mondial. Va spori calitatea 
produselor forestiere şi desigur vor creşte şi preţurile la aceste produse. Apropierea 
standardelor la produse, servicii şi în general de viaţă presupune şi o apropiere a veniturilor. 
În caz contrar nu oferă şanse de supraveţuire pentru populaţia locală, ci doar un nivel de 
subexistenţă. 

Privind în perspectivă, ultimele estimări ale FAO indică pentru anul 2015 o creştere 
a consumului combustibilului lemnos până la 2,35 miliarde de metri cubi, după care 
consumul va deveni staţionar, datorită faptului că ridicarea eficienţei arderii lemnului va 
compensa cererea de combustibil lemnos. Pentru alte scopuri, FAO estimează un nivel al 
consumului cifrat la 2 miliarde de metri cubi în 2015 şi la 2,4 miliarde de metri cubi în 2030. 

Datele estimative ale consumului real al resurselor lemnoase la nivel naţional 
efectuate în anul 2005 şi confirmate în anul curent ne indică următoarele. 

Consumul intern este estimat la circa 1200  mii m3 anual , din care:  
• Masa lemnoasă recoltată legal în cadrul Agenţiei „Moldsilva” reprezintă circa 430 

mii m3/an. 
• Masa lemnoasă recoltată legal pe terenurile aflate în gestiunea altor deţinători 

circa 5 mii m3/an. 
• Masă lemnoasă importată, din care doar 20-30% se utilizează la încălzire, circa 

30 mii m3/an. 
• Masă lemnoasă provenită de la tăierile nelegitime înregistrate 7-10 mii m3/an. 
• Utilizarea deşeurilor din livezi, vii, câmpuri agricole (echivalentul în lemn de foc), 

circa 100 mii m3/an. 
• Utilizarea masei biologice animaliere (tizicul) ş.a. echivalentul în lemne de foc-

circa 50 mii m3/an. 
• Din surse neidentificate – 545 mii m3. 
Veniturile ratate de la comercializarea lemnului recoltat ilegal din surse 

neidentificate în prezent  constituie: 
• 545 mii m3x351 lei/m3=191.30 mil lei/an. 

Astfel, veniturile ratate constituie la 191.30 mil lei/an pe ţară. În acelaşi timp, 
veniturile totale ale Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva” în anul 2010 au constituit 
180  mil. lei. 

Orişice exces în gospodărirea resurselor forestiere are urmări nefaste pentru 
economia ţării. Exploatarea excesivă poate da un efect economic imediat, dar în viitor va 
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cere cheltuieli mult mai mari pentru restabilirea şi menţinerea lor. Orişice greşală poate 
avea ca urmare degradarea totală a spaţiului de trai pentru popor.  

Neincluderea în gospodărire a unor rezerve  este inadmisibilă din punctul de vedere 
al momentului istoric - prezenţa şomajului în masă, plecării masive peste hotarele republicii 
a populaţiei, agravarea stării sociale şi economice la sate, necesitatea creării unor condiţii 
minime de viaţă: alimentare, căldură , apă,  canalizare. 

Pădurea şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră constituie o componentă 
importantă pentru dezvoltarea spaţiului rural. Prin Strategia dezvoltării durabile a 
sectorului forestier din Republica Moldova, Legea nr. 1041-XIV din 15.06.2000 privind 
ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate şi Hotărîrea Guvernului Republicii 
Moldova nr.841 din 26.06.04 cu privire la aprobarea Programului de valorificare a terenurilor 
noi şi de sporire a fertilităţii solurilor, este prevăzută extinderea terenurilor cu vegetaţie 
forestieră până la 128,1 mii ha în perioada de până la  anul 2020 . Aceste terenuri se află în 
subordinea primăriilor. După cum s-a demonstrat mai sus până la moment s-au plantat 
circa 60 mii ha.  

De la extinderea terenurilor cu vegetaţie forestieră, care vor fi plantate, se pot 
prognoza următoarele venituri, calculate în baza extrapolării celor obţinute în sectorul 
forestier al Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva” în anul 2006: 

• de la tăierile de îngrijire şi conducere în Agenţia „Moldsilva” se obţine în 
mediu 0,62 m3/ha/an, iar de pe suprafaţa plantată se va obţine 79,4 mii m3/ 
anual. 

• de la tăierile de produse principale se obţine în mediu 0,84 m3/ha, iar de pe 
128067ha – 107,6 mii m3/anual. În prezent se obţine la Moldsilva 250 mii m3. 

• volumul total de pe aceste suprafeţe la vârsta exploatabilităţii va constitui 
circa 12,8 mil m3, prognozând un volum mediu pe ha de 100m3. 

• veniturile prognozate vor fi de circa 66.40 mil lei/anual (reieşind din cel 
căpătat de AS „Moldsilva” în anul 2009 de 518.39 lei/ha/an). 

Aceste venituri şi volume de masă lemnoasă vor constitui aportul economico-
financiar în dezvoltarea rurală concomitent cu acele beneficii ecologice şi sociale de la 
plantările planificate.  

Este important de menţionat că aportul sectorului forestier comunal la dezvoltarea 
durabilă a ţării va consta în: 

• sporirea ponderii acestui sector de la 15,7% până la 26%; 
• contribuirea la reducerea proceselor de eroziune a solurilor, de alunecări de 

teren, ameliorarea regimului hidrologic; 
• vor fi ameliorate prin împădurire terenurile agricole degradate;  
• sporirea suprafeţei trupurilor de pădure existente, ceea ce va contribui la 

amplificarea efectelor ecologice locale şi gestionarea durabilă a pădurilor; 
• terenurile destinate împăduririi practic nu sînt disponibile pentru alte folosinţe, 

ceea ce oferă o bază pentru managementul corespunzător a folosinţei 
pământului la nivel local; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de habitat pentru animale sălbatice, iar în unele 
cazuri va recrea habitatele pentru viaţa sălbatică (flora şi fauna) şi pentru 
peisaj, va menţine şi ameliora  biodiversitatea; 
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• oferirea economiei locale a unor resurse suplimentare de masă lemnoasă de 
circa 187 mii m3/anual ; 

• fiind plantate limitrof terenurilor agricole, pădurile noi-formate vor contribui la 
sporirea productivităţii acestora; 

• se va asigura angajarea pentru un număr considerabil de oameni din 
localităţile rurale (la lucrări silvice); 

• pentru durata scurtă şi medie se va îmbunătăţi folosirea pământului şi se vor 
crea avantaje numeroase de la polifuncţionalitatea pădurilor, prin 
diversificarea aporturilor şi veniturilor (produse din lemn, vânătoarea, plantele 
medicinale, apicultura etc.), crearea resurselor locale de combustibil cu 
carbon neutral (lemn), protecţia terenurilor agricole contra factorilor naturali 
nefavorabili.  

În contextul general existent în lume privind cercetările ştiinţifice de  diversificare a 
surselor de energie şi asigurarea securităţii energetice, importanţa sectorului forestier va 
creşte cu mult.  

În prezent, produsele lemnoase locale ocupă doar 4% în balanţa energetică a ţării, 
96% aparţinând surselor importate. Masa lemnoasă reprezintă o sursă de energie termică 
renovabilă şi importantă pentru localităţile rurale. În diferite etape istorice ale Republicii 
Moldova volumul deficitar al lemnelor de foc a avut diferite valori. Necesităţile locale au fost 
acoperite din pădurile  ţării în proporţii de la  70-73 % în perioada interbelică, la 30-35% în 
perioada sovietică  şi circa 40-50% în perioada 1990-2009. Pentru  populaţia rurală lemnele 
de foc au devenit unica sursă de căldură. 

În perioada anilor 2001-2009 au fost făcute investiţii foarte solide atât din partea 
Statului, precum şi cu implicarea surselor financiare ale populaţiei într-un domeniu foarte 
important şi nobil - cazificarea caselor şi apartamentelor individuale. Din totalul de  1146 
500 case, cele cazificate reprezintă 52%/592 100. Lucrul acesta are însă un impact negativ 
din punct de vedere al securităţii energetice a statului, deoarece a mărit dependenţa ţării de 
o singură resursă energetică de import şi din o singură ţară. Dacă se investeau banii în 
creşterea suprafeţelor terenurilor cu vegetaţie forestieră şi în sporirea calităţii şi 
randamentului cazanelor de încălzire, credem noi că securitatea energetică a ţării era în 
creştere.  

Deficitul  lemnelor de foc poate fi atenuat sau chiar lichidat prin împăduririle 
terenurilor degradate, plantarea perdelelor de protecţie a câmpurilor şi benzilor de protecţie 
a apelor. Întrucât în aceste scopuri sunt folosite specii repede crescătoare şi cu cicluri mici 
de producţie se poate de calculat care ar fi beneficiile economice a acestor plantaţii, care 
vor contribui, în primul rând, la ameliorarea stării ecologice.  

Astfel, pentru fiecare primărie în aria satului este posibil de a avea circa 300-450 ha 
de plantaţii, inclusiv perdelele forestiere de protecţie a câmpurilor, care trebuie să ocupe 4- 
5 % din suprafaţa terenurilor arabile. Volumul mediu recoltat de pe 1 ha la vârsta 
exploatabilităţii (20 ani) ar fi de circa 100 m3 / ha. În fiecare an ar fi posibil de recoltat 15-20 
ha, obţinându-se circa 1500- 2000 m3 / an. Preţurile cele mai mici la lemnul de foc în AS 
”Moldsilva” sînt de 280 lei /m3 (preţul stabilit la 1 m3 după datele contabile  la 1.10.2007). 
Deci, primăria ar putea obţine un venit de circa 420– 560 mii lei/an. Aceasta ar fi o 
contribuţie foarte esenţială în bugetul local şi combaterea sărăciei. Este de menţionat că 
bugetul mediu al unei primării din Republica Moldova este de circa 650 mii lei/an.  
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Producerea energiei electrice şi termice cu folosirea masei lemnoase până nu 
demult nu putea rezista concurenţei din cauza preţurilor mici la combustibilii tradiţionali – 
petrol şi cărbune. Pentru obţinerea a 1000 kw-oră de energie electrică, e necesară 
aproximativ o tonă masă lemnoasă uscată.   

Prin folosirea raţională a masei lemnoase, se pot asigura necesităţile de produse 
industriale (hârtie, material de construcţie, mobilă etc.)  şi în combustibil energetic. 
Necesitatea anuală a energeticii mondiale constituie 10 miliarde tone combustibil 
convenţional. Majorarea biomasei vegetale poate acoperi pe deplin toate necesităţile 
omenirii, deoarece anual pe suprafaţa pământului se recoltează aproximativ 60 miliarde m3, 
ceea ce reprezintă 30 miliarde tone cărbune.  

Combustibilul lemnos reprezintă un produs ecologic pur, aducând mediului 
înconjurător minimum de substanţe nocive. Practic, în acest tip de combustibil lipseşte 
sulful şi conţinutul de azot nu depăşeşte 1% din masă. La arderea masei lemnoase 
conţinutul de azot este foarte redus. 

Pentru obţinerea a unei tone combustibil convenţional e necesar  2200 kg masă 
lemnoasă sau 4,68 m3 plop, sau 2,65 m3 salcîm. 

 Pentru producerea  1 Gcal energie termică este necesar de 0,669 m3 plop sau 
0,379 m3 salcâm. Preţul de piaţă a unui m3 plop -  260 lei, salcâm – 350 lei. Reieşind din 
acestea, materia primă pentru o Gcal energie termică produsă din masa lemnoasă de plop 
costă 174 lei, iar din salcâm – 133 lei. Pentru producerea 1 Gcal este necesar 125 litre (100 
kg) petrol. Astfel, preţul materiei prime  1 Gcal  produse din masă lemnoasă este de 2,5-4 
ori mai ieftin decât din petrol.   

Dezvoltarea sectorului forestier comunal şi  producerea energiei electrice şi termice 
din masă lemnoasă este o direcţie strategică foarte importantă pentru dezvoltarea durabilă 
a ţării, crearea unui mediu de viaţă confortabil în localităţile rurale şi asigurarea echilibrului 
ecologic. 

Reieşind din problemele expuse mai sus, dirijarea sectorului forestier din Republica 
Moldova necesită o remodelare în scopul armonizării legislaţiei silvice, asigurării gestionării 
durabile a fondului forestier, extinderii terenurilor cu vegetaţie forestieră. Sectorul forestier 
trebuie sa-şi aducă aportul său în dezvoltarea localităţilor rurale, reducerea sărăciei, 
asigurarea echilibrului ecologic, ameliorarea peisajului naţional şi a condiţiilor de trai, astfel 
contribuind la dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova.  
                                                 
Cele zece Porunci…. ale Pădurii: 

1. Eu sunt zăgazul apelor şi ocrotirea roadei câmpului, cunoaşte-mă şi 
păzeşte legea mea! 

2. Nu lua numele pădurii în deşert! 
3. Adu-ţi aminte să sfinţeşti sărbătoarea pădurii! 
4. Cinsteşte pădurea ca să trăieşti mult şi bine pe pământ! 
5. Să nu ucizi pădurea! 
6. Să nu fii lacom faţă de pădure! 
7. Să nu furi pădurea! 
8. Să nu mărturiseşti strâmb contra pădurii! 
9. Să nu pofteşti pădurea apropiatului tău! 
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10.  Nu urî paznicii pădurilor, ci ajută-i în îndeplinirea slujbei lor nobile şi grele! 

 
                        Extras din „Glosa pădurii”, 1932 

 



ACTIVITATEA 
AGENŢIEI „MOLDSILVA”

(indicatorii cantitativi şi calitativi)



Suprafaţa fondului forestier naţional conform Cadastrului funciar 
general (la 01.01.2010)

365,8/100410,2/100TOTAL:

2,8/0,73,2/0,8Fondul forestier proprietate privată3.

35,7/9,744,1/10,7
Fondul forestier proprietate publică 
a unităţii administrativ-teritoriale 
(primării)

2.

302,2336,6/82,1inclusiv gestionate de Agenţia 
„Moldsilva”1.1.

327,4/89,6362,9/88,5Fondul forestier proprietatea publică 
a statului1.

Suprafaţa acoperită cu 
pădure/ ponderea, 

mii ha/%

Suprafaţa totală/ 
ponderea, mii 

ha/%
Categoriile de deţinătoriNr.

d/o



Evoluţia suprafeţei pădurilor în Republica Moldova

230
222

247,6
271,2 278,2

301,2
317,6

333,9
355,1 362,7 362,7 365,8

1918 1945 1966 1973 1978 1983 1988 1993 2003 2005 2006 2010

Suprafaţa acoperită cu păduri, mii ha



Gradul de împădurire şi suprafaţa pădurilor la 1 locuitor 
în unele ţări ale lumii

0,0810,9Republica Moldova
0,19 15,6Ucraina
1,19 22,4SUA
4,64 58,9Finlanda
0,12 28,1Germania
0,27 25,2 Franţa
0,48 45,2Austria
0,08 22,6Belgia
0,04 8,2 Marea Britanie
0,29 26,5România
0,429,7Bulgaria
0,7 11,4Turcia
0,2327,4Polonia

Suprafaţa pădurilor la 1 locuitor, 
ha /loc.Gradul de împădurire, %Ţara



Repartiţia pădurilor pe principalele formaţiuni 
forestiere

143,8
131

16,6

9,4 5,7

48,5

7,7

Cvercinee Salcîmete Frăsinete Cărpinete Plopişuri Alte specii foioase Pinete 



Categorii şi suprafeţe a ariilor naturale protejate de stat amplasate 
în limitele fondului forestier

155942,1144Total

94705.53Zone umede de importanţă internaţională6.
4784Rezervaţii de resurse5.

32804,440Rezervaţii peisagistice4.
501c) mixte

27408b) plante medicinale
500151a) silvice
779160Rezervaţii naturale

3.

124,912b) botanice
660,320a) geologice şi paleontologice
785,232Monumente ale naturii

2.

193785Rezervaţii naturale de stat1. 

Suprafaţa ocupată,  
ha

Numărul
obiectelorDenumirea categoriilor de arii protejateNr.

d/o



Principalele tipuri de păduri din Republica Moldova

140-160depuneri aluvialeLunca Nistrului şi Prutului; 
văile râurilor miciZăvoaie11

240-400cenuşii de pădurePodişul NistruluiPăduri petrofite de gorun10

240-350cenuşii de pădureNordul republiciiPăduri petrofite de stejar 
pedunculat9

150-170
cenuşii-închise de 
pădure; cernoziomuri 
petrofite şi dezalcaline

Sudul republiciiStejăret cu stejar pedunculat şi 
porumbar8

150-220cenuşii-închise de 
pădureZona de centruStejăret cu stejar pedunculat cu 

carpen7

160-280cernoziom de pădure; 
cernoziom petrofitSudul republiciiStejăret cu stejar pufos6

180-240cenuşii-închiseNordul republiciiStejăret cu stejar pedunculat şi 
mesteacăn5

180-240cenuşii-închiseNordul republiciiStejăret cu stejar pedunculat şi cireş4
180-340cenuşii de pădureCodrii centrali şi Nord-vesticiGorunete monodominate3

200-350cenuşii de pădureCodrii; podişul Nistrului; 
nordul republiciiGorunet cu carpen2

280-400brune-cenuşii de pădureNord -Vestul zonei de centruFăgete1

AltitudineaSolurileZona de răspândireDenumirea tipuluiNr.
d/o



Indicii dendrometrici medii ai fondului forestier

3,31196,91801240,7340Total la suprafaţa 
acoperită cu păduri

7,414,12481790,6527Salcie
7,944,93101860,6927Plop
3,710,72391710,7652Tei

5,01,02372040,7041Plop tremurător
3,32,0100500,6312Mesteacăn
3,9276,6132690,7518Salcîm
3,22,9152870,7328Ulm
3,83,01651030,7532Jugastru
2,64,4200550,6919Paltin de cîmp
3,556,02351770,7852Frasin
3,533,32341780,7852Carpen
2,41,23132810,7896Fag
3,0415,41921500,7353Cvercinee
2,816,5-340,6411Pin

Creşterea medie la 1 
ha terenuri acoperite 

cu păduri, m3

Creşterea 
medie totală, 

mii m3

Volumul mediu 
la 1 ha 

arboreturi 
exploatabile, m3

Volumul mediu la 
1 ha terenuri 
acoperite cu 
păduri, m3

Consistenţa
medie

Vîrsta
medie, 

ani
Denumirea 

speciilor



Corelaţia dintre volumul creşterilor medii anuale şi recoltarea 
masei lemnoase în procesul tăierilor silvice

91
1,1

45
0,7

95
1,7

38
7,1

95
2,7

38
2,4

95
2,4

37
5,8

95
5,7

35
9,7

96
0,3

40
3,2

98
4,7

43
8,9

98
5,7

42
2

98
5,7

39
7

99
5,9

43
8,4

99
5,9

41
0,6

99
5,9

42
0,6

99
7,4

41
0,5

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Creşterea medie totală, mii m3 Recoltarea masei lemnoase, mii m3



Dinamica focarelor de dăunători şi boli 
(suprafaţa la începutul  anului de referinţă, mii ha)

24,116,915,81,820,626,420,67,5024,125
Suprafaţa supusă
combaterii aeriene,
mii ha

11,48,28,214,525283128262721Ponderea din FFN, 
%

34,524,624,852,590101,5111,586,482,285,768,5Total focare 

0,10,40,130,1000000,270,6Boli silvice

18,014,26,07,47,66,26,78,36,47,718,8Dăunători xilofagi

16,410,018,745,082,495,3104,878,175,877,749,1Dăunători defoliatori

20092008200720062005200420032002200120001991Denumirea 
factorilor patologici 



Creşterea în pepinierele silvice a materialului 
forestier de reproducere

32
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Puieţi, mii buc.



Repartiţia capacităţilor Agenţiei „Moldsilva” de
debitare a lemnului pe unităţi silvice

160 000Total
12500Străşeni18.
2000Manta-V17.
2000Ialoveni16.
3250Cimişlia15.
16000Tighina14.
3250Teleneşti13.
12000Şoldăneşti12.
4250Soroca11.
2500Silva-Sud10.
2000Silva-Centru9.
19750Orhei8.
11500Nisporeni-Silva7.
9500Iargara6.
10500Hînceşti-Silva5.
22250Glodeni4.
10000Edineţ3.
3750Comrat2.
13000Călăraşi1.

Capacitatea de proiect anuală, m3Întreprinderea pentru silviculturăNr
d/o



Volumul mediu anual şi asortimentul mărfurilor principale 
produse de către întreprinderile  Agenţiei „Moldsilva”

80,0toneMangal9.

350,0mii buc.Ţăruşi de vie8.

16,3mii buc.Palete7.

20,6mii buc.Lăzi5.

2,1mii m3Şipcă pentru gard4.

950, 0m3Semifabricate tăiate3.

21,3mii m2Piese de parchet2.

4,2mii m3Cherestea1.

Volumul produs mediu 
anual

Unitatea de 
măsurăDenumirea articolelorNr.

d/o



Volumele de recoltare a produselor 
nelemnoase ale pădurii în preţuri curente

96
1,3

29
93

,2 40
18 47
55

,4

46
91

,7

73
68

,7

65
54

,4 76
36

93
78

10
00

4,5

85
54

,2

73
32

,6

67
49

,8

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 media
anuală

Volumele în preţuri de realizare, mii lei



Repartiţia Fondului forestier gestionat de Agenţia "Moldsilva" 
pe unităţi şi ocoale silvice conform situaţiei la 01.01.2010

14950,216644,6Chişinău

3.

1036,91183,98. Durleşti
3641,93818,39. Anenii Noi*
3626,84253,010. Vadul lui Vodă
2706,13104,711. Criuleni
3938,54284,812. Ghidighici

4010,34078,57. Vărzăreşti
5009,55245,26. Călăraşi
5344,15579,65. Hîrjauca
4977,65111,04. Bravicea

19341,520014,3Călăraşi

2.

3339,03802,03. Sîngerei
2988,03372,02. Chişcăreni
3643,04805,01. Bălţi 

9970,011979,0Bălţi 

1.

inclusiv acoperită cu păduriTotal
Suprafaţa terenurilor gestionate, ha  Denumirea unităţilor şi 

ocoalelor (sectoarelor) silvice
Nr.
d/o



1979,82407,026. Călineşti
4419,74735,025. Făleşti
3373,63809,024. Glodeni
3816,14135,023. Rîşcani

13589,215086,0Glodeni

6.

2460,02556,022. Otaci
4466,04858,021. Ocniţa
3902,04104,020. Donduşeni
5332,05785,019. Edineţ
3913,04227,018. Briceni
3212,03398,017. Lipcani

23285,024928,0Edineţ

5.

1241,01940,016. Vulcăneşti
2598,03364,015. Ciadîr Lunga
2063,02912,014. Congaz
2775,04039,013. Comrat

8677,012255,0Comrat

4.

inclusiv acoperită cu păduriTotal
Suprafaţa terenurilor gestionate, ha  Denumirea unităţilor şi 

ocoalelor (sectoarelor) silvice
Nr.
d/o



31825,034067,2Hînceşti-Silva

7.

4227,94551,427. Bozieni
3257,33430,128. Buţeni
4963,15088,629. Bobeica
5177,05438,530. Mereşeni
4771,34954,931. Logăneşti
4632,55260,532. Cărpineni
4795,95343,233. Oneşti

8710,811966,0Iargara

8. 3097,84133,934. Baiuş
4354,16049,835. Leova
1259,01782,336. Basarabeasca

13350,113871,4Nisporeni

9.
3156,13284,337. Păruceni
2100,72237,238. Grozeşti
4600,54733,639. Ciorăşti
3492,73616,340. Nisporeni

inclusiv acoperită cu păduriTotal
Suprafaţa terenurilor gestionate, ha  Denumirea unităţilor şi 

ocoalelor (sectoarelor) silvice
Nr.
d/o



1951,83064,656. Taraclia
1267,72217,855. Slobozia
4538,24967,554. Cociulia
4194,44404,453. Baimaclia
2817,93431,552. Moscovei

14770,018085,9Silva-Sud

12.

1970,72351,051. Nicolaevca
2303,92511,050. Frunzeşti
1891,32064,049. Sculeni
3088,23362,048. Ungheni
2671,52786,047. Corneşti

11925,613074,0Silva-Centru

11.

4157,04421,046. Vatici
4732,04973,045. Ivancea
3736,03863,044. Teleşău
3842,04031,043. Selişte
2896,03236,042. Susleni
2837,03179,041. Pohrebeni

22200,023703,0Orhei

10.

inclusiv acoperită cu păduriTotal
Suprafaţa terenurilor gestionate, ha  Denumirea unităţilor şi ocoalelor 

(sectoarelor) silvice
Nr.
d/o



14395,015399,0Soroca

13. 3398,03626,057. Şolcani
4401,04593,058. Soroca
6596,07180,059. Cuhureşti

13597,015042,0Şoldăneşti

14. 4917,05302,060. Olişcani
4372,04811,061. Şoldăneşti
4308,04929,062. Cinişăuţi

9837,910805,2Teleneşti

15. 1364,91796,663. Căzăneşti
3203,23526,964. Mîndreşti
5269,85481,765. Teleneşti

19919,223411,6Tighina

16.

1637,51766,866. Grigoriopol
4172,64499,767. Hîrboveţ
3952,34916,068. Căuşeni
2433,82993,569. Căinari
4708,05435,670. Talmaza
3015,03800,071. Olăneşti

inclusiv acoperită cu păduriTotal
Suprafaţa terenurilor gestionate, ha  Denumirea unităţilor şi 

ocoalelor (sectoarelor) silvice
Nr.
d/o



302235,3336541,3TOTAL:
513,11691,0RNS Prutul de Jos24.

5358,85552,0RNS Rlaiul Fagului 23.
4973,05736,0RNS Pădurea Domnească22.
5073,75177,0RNS Codrii21.

3271,63417,881. Străşeni
4013,14089,780. Scoreni
5216,45343,579. Căpriana

12501,112851,0Străşeni

20.

6593,07303,1"Manta-V "19.
3857,93966,978. Răzeni
1192,91234,977. Ialoveni
2054,32135,376. Cărbuna

7105,07337,0Ialoveni

18.

1618,01759,075. Maximeni
3408,03670,074. Zloţi
1962,02181,073. Cicur-Mingir
2786,02952,072. Mihailovca

9774,010562,0Cimişlia

17

inclusiv acoperită cu păduriTotal
Suprafaţa terenurilor gestionate, ha  Denumirea unităţilor şi ocoalelor 

(sectoarelor) silvice
Nr.
d/o



Totalizator privind starea terenurilor acoperite cu păduri şi vegetaţie forestieră din gestiunea 
autorităţilor publice locale, conform rezultatelor controlului efectuat de către Inspectoratul Ecologic 

2 pădurari95,9690,231141,951232,1851,281026,121077,415Taraclia15.
neasigurată271,3/48,21142,7313,84456,5435,73298,38334,1125Criuleni14.

parţial 
asigurat

ă
344,46/140,2435,05473,97509,0230,871036,571067,4422Donduşeni13.

7 păd. 10 
paznici494,94/42,16130,89774,16905,05200,491006,461206,9523Ştefan Vodă12.

neasigurată173,7/16,859,53297,53357,0631,53573604,537Basarabeas
ca11.

neasigurată502,94/217,4449,06125913081843047323123Cimişlia10.
neasigurată65,21/45,49111649,41660,41256,361256,3628Călăraşi9.
1 pădurar52,26/15,4264,73507,02771,75517,33601,591118,9232Edineţ8.
2 pădurari29,77/24,99112,9471,86584,76745,921028,371774,2927Străşeni7.
6 pădurari53,55/53,55110,26454,19564,45354,413354,993709,433Ungheni6.
3 pădurari84,16/79,3053,24821,2874,44293,092876,323169,4139Hânceşti5.

3 păd.2 
paznici810/78,6676,38453,65530,03223,86710,59934,4533Făleşti4.

6 paznici289/93,651,9710,84762,741131009,281122,2827Cantemir3.
4 paznici34,2145,59297,85343,44849,171645,692494,8623Nisporeni2.

neasigurată22/11151,21710,89862,1289,81 055,561 345,3625Leova1.

nesatisfăcătoaresatisfăcătoarenesatisfăcătoaresatisfăcătoare

inclusiv cu starea:
Total

inclusiv cu starea:
Total

Asigurarea 
pazei şi 
altele

Volumul total 
al tăierilor 

ilicite 
depistate, 

m3/inclusiv în 
păduri

Perdele forestiere de protecţie/altă 
vegetaţie forestierăTerenuri acoperite cu păduriNumărul 

de 
primării 
revizuite

Denumirea 
raionuluiNr



Totalizator privind starea terenurilor acoperite cu păduri şi vegetaţie forestieră din gestiunea 
autorităţilor publice locale, conform rezultatelor controlului efectuat de către Inspectoratul Ecologic 

neasigurată44,21/20,73481211696404611Dubăsari21.
4 paznici128,2220,48335,12355,6157,51108,5126623Şoldăneşti22.
neasigurată27,14964,94964,94650,32650,3228Drochia23.
neasigurată361,2134,15585,72619,8770,591003,741074,3328Râşcani24.
neasigurată689,03/100,86172,46833,241005,7222,92254,1477,0227Căuşeni25.
neasigurată317,322,32397,86400,1887,671067,371155,0425Rezina26.
neasigurată113,46/54,6229,86185,66215,52141,42138,2279,6228Briceni27.
2 păd. 4 

paznici437,08146,95889,251036,24,56416,95421,5136Cahul28.
neasigurată277,07256,181019,341275,52265,951825,212091,1626Anenii Noi29.

7062,232534,3318739,7221273,9
26204,2334282,5940486,8

2752TOTAL

neasigurată772,9895,58895,582271299152640Floreşti20.

2 păd. 4 
paznici100,78168,21486,91655,12110,841060,731171,5719Glodeni19.

neasigurată109,18183,11605,17788,2285,14264,52349,6633Soroca18.

4 păd. 10 
paznici34,58/29,1846,35522,18568,53871,693699,174570,8625Ialoveni17.

7 parţial 
asigurată326,841,59560,4601,9832,47928,5960,9721Ocniţa16.

nesatisfăcătoaresatisfăcătoarenesatisfăcătoaresatisfăcătoare

inclusiv cu starea:
Total

inclusiv cu starea:
Total

Asigurarea 
pazei şi altele

Volumul total 
al tăierilor 

ilicite 
depistate, 

m3/inclusiv în 
păduri

Perdele forestiere de protecţie/altă 
vegetaţie forestierăTerenuri acoperite cu păduriNumărul 

de 
primării 
revizuite

Denumirea 
raionuluiNr



Analiza indicatorilor financiar-economici ai Agenţiei „Moldsilva” în perioada 2007-2010

1562173317631467mii leiîn activitatea auxiliar-industrială
1561162516751449mii leiîn silvicultură

înclusiv:
1561163716871451mii lei6.Salariul mediu lunar
385,5523773,5698mii leiîn activitatea auxiliar-industrială
3645,541604845,54865mii leiîn silvicultură

înclusiv:
4031468356195563mii lei5.Efectivul de personal

1806,210877,816360,512285,5mii leiîn activitatea auxiliar-industrială
17076,481132,397381,684609,6mii leiîn silvicultură

înclusiv:
18882,692010,1113742,196895,1mii lei4. Fondul de salarizare total
5223,132990,151396,837219,8mii leicheltuieli în activitatea auxiliar-industrială
29685,7163014,1207442,7177797mii leicheltuieli în silvicultură
34908,8196004,2258839,5215016,6mii lei3.Cheltuieli în total, inclusiv

133028168,254290,836553mii leiAlocaţii bugetare
înclusiv:

1959,336625,16130251247,5mii leib) profit de la activitatea financiară
-285,5-52,51135,61075,5mii leiîn activitatea auxiliar-industrială
4640,8-16372,5-53838,3-41345,2mii leiîn silvicultură

din ele
4355,3-16425-52702,7-40269,7mii leia) de la activitatea operaţională

înclusiv:
622619761,1832618662,6mii lei2.Profitul net

5529,829032,445127,139259,4mii leide la activitatea auxiliar-industrială
27392,8127556,5136604,7118444,4mii leiîn silvicultură

înclusiv:
32922,6156588,9181731,8157703,8mii leiI. Veniturile

2010 (tr I)200920082007
AniiUnitatea de 

măsurăIndicii



Starea pazei pădurilor gestionate de Agenţia „Moldsilva” în perioada 1997-2009

60,8168,9159,413616498,5104,639,2160,1380,7377,0203,6467,5991,9mii leiSuma prejudiciului cauzat3.2

15921411871291599212625725610373352377cazuriNumărul proceselor-
verbale întocmite3.1

III. Alte contravenţii silvice

14,8213,8518,11043,6590,0441,9844,31117,7833,01192,01206,4597,92596,42852,2mii leiSuma prejudiciului cauzat2.2

121303373913333303866785356907734239291393cazuriNumărul proceselor-
verbale întocmite2.1

II. Păşunatul neautorizat al animalelor

169,8376,7271,0281,1401,4451,4418,3688,7642,3556,7619,7511,81493,31341,4mii leiSuma prejudiciului cauzat1.5

1895305255541112109717072836265622473323320936943566cazuriNumărul proceselor-
verbale întocmite1.4

49,849,650,442,045,549,248,345,852,84942,236,545,046,0%Procentul depistării 
tăierilor ilicite1.3

2,86,14,94,96,56,47,88,512,414,117,317,315,917,2m3/1000 
ha

Volumul tăierilor ilicite la 
1000 ha suprafaţă 
acoperită cu păduri

1.2

1,02,21,71,72,32,32,84,14,44,54,94,94,55,0mii m3Volumul total al tăierilor 
ilicite1.1

I. Tăieri ilicite

2010 
trimestrul I2009200820072006200520042003200220012000199919981997

Unitate de 
măsură

IndiciiNr.
d/o



Primăriile beneficiare PGM al Grantului "Dezvoltarea pădurilor comunale" (2004-2007)

1254254589422260019419910384501255249Total Nisporeni
45933426027666148350176016Vărzăreşti19
15340131001450033195148350196045Şişcani18
28736251026666148350175016Nisporeni17
66351318026666148350175016Marinici16
66301026026670148350175020Grozeşti15
67306,431026666148350175016Călimăneşti 14

156501690810026670148350183120Boldureşti13
7443310026266148350174616Total Leova
744330,7026266148350174616Cazangic12

141305106029800126765156565Total Ialoveni
141305106029800126765156565Suruceni11
896173526710113536538097651633Total Găgăuzia
124541555026700148350175050Gaidar10
71343703349693047126543Copciac9

52535490026670148350175020Comrat8
17650126026670148350175020Cioc-Maidan7
206320175026666148350175016Total Cimişlia
20632175026666148350175016Hîrtop6
76613853575090267507087597354Total Călăraşi
773641026451148350174801Tuzara5
724230020950116387137337Rădeni4

2543023201026266148350174616Onişcani3
3633033301660094000110600Bravicea2
259321920802789294000121892Total Cahul
2593219,220802789294000121892Lebedenco1

Alte surseContribuţia 
locală PGM

Total terenuri 
cuprinse cu 

lucrări

Ameliorarea 
pajiştilor 

comunale
Ameliorarea stării 
pădurilor deţinute

Amenajarea 
pădurilor

inclusiv:
Total

Activităţi principale, haBugetele mini-proiectelor pe beneficiari, lei
Denumirea 
primăriilor 

Nr. 
d/o



103481045026666148350175016Cucuruzeni20
16152109026266148350174616Puţuntei21
8638481475026342148350189442Stepi-Soci22

1343712,3851393132806148350195087Zorile 23
4841757023928681112080593400734161Total Orhei

6717922570057956295818353774Total Ştefan Vodă
46237425029600147468177068Talmaza36
2094221,9145028356148350176706Volintiri 35
661179264560130368731500861868Total Străşeni
75351525026595148350174945Rădeni34

1173285024600138100162700Străşeni33
160342124026220148350174570Cojuşna32
794336026287148350174637Găleşti31

230359186026666148350175016Vorniceni30
6635310027666148350176016Total Soroca
663531027666148350176016Rubleniţa29

37710163214072536390700463236Total Sângerei
25339214029666148350178016Sîngerei28
623031,501660094000110600Drăgăneşti27
633231026270148350174620Bursuceni26

2094025144026666148350175016Total Rezina
2094025144026666148350175016Ghiduleni25
9133652026666148350175016Total Râşcani
9133652026666148350175016Horodişte24

Alte 
surse

Contribuţia 
locală PGM

Total terenuri 
cuprinse cu 

lucrări
Ameliorarea 

pajiştilor comunale
Ameliorarea 

stării pădurilor 
deţinute

Amenajarea 
pădurilor

inclusiv:
Total

Activităţi principale, haBugetele mini-proiectelor pe beneficiari, lei
Denumirea 
primăriilor 

Nr. 
d/o



17750127027666148350176016Brînzenii Noi 37
1014358033600148350181950Chiştelniţa38

8142930026666148350175016Chiţcanii Vechi39

1034261033600148350181950Ghiliceni40

1195069026666148350175016Mîndreşti41
1184573027666148350176016Ordăşei42

72304201800094000112000Pistruieni43

70401812026666148350175016Ratuş44

104402044033026148350181376Tîrşiţei45
9940554021853121499143352Ţînţăreni46
704030026666148350175016Verejeni47

81301536023100129374152474Ineşti48
119649297606032517516800232005198Total Teleneşti

70230672029666148350178016Boghenii Noi 49
53032498031521126094157615Sineşti50

12326201170061187274444335631Total Ungheni

85821898558612751281134892670120348412242Total general

Alte 
surse

Contribuţia 
locală PGM

Total terenuri 
cuprinse cu 

lucrări

Ameliorarea 
pajiştilor 

comunale

Ameliorarea 
stării 

pădurilor 
deţinute

Amenajarea 
pădurilor

inclusiv:

Total

Activităţi principale, haBugetele mini-proiectelor pe beneficiari, lei

Denumirea 
primăriilor 

Nr. 
d/o



Resursele umane ale Agenţiei „Moldsilva”

1949TOTAL:
2165 şi mai mult
11260-65
93345-60
62830-45
255Pînă la 30 ani

REPARTIŢIA PE CATEGORII DE VÎRSTĂ
1783TOTAL:
564Cu studii secundar profesionale
629Cu studii medii de specialitate
590Cu studii superioare

REPARTIŢIA PE STUDII
1540TOTAL:

2Şef secţie amenajarea pădurilor
6Tehnician taxator
18Inginer taxator
20Inspector
12Vînător profesionist

1053Pădurar
188Maistru-pădurar
52Adjunct al şefului de o.s.
79Şef de ocol silvic
20Inginer protecţia pădurii
20Inginer regenerarea pădurii
22Inginer resurse de lemn, materie primă
23Inginer-şef în silvicultură
25Director al ÎS

PERSONALUL PAZEI  SILVICE DE STAT



Suprafaţa preconizată împăduririi în perioada 2003-2020 şi efectele economice aşteptate 

57310,0186977,84107576,379401,54128067Total
3302.610774,86199,24575,67380UTA Gagauzia33
2833.69244,725318,883925,846332Ungheni32
2064.86736,443875,762860,684614Teleneşti31
447.91461,46840,84620,621001Taraclia30

1339.44369,782514,121855,662993Ştefan Vodă29
1017.23318,581909,321409,262273Şoldăneşti28
2375.87751,144459,563291,585309Străşeni27
1660.25416,63116,42300,23710Soroca26
1869.76099,883509,522590,364178Sîngerei25
1813.75917,383404,522512,864053Rîşcani24
1307.14264,662453,641811,022921Rezina23
3737.112192,467014,845177,628351Orhei22
772.82521,421450,681070,741727Ocniţa21

2630.08580,424936,683643,745877Nisporeni20
234.9766,5441325,5525mun. Chişinău19

1402.54575,642632,561943,083134Leova18
1485.34845,742787,962057,783319Ialoveni17
3417.111148,566414,244734,327636Hînceşti16
879.32868,91650,61218,31965Glodeni15

1611.05256302422323600Floreşti14
1789.65838,543359,162479,383999Făleşti 13
874.92854,31642,21212,11955Edinet12

1001.53267,481879,921387,562238Drochia11
1757.35733,423298,682434,743927Donduşeni10
1619.15282,283039,122243,163618Criuleni9
1833.45981,623441,482540,144097Cimişlia8
2330.67603,684374,723228,965208Căuşeni7
3908.512751,647336,565415,088734Călăraşi 6
1435.14682,222693,881988,343207Cantemir 5
1664.35429,743123,962305,783719Cahul4
830.12708,31558,21150,11855Briceni3
860.52807,581615,321192,261923Basarabeasca2

1203.33925,942258,761667,182689Anenii Noi 1
Volumul total, m3Volumul total, m3

Volumul total al 
masei lemnoase,

m3

Tăierile de produse principale
(0,84m3/ha)

Tăierile de îngrijire şi 
conducere (0,62m3/ha)

Venitul  total anual 
posibil de obţinut de la 

suprafaţa plantată,
mii lei (447,5lei/ha)

Volumele de masă lemnoasă posibile pentru recoltare
Total planificat 
pentru plantări, 

ha
Denumirea raioanelor 

administrative
Nr. 
d/o



Dinamica preţurilor la producţia forestieră (lei)

1268133114721105107088410751075Netivită
15971664183215281340133712751275Tivită

Cherestea, m3
1616141312121111Lăzi, buc. 
1371371301171001007979Parchet, m2

178012021262123011601070651450Specii moi
1792158914751300122611051069932Specii tari

Şipca p/gard, m3
Lemn tehnologic

-2267225020001933141712501250Salcâm
22672239245924002384152314001400Stejar

Semifabricate p / parchet, m3
710390390325250250250250Tei
23713013011085858585Salcâm
319175175145110110110110Stejar

Puieţi (pentru o mie)
361351303285201174107107Lemn de foc (s/t) m3
487467428366320288170170Lemn tehnologic (s/t) m3
663583545420405372353353Lemn pentru construcţie
730731629780780780760760Tei
958939861780670662582582Cireş
511546473450440410444444Carpen
749652594615439430417417Salcâm

10099931222950874874660660Stejar
Lemn de gater, m3

2009200820072006  2005 200420032002 Producţia forestieră



Numărul caselor conectate la gazoduct

185 200,0    406 900,0    592 100,0    1 146 500,0   2009
172 800,0    396 100,0    568 900,0    1 146 500,02008
157 500,0    385 600,0    543 100,0    1 145 000,02007
139 000,0    368 200,0    507 200,0    1 121 200,02006
123 700,0    357 800,0    481 500,0    1 141 400,02005
107 700,0    345 200,0    452 900,0    1 081 498,02004
94 900,0    332 900,0    427 800,0    1 098 500,02003

mediul ruralmediul urban

inclusivTotal gospodării
individuale (case) 

conectate la 
gazoduct

Numărul de gospodării individuale (case) conectate la 
gazoduct

Numărul total de 
gospodării

individuale (case)

Anii de
referinţă



BALANŢA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA (mii tone echivalent cărbune)

309274223258271283204223Stocuri de combustibil la sfârşitul 
anului

71065621812Export
199204188182193159120125altele3
9068569861004938822681610vândut populaţiei
17317117517117619012393comerţ şi necesităţi comunale
479466406381364397353240transporturi
7374878710111211496agricultură
207224234230186175165157industrie şi construcţii

20371995207620551958185515561321necesităţi tehnologice de producţie
1091109511661202110797111451158transformat în alte tipuri de energie
31283090324232573065282627012479Consum intern2
34443374347135203398312729062704Distribuţie, total
281223258272281208225189Stocuri de combustibil la începutul 

anului

364360354364413216321223energie electrică
178158150147164238139125combustibili solizi1

15111585171617211548151713951401gaze naturale
953922862891871824694645combustibili lichizi

30063025308231232996279525492394Import
104810783924energie hidroelectrică
110991121011031139397combustibili solizi
37231014113--combustibili lichizi
157126131125121124132121Surse interne

34443374347135203398312729062704Resurse, total
20082007200620052004200320022001



BALANŢA ENERGETICĂ ÎN ANII 2001-2008 (Terajouli)

90748054652975828066829459856539Stocuri de combustibil la sfîrşitul anului
21129019615218335282958Export

56975818526949655172463335233673altele3
2655325094289672948027529240931998117897vîndut populaţiei
51135056516350595207556736092728comerţ şi necesităţi comunale
140681370511942112391068611635103577041transporturi
21752200256326133009328233452815agricultură
61576654698069445604512948384604industrie şi construcţii
5976358527608846030057207543394565338758necesităţi tehnologice de producţie
3201732118342523529532585284883359133980transformat în alte tipuri de energie
9178090645951369559589792828277924472738Consum intern2
1010659898910186110332999691916498525879335Distribuţie, total
82696513756080318246609666005546Stocuri de combustibil la începutul anului
1065810562103821069012109633194186543energie electrică
52184641441143264796697640783668combustibili solizi1
4431946523503285049845408444634092941105gaze naturale
2796827041253272609125569241502036118923combustibili lichizi
8816388767904489160587882819207478670239Import

2971202763052132341144704energie hidroelectrică
32332913327629512995331127282846combustibili solizi

54588---gaze naturale
109867229642934788--combustibili lichizi
46333709385336933563363338723550Surse interne

1010659898910186110332999691916498525879335Resurse, total
20082007200620052004200320022001
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