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Mesaj 
  de felicitare

Colectivele oficiului FLEG Moldova și Institutului de 
Cercetări și Amenajări Silvice vin cu cele mai frumoase urări 
de bine către toți lucrătorii din ramura silvică cu prilejul fru-
moasei sărbători profesionale – Ziua lucrătorului din ramura 
silvică.

Pădurea dintotdeauna a fost nu numai o sursă de existență, 
un patrimoniu cultural și spiritual, dar și o garanție a 
bunăstării naționale. 

Pădurea reprezintă nu doar o bogăție a generației noastre, 
ea este o resursă naturală și pentru generațiile viitoare!

Vă dorim Dumneavoastră și familiilor Dumneavoastre 
multă sănătate pentru dragostea de pădure, pentru munca 
nobilă și grea, pentru frumoasele succese obținute zi de zi, pen-
tru că aduceți bucurie prin extinderea spațiilor cu vegetație 
forestieră, pentru că stați la straja celei mai prețioase averi 
ale naturii, și pentru că sunteți ocrotitorii sănătății mediului 
înconjurător.

Să ne trăiți la mulți ani!
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                          CHEMAREA PĂDURII

Veniţi-veniţi la mine,
Veniţi cu dor mereu,
Veniţi cum se cuvine,
Veniţi cu Dumnezeu.

Veniţi ca altădată,
Eu vă aştept cu drag,
În lumea mea curată,
Şi-n sufletul meu larg.

          Ionel CĂPIŢĂ
                          10. 09. 10

Veniţi cu bucurie,
Veniţi şi când vi-i greu,
Veniţi din bătălie,
Veniţi la sânul meu.

Dar rog pe fiecare
Să-asculte glasul meu:
Veniţi fără topoare,
Veniţi cu Dumnezeu.
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În ceea ce priveşte salariul mediu lunar al angajaţilor din ramura silvică, în ultimul 
timp  se constată o tendinţă de micşorare a acestuia. 

 Evoluţia salariului este prezentată în Fig. 6. 
Fig. 6 

 
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. Acest 
lucru constituie una din premizele fenomenului tăierilor ilicite, fapt care se rasfrînge negativ 
asupra populației locale, în special asupra comunităților dependente de resursele 
forestiere.   

Pădurile din Republica Moldova sunt încadrate în categoria I funcţională şi au 
funcţii exclusiv ecologice şi nu economice, iar mijloacele băneşti încasate de la realizarea 
masei lemnoase colectate în urma îndeplinirii lucrărilor silvo-tehnice obligatorii acoperă 
doar o parte din cheltuielile ce ţin de gestionarea actualelor păduri şi extindere a 
suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră. 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 privind 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 
27288,4 mii lei, constituind circa 225416,4 mii lei, dintre care cheltuielile legate de 
întreţinerea personalului şi defalcările în bugetul asigurărilor sociale se vor cifra la circa 
165634,8 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; 
Cu părere de rău, reieşind din volumul enorm al lucrărilor, deficitul financiar în 

ramura silvică va fi destul de mare, constituind circa 15000,0 mii lei, fapt ce se răsfrînge 
negativ şi asupra mărimii salariului mediu lunar, care conform situaţiei la data de 01 iulie 
curent constituie 1561,0 lei, fiind unul din cele mai mici salarii din economia naţională. 

Soluții pentru viitor 
Deficitul financiar înregistrat a dus la apariţia datoriilor faţă de angajaţi, bugetul 

consolidat, bugetul asigurărilor sociale de stat, care la data de 01 septembrie curent se 
estimează la circa 21597,2 mii lei, cauzînd blocarea din partea inspectoratelor fiscale 
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teritoriale ale conturilor de decontare, iar în unele cazuri fiind iniţiată şi procedura de 
sechestrare a patrimoniului din gestiune.  

În acelaşi timp, evaluînd impactul crizei financiare şi recesiunii economice globale 
asupra bugetului de stat și bugetului ramurii silvice, pentru evitarea creării în continuare a 
datoriilor creditoare la bugetul consolidat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi la plata 
salariilor angajaţilor, precum şi în scopul atenuării efectelor crizei mondiale, în cadrul 
ramurii silvice a fost elaborat un plan de măsuri de eficientizare a consumurilor şi 
cheltuielilor cu acţiuni concrete, ce vor fi implementate pe termen scurt, inclusiv: 

1. Reexaminarea planurilor de dezvoltare economico–financiară, în vederea 
întreprinderii măsurilor de eficientizare a managementului financiar, consolidării disciplinei 
economico–financiare, reducerii costului vînzărilor, etc. 

2. Asigurarea reducerii creanţelor, reducerea datoriilor creditoare la remunerarea 
muncii angajaţilor, la bugetul consolidat şi bugetul asigurărilor sociale de stat. 

3.  Asigurarea valorificării raţionale a tuturor mijloacelor financiare transferate.  
Totodată, a fost stabilit drept sarcină prioritar – obligatorie realizarea 

necondiţionată şi în continuare a tuturor Programelor de stat, atît de ordin sectorial, cît şi 
naţional, asigurînd  funcţionalitatea continuă a pădurilor şi gestionarea eficientă a fondului 
forestier şi cinegetic naţional. 

Concluzii 
În final conchidem, că îngrijirea actualului fond forestier şi extinderea lui din sursele 

proprii este rezultatul mobilizării totale, atît a mijloacelor financiare, cît şi a potenţialului 
uman a Agenţiei „Moldsilva”. Ramura silvică, epuizînd  întreg potenţialul existent şi avînd 
tendinţa de  majorare în continuare a indicatorilor economico-financiari şi a suprafeţelor 
terenurilor acoperite cu vegetaţie forestieră, are nevoie de un sprijin şi un ajutor financiar 
din partea statului. Activitatea ramurii silvice la autofinanţare se poate face 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 acesteia.  

Luînd în consideraţie cele relatate mai sus, precum şi faptul că, statul îşi 
promovează interesele naţionale prin diverse pîrghii care constituie politica forestieră, 
precum şi faptul, că anume statul este acel garant care îndreaptă activităţile silvicultorilor 
în direcţiile strategice necesare prin crearea cadrului legislativ şi celui instituţional adecvat 
sarcinilor stabilite, şi, incluzînd perspectivele pe termen scurt, mediu şi lung în programele 
ramurale şi intersectoriale, Agenţia „Moldsilva” a solicitat de la Guvernul Republicii 
Moldova de a contribui în măsura posibilităţilor la acoperirea deficitului financiar existent 
prin majorarea sumei alocaţiilor bugetare destinate ramurii silvice la 15000,0 mii lei.  
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Studiul analitic privind consumul real de produse din lemn, 
prognozarea consumului şi tendinţele privind importul-exportul 

acestuia 
Dispoziții generale 
Asociaţia Obştească „Silva-Mileniu III” din Republica Moldova a fost selectată de 

către Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN) pentru a efectua un studiu 
privind consumul real de produse din lemn, prognozarea consumului şi tendinţele privind 
importul-exportul acestuia. Prezentul acord de colaborare dintre IUCN şi AO „Silva-Mileniu 
III” a fost semnat la data de 24 decembrie 2009, pe o perioadă de 12 luni cu începerea 
lucrărilor din data de 01 ianuarie 2010.  
 Scopul și obiective 

Sarcinile şi scopurile finale ale acestui studiu, conform prevederilor contractului, sunt: 
a) Studierea informaţiilor (publicaţiilor, datelor oficiale etc.) privind producerea şi/sau 

consumul de produse lemnoase în Republica Moldova. 
b) Efectuarea studiului de piaţă privind consumul real de produse din lemn, care va 

conţine: 
• informaţia oficială de la autorităţile publice centrale (Biroul Naţional de Statistică, 
Agenţia „Moldsilva”, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Economiei) privind producerea 
şi/sau consumul de produse lemnoase în Republica Moldova în perioada 2003-2008/9; 
• informaţia oficială de la autorităţile publice locale de gradul II (cel puţin 6 raioane), 
în baza unor selectări (luarea în consideraţie a gradului de împădurire, de conectare la 
surse alternative de combustibil – gaz natural), cu participarea obligatorie din toate 
zonele geografice (nord, centru, sud) privind consumul de produse lemnoase în 
perioada 2003-2008/9; 
• informaţia oficială de la autorităţile publice locale de gradul I (cel puţin 15 primării), 
în baza unor selectări (luarea în consideraţie a gradului de împădurire, de conectare la 
surse alternative de combustibil – gaz natural), cu participarea obligatorie din toate 
zonele geografice (nord, centru, sud) privind consumul de produse lemnoase în 
perioada 2003-2008/9 

c) Pregătirea şi publicarea Raportului privind consumul real de produse lemnoase în 
Republica Moldova: 
• în baza rezultatelor Studiului privind consumul real de produse din lemn se va 
elabora Raportul privind consumul real de produse lemnoase în Republica Moldova în 
perioada 2003-2008/9 (va include aspecte privind: consumul mediu anual, pe categorii 
de utilizare, categorii de surse etc.; prognoza consumului pentru o perioadă medie; 
tendinţele privind importul-exportul; căile de ameliorare a evidenţelor etc.); 
• editarea Raportului privind consumul real de produse lemnoase în Republica 
Moldova pentru perioada 2003-2008/9. 

d) Elaborarea propunerilor privind ameliorarea/perfecţionarea evidenţelor statistice în 
contextul elucidării consumului real de produse lemnoase în Republica Moldova. 
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În scopul îndeplinirii prevederilor contractului a fost creat grupul de lucru compus din 5 
persoane.  

Aria și metodologia cercetărilor 
La etapa iniţială a fost solicitată informaţia, divizate pe patru direcţii principale:  
1) Deţinători de fond forestier (ca sursă de masă lemnoasă)  - Agenţia „Moldsilva”, 

Agenţia „Apele Moldovei”, Ministerul Transportului şi Infrastructurii Drumurilor, 
2) Organele responsabile de evidenţa fondului forestier – Ministerul Mediului, 

Inspectoratul Ecologic de Stat, 
3) Ministerele ce au legătură directă sau indirectă la consumul de lemn – Ministerul 

Construcţiei, Ministerul Economiei  
4) Ministerele şi Departamentele responsabile de statistica datelor privitor la 

consumul intern, exportul şi importul de lemn şi produse din lemn – Biroul Naţional de 
Statistică, Departamentul Vamal (datele referitor la importul şi exportul de lemn şi articole 
din lemn a Republicii Moldova), Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru (datele cu privire la 
suprafeţele acoperite cu vii, livezi, vegetaţie agricolă, vegetaţie forestieră, precum şi date 
referitoare la transferarea suprafeţelor dintr-o categorie în alta).  

Tot la această etapă au fost selectate 420 primării din toate zonele geografice ale 
Moldovei, de la care a fost solicitată informaţia privind consumul de produse din lemn. În 
total 92 primării şi 16 consilii raionale (din totalul de 36 consilii raionale) au furnizat 
informații. 

Rezultate intermediare 
Datele preliminare obţinute de la fiecare autoritate în parte sunt: 

• resursele forestiere din Republica Moldova sunt constituite din resursele fondului 
forestier şi vegetaţia forestieră din afara acestuia. Conform datelor prezentate de 
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru suprafaţa totală a terenurilor acoperite cu pădure 
la data de 01 ianuarie 2010 constituia 374,52 mii ha fiind în creştere faţă de anul 2004 
cu aproximativ 14 % sau 54 mii ha. Din suprafaţa totală acoperită cu pădure în 
proprietatea publică de stat sunt 326,4 mii ha, 45,68 mii ha – în proprietatea unităţilor 
teritorial administrative şi 2,44 mii ha – proprietate privată. 
• suprafaţa acoperită cu alte tipuri de vegetaţie forestieră, în baza datelor Agenţiei 
Relaţii Funciare şi Cadastru constituie în 2009 49081,57 ha , din care 29846,95 ha 
reprezintă perdelele forestiere şi 19234,64 ha – plantaţiile de arbori şi arbuşti. 

În baza datelor prezentate de Ministerul Mediului s-a constatat, că volumul total 
aprobat al tăierilor pe perioada menţionată a constituit 3019390,7 m3 din care 98% revin 
Agenţiei „Moldsilva”, iar 2% primăriilor. Volumul tăierilor ilicite a fost estimat la 20231 m3, 
din care 10% sau 2018 m3 în fondul forestier gestionat de Agenția „Moldsilva”, 50% sau 
10086,8 m3 la primării şi 38% altor gestionari de fond forestier (8043,8 m3). Pentru 
vegetaţia forestieră gestionată de primării şi alţi gestionari nu există o statistică veridică 
privind volumul real al masei lemnoase recoltat în procesul aplicării tăierilor silvice. În 
acest domeniu Ministerul Mediului, fiind în calitate de instituţie care autorizează efectuarea 
tăierilor în orice tip de vegetaţie forestieră, deţine informaţie doar despre volumele 
aprobate spre recoltare. 
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Pe perioada menţionată volumul aprobat spre recoltare pentru Agenţia „Moldsilva” 
este în descreştere. Dacă în anul 2003 acesta reprezenta 447,4 mii m3,  apoi în 2009 
volumul dat a constituit 410,6 mii m3. O situaţie inversă se constată la primării. Dacă 
volumul aprobat spre recoltare în 2003 era de 875,4 m3 apoi în 2009 acesta s-a majorat 
pînă la 11808,5 m3. 

În 2008 volumul lemnului brut rotund recoltat de Agenţia „Moldsilva” constituia 41700 
m3, cifră mai mică decît cea din anul 2003, ceea ce reprezenta 47000 m3 sau cu ca 11% 
mai puțin. La moment nu dispunem de o statistică privind recoltarea lemnului brut rotund 
de către alţi gestionari de fond forestier şi vegetaţie forestieră. Consumul de lemn rotund 
pe întreaga perioadă este în creştere - de la 73000 m3 în anul 2003 pînă la 112250 m3 în 
anul 2008. Datele privind repartizarea volumului recoltat şi al consumului sunt prezentate 
în Tabelul 1.  

      Tabelul 1 
Bilanţul privind volumul brut de lemn rotund în Moldova (mii m3) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Recoltat 

Agenţia „Moldsilva” 47,0 43,5 39,0 45,0 43,0 41,7 
Ministerul 
Transportului şi 
Infrastructurii 
Drumurilor ** 

- - - - - - 

Primării ** - - - - - - 
Agenţia „Apele 
Moldovei” ** - - - - - - 

Alţi gestionari ** - - - - - - 
Importat 

Import lemn brut 
rotund (BNS*) 26,2 33,2 35,1 43,2 39,0 70,7 

Exportat 
Export lemn brut 
rotund (BNS*) 0,2 0,4 0,7 0,3 0,04 0,15 

Consumat intern 
Consum total pe 
țară 73 76,2 73,4 87,9 81,96 112,25 

Notă:  *  Biroul Naţional de Statistică 
 ** Nu dispun de date (nu este efectuată evidența) 
 

Ministerul Transportului şi Infrastructurii Drumurilor, ca autoritate ce deţine vegetaţie 
forestieră, în perioada 2003 – 2009 a efectuat tăieri de îngrijire, obţinînd un volum total 
brut de 3399,6 m3, cota maximă revenind anului 2007 cu 1197 m3 de masă lemnoasă. 
Întreg volumul obţinut în urma tăierilor de îngrijire a fost destinat realizării către populaţie 
în calitate de combustibil. Volumul total depistat al tăierilor ilicite în terenurile acoperite cu 
vegetație forestiera gestionate de Ministerul Transportului şi Infrastructurii Drumurilor pe 



11 
 

perioada dată a constituit 268,5 m3, iar numai în 2003 sau tăiat ilicit 111,5 m3. Volumul real 
al tăierilor ilicite este cu mult mai mare, dat fiind faptul, că multe cazuri nu au fost depistate 
și nu există date (controale, revizii) privind starea acestor terenuri. 

În baza datelor obţinute de la Biroul Naţional de Statistică, referitoare la recoltarea 
masei lemnoase în urma tăierilor efectuate legal, se observă o divergență dintre volumelor 
totale și volumele prezentate de Agenţia „Moldsilva”. Datele statistice parvenite de la 
Agenţia „Moldsilva” sunt mai mari (de la 2 la 5 mii m3 in dependență de an), decît cele 
furnizate de BNS. 

Pentru determinarea numărului real al gospodăriilor care utilizează masă lemnoasă 
în calitate de combustibil, s-a solicitat informaţia de la BNS privind numărul total al 
gospodăriilor individuale (case), inclusiv conectate la gazoduct. 

Numărul total al gospodăriilor individuale (case) conform recensămîntului din 2004 
este de 1081498 unităţi, din care 452900 gospodării (31%) sunt conectate la gazoduct. 

                              Tabelul 2 
Numărul gospodăriilor individuale (case) conectate la gazoduct 

Anii de 
referinţă 

Numărul total de gospodării 
individuale (case) 

Numărul de gospodării individuale (case) conectate la 
gazoduct 

Total gospodării 
individuale (case) 

conectate la 
gazoduct 

inclusiv 

mediul urban mediul rural  inclusiv mediul 
rural 

2003 1 098 500 650 200 427 800 332 900 94 900 
2004 1 081 498 657 700 452 900 345 200 107 700 
2005 1 141 400 678 700 481 500 357 800 123 700 
2006 1 121 200 659 200 507 200 368 200 139 000  
2007 1 145 000 671 500 543 100 385 600 157 500 
2008 1 146 500 667 800 568 900 396 100 172 800 
2009 - - - - - 

 
La compartimentul exportul şi importului masei lemnoase a fost solicitată informația 

de la Serviciul Vamal şi Biroul Naţional de Statistică. Răspunsul prezentat de Serviciul 
Vamal a fost doar pe perioada 2003 – 2005. Este dificilă evaluarea volumului total exportat 
şi importat din motiv, că evidenţa produselor a fost efectuată în mai multe unităţi de 
măsură (m3, m2, tone, etc.). Volumul lemnului brut exportat a constituit în anul 2003 – 205 
m3, 2004 – 464 m3, iar în 2005 – 691 m3. Volumul lemnului brut importat a fost în 2003 – 
26230 m3, în 2004 – 33232 m3, iar în 2005 – 35054 m3. 

În baza datelor Biroului Naţional de Statistică se constată, că volumul masei 
lemnoase exportate exprimate în unităţi valorice este în creştere de la 707,3 mii $ în 2003 
la 3064 mii $ în 2008. O situaţie similară se observă la importul masei lemnoase, care 
variază de la 6386 mii $ în 2003 la 30515 mii $ în 2008. Astfel, pentru perioada 
menţionată se constată o creştere de aproximativ 5 ori la ambele compartimente (export – 
import). 
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A fost solicitată informaţia de la autorităţile publice locale de gradul I şi II, fiind 
expediate 420 scrisori de solicitare către primării (atît raionale, cît și sătești). La etapa 
actuală, răspunsuri oficiale au parvenit doar de la 92 primării.   

Pentru obţinerea unui tablou reprezentativ al necesităţilor anuale în produse 
lemnoase, informaţia a fost divizată pe zone geografice: Nord, Centru, Sud. Conform 
datelor primite pentru perioada 2003 – 2009, necesităţile primăriilor în produse lemnoase 
nu au fost acoperite. Astfel, pentru perioada anului 2009 în mediu pe 30 de localităţi din 
zona de Nord, necesităţile în produse lemnoase au constituit 32963 m3, în timp ce 
asigurarea cu produse lemnoase de către primării a constituit doar 28239 m3 – deficitul 
fiind de 4724 m3. În zona Centru, în mediu pe 34 localităţi ale anului 2009, necesităţile în 
produse lemnoasă au constituit 82678 m3, ceea ce este cu 32331 m3 mai mult decît a 
asigurarea propriu-zisă – 50347 m3. La fel și în zona Sud, în mediu pe 28 localităţi ale 
anului 2009, se înregistrează un deficit de 20404 m3, necesităţile în masă lemnoasă fiind 
de 105530 m3 iar asigurarea fiind doar de 85126 m3.  
În baza datelor obţinute de la primării pe toate cele 3 zone, se observă o creştere continuă 
a numărului de agenţi economici ocupaţi în domeniul prelucrării lemnului (Tabelul 3).  

Tabelul 3 

Zona geografică Anii 
Numărul total de agenţi 

economici ocupaţi în 
domeniul procesării 

lemnului 

Volumul masei 
lemnoase procesate 

m3 

Nord 2003 9 5 710 
2009 51 1 250 

Centru 2003 15 1 579 
2009 37 3 842 

Sud 2003 10 1 580 
2009 13 6 603 

În zona Nord, în 2003 erau 9 agenţi economici, în 2008 – 13 iar în 2009 – 51. În 
pofida creşterii numărului de agenţi economici, volumul masei lemnoase procesate scade 
de la 5710 m3 în 2003 la 1250 m3 în 2009. În zona Centru se observă o creştere nu numai 
a numărului de agenţi economici, dar și a volumului masei lemnoase prelucrate. Astfel, în 
2003 cei 15 agenţi economici angajați în prelucrarea lemnului au procesat 1579 m3. În 
2009, numărul agenților economici angajați în prelucrarea lemnului a crescut pînă la 37, 
procesînd 3842 m3. Respectiv, zona Sud - 10 agenţi economici şi 1580 m3 masă 
lemnoasă prelucrată în 2003, şi 13 agenţi şi 6603 m3 în 2009. Pentru comparații și detalii 
vezi Tabelul 3. 

Analizînd informaţia referitoare la accesul la sursele alternative de combustibil, se 
observă o creştere a numărul de gospodării individuale conectate la gazoduct. Reieșind 
din informațiile prezentate de cele 30 localități ale zonei Nord, în anul 2003 din totalul de 
30684 gospodării individuale 1322 case erau conectate la gazoduct, ceea ce ar însemna 
circa 4-5% din numărul total de case. În 2009, din 31224 case, 5695 erau deja conectate 
la gazoduct, constituind aproximativ 18-19% din numărul total de case. 
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Pentru zona Centru au fost prezentate date din 34 de localități. Astfel, în 2003 din 
42488 de gospodării individuale 7455 erau conectate la gazoduct, constituind 17-18% din 
numărul total de case. Timp de 7 ani, în 2009, numărul total de case conectate la 
gazoduct atinge cifra de 45153 case (28%).   

Pentru zona Sud au fost analizate 28 de localități, ce au prezentat date. Astfel, în 
anul 2003 din totalul de 39569 de case 34% erau conectate la gazoduct, iar în 2009 din 
47399 – 57%.  

   Tabelul 4 

Zona 
geografică Anii 

Informaţie despre accesul la surse alternative de combustibil a primăriilor 
pentru perioada 2003-2009, m3 

Numărul total de gospodării 
individuale (case) 

Numărul de gospodării individuale 
(case) conectate la gazoduct 

Nord 2003 30 684 1 322 
2009 31 224 5 695 

Centru 2003 42 488 7 455 
2009 45 153 12 788 

Sud 2003 39 569 13 602 
2009 47 699 27 066 

Din cele 36 de consilii raionale solicitate de a furniza date privind necesitățile și 
asigurarea cu produse lemnoase, doar 16 au prezentat informaţii oficiale, care sunt: Anenii 
Noi, Cantemir, Drochia, Dubăsari (Coşniţa), Floreşti, Glodeni, Nisporeni, Ocniţa, Orhei, 
Soroca, Sîngerei, Ştefan-Vodă, Teleneşti, Comrat, Ungheni. 

Constatăm, că în perioada 2003 -2009, conform informației furnizate de primării și de 
consiliile raionale, necesitățile în produse lemnoase sunt mai mari decît potențialul de 
asigurare din partea autorităților locale (Tabelul 5). 

Astfel, în zona Nord, în 2009 cererea constituia 219815 m3, iar oferta 204785 m3 
(adică cu 15030 m3 mai puțin decît necesitatea). Pentru zona Centru se constatau 
necesităţi de 227504 m3 masă lemnoasă, pe cînd asigurarea era doar de 144570 m3, 
deficitul constituind 82934 m3. Şi zona Sud se confrunta cu un deficit de 4068 m3 masă 
lemnoasă, avînd necesități de 207099 m3, asigurarea fiind de 203031 m3.   

Tabelul 5 

Zona 
geografică Anii de referinţă Produsele lemnoase, m3 

Cererea Oferta 

Nord 2003 218 294 200 322 
2009 219 815 204 785 

Centru 2003 247 328 159 559 
2009 227 504 144 570 

Sud 2003 206 104 203 204 
2009 207 099 203 031 
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În urma analizelor și a materialelor furnizate de consiliile raionale, repartizarea 

aproximativă a necesităților în resurse lemnoase pe zone geografice, poate fi următoarea 
(Tabelul 6) 

  Tabelul 6 
Zona geografică Necesităţile în produse de lemn 

(în mediu, m3) 
Necesităţile unui raion (în 

mediu, m3) 
NORD 402993,8 36635,8 
CENTRU 422507,8 32500,6 
SUD 759363,0 69033,0 
Total 1584855,8  

                                   
Concluzii 
Astfel, conform datelor Biroului Naţional de Statistică, cota produselor forestiere în 

balanţa energetică națională a scăzut de la 4,2 % în anul 2003 la 3,3% în anul 2008. În 
acelaşi timp, cota sectorului forestier din sursele energetice interne a constituit în aceiaşi 
ani 10,8% şi respectiv 12,3%. 

Deși, conform datelor oficiale, ponderea sectorului forestier în balanţa energetică 
generală a ţării este mică, totuși o mare parte a populației consumă volume mari de masă 
lemnoasă (în special în scopuri energetice). Proveniența acestor volume de masă 
lemnoasă necesită a fi verificată, care și este scopul final al acestui studiu. Rezultatele 
finale vor fi prezentate la începutul anului 2011.  
  

Repartizarea necestităților pe zone geografice, 2009
(în baza datelor furnizate de consiliile raionale)

SUD 48%

NORD 25%

CENTRU 
27%
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Studiul analitic privind tăierile ilegale și impactul socio-economic 
al acestora în Republica Moldova  

1. Dispoziții generale 
Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN) (www.iucn.org) a 

selectat Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS Chișinău) (www.icas.com.md) 
pentru efectuarea unui studiu analitic al tăierilor ilegale în cadrul implementării 
programului ENPI-FLEG în Moldova. Un acord de colaborare între IUCN și ICAS a fost 
semnat pentru perioada 15 martie 2010 – 14 martie 2011. Mai multe detalii pe site-ul 
programului ENPI-FLEG www.enpi-fleg.org.  

2. Scopul și obiectivele 
Acest studiu prevede colectarea și procesarea datelor, verificarea veridicității 

informației oficiale, cercetarea detaliată a taxelor și prețurilor masei lemnoase legale (în 
special lemnul de foc), impactul real al altor crime forestiere și contravenții, organizarea de 
întruniri cu structurile cointeresate și populația locală. 

Scopul și sarcinile de bază ale studiului analitic sunt: 
• Evaluarea impactului real al recoltărilor ilegale și a cauzelor acestui fenomen 

(inclusiv impactul economic și social al practicilor ineficiente de gospodărire a 
pădurilor, în special în zonele vulnerabile);  

• Elaborarea strategiilor, a recomandărilor de atenuare în vederea evaluării corecte a 
schimbarilor, în special în zonele cu tendințe positive de gospodărire a pădurilor;  

• Implicarea sectorului guvernamental, ONG, sectorului privat, structurilor judiciare în 
analiza impactului economic și social al tăierilor ilegale asupra durabilității 
ecosistemelor forestiere. 

3. Suportul legislativ și strategia de realizare 
Prezentul studiu este parte componentă a reformelor sectorului forestier național și a 

procesului FLEG în aspect global, are bază legislativă și normativă în aspect național, și 
se realizează în contextul îndeplinirii prevederilor Codului silvic (art. 10-12; 20-23; 33-36; 
56-64; 77-89 etc.), Legii privind protecția mediului înconjurător (art. 40), Hotărîrii 
Parlamentului pentru aprobarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din 
Republica Moldova (nr. 350-XV din 12.07.2001), Hotărîrii Guvernului nr. 739 din 17 iunie 
2003 „Cu privire la implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier 
naţional”, deciziei consiliului consultativ FLEG al Agenției Moldsilva din 17.04.2010 privind 
aprobarea “Planului naţional de acţiuni privind combaterea tăierilor ilicite şi altor 
contravenţii şi infracţiuni cu caracter silvic pentru perioada 2009-2011”, ordinului Nr 37-p 
din 18.03.2010 “Cu privire la efectuarea reviziilor planificate și de control a cantoanelor 
silvice în perioada de primăvară a. 2010” emis de Agenția “Moldsilva” și Ordinul Nr 25 din 
08.04.2010 “ Cu privire la efectuarea controlului stării fîșiilor forestiere și fondului forestier 
gestionat de autoritățile publice locale” emis de către Inspectoratul Ecologic de Stat. 

În scopul efectuării acestui studiu, în cadrul ICAS a fost creat un grup de lucru (ordinul 
ICAS Nr 44-p din 29.06.2010) compus din specialiști ai Agenției Moldsilva, Inspectoratului 
Ecologic de Stat, economiști și ingineri în prelucrarea datelor din cadrul ICAS, jurist 
(membru al Uniunei avocaților din Moldova).  
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4. Rezultate preliminare 
Rezultatele intermediare ale studiului cuprind perioada 15 martie 2010 – 15 iunie 

2010. 
4.1. Aria și baza normativă a cercetărilor 

În conformitate cu prevederile paragrafului (b) al ordinului Nr. 37-p al Agenției 
Moldsilva și ordinului Nr. 25 al Inspectoratului Ecologic de Stat, precum şi în scopul 
ameliorării folosirii fondurilor forestier şi cinegetic, îmbunătățirii măsurilor de pază și 
protecție a pădurilor, specialiştii întreprinderilor silvice (Agenția Moldsilva) 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 atît a Agenției Moldsilva, cît și a autorităţilor publice locale. 

Fondul forestier gestionat de Agenția Moldsilva: 
Datele oficiale ale reviziei și controlului au fost furnizate de către întrepriderile silvice, 

silvo-cinegetice și rezervațiile naturale, curpinzînd astfel toată suprafța (336,6 mii ha) 
fondului forestier de stat gestionat de Moldsilva (pentru detalii vezi Anexa 1 și Anexa 2).  

Terenurile cu păduri și altă vegetație forestieră gestionate de Primării: 
În rezultatul controlului au fost parcurse cu revizii circa 752 primării din 29 raioane 

ale Republicii pe o suprafaţă totală de 61761 ha. Din suprafața de 40487 ha acoperită cu 
păduri, la momentul controlului 6204 ha se aflau într-o stare nesatisfăcătoare. Din 
suprafața de 21274 ha de perdele forestiere de protecţie şi altă vegetaţie forestieră, la 
momentul controlului 2534 ha se aflau într-o stare nesatisfăcătoare (pentru detalii vezi 
Anexa 1 și Anexa 2).  

4.2. Volumele taierilor ilegale și prejudiciul cauzat 
În fondul forestier gestionat de Agenția Moldsilva: 
Confrom datelor oficiale, volumul total al total taierilor ilegale depistat pentru 

perioada anilor 2009-2010 (I-a jumătate) a constituit 2200 m³, prejudiciul cauzat fiind 
estimat la 376.7 mii lei moldovenești. Circa o jumătate (49,6%) din cazurile de ilegalitate 
comise în 2009 au fost depistate.  

În primul simestru al 2010, conform acelorași date oficiale, volumul tăierilor ilegale a 
constitutit cifra de 1000 m³, prejudiciul cauzat fiind de 169,8 mii lei moldovenești. Circa o 
jumătate (49,8%) din cazurile de contravenții comise în I-ul simestru 2010 au fost 
depistate.  

Volumul tăierilor ilegale la 1000 ha de terenuri silvice (păduri, perdele de protecție și 
alta vegetație forestieră) gestionate de Agenția Moldsilva constituie 5,5 m³. 

În terenurile cu păduri și altă vegetație forestieră gestionate de Primării: 
Conform datelor oficiale ale controlului, în perioada 2009-2010 (I-a jumătate) a fost 

depistat un volum de 7062 m³ de masă lemnoasă recoltată illegal. Volumul tăierilor ilegale 
la 7062 ha de terenuri silvice (păduri, perdele de protecție și alta vegetație forestieră) 
gestionate de primării constitute 114,3 m³.  

A mai fost stabilit, că din totalul suprafeţelor acoperite cu păduri, 49,6 ha lipsesc 
(absente în teren) în raionul Briceni şi 0,22 ha în raionul Criuleni, iar 15,6 ha de perdele 
forestiere lipsesc în raionul Briceni. Acestea pot fi considerate defrișări ilegale de proporții 
mari. 
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4.3. Grada forestieră și protecția pădurilor 
În fondul forestier gestionat de Agenția Moldsilva: 
Agenţia „Moldsilva” şi paza silvică a întreprinderilor subordonate întreprind toate 

măsurile posibile pentru îmbunătăţirea 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 terenurile cu păduri și altă vegetație forestieră gestionate de Primării: 
Din numărul total de 752 de primării supuse controlului din partea autorităților 

centrale - numai 63 de primării dispuneau de pădurari angajați, în numai 45 de primării 
existau paznici ai terenurilor silvice aflate în gestiune, și în numai 47 de primării paza este 
asigurată parţial. În celelalte 597 de primării paza vegetaţiei forestiere nu era asigurată. 

4.4. Amploarea tăierilor ilegale și contracararea încălcărilor legislației 
forestiere 

În rezultatul măsurilor întreprinse, în perioada ultimilor 2 ani şi a I-lui trimestru 2010 
au fost întocmite 1244 procese verbale asupra cazurilor de tăieri ilicite cu un volum de 
masă lemnoasă de 4,9 mii m3 (Anexa 1 și Anexa 2) care au adus un prejudiciu de 817 mii 
lei moldovenești. 

Recuperarea prejudiciului cauzat a constituit 482,1 mii lei moldovenești. Cu părere 
de rău, nu întotdeauna măsurile întreprinse au avut efectul aşteptat de asigurare a pazei 
pădurilor împotriva tăierilor ilegale. 

În lipsa responsabilităţii personale şi ignorării măsurilor recomandate de către unii 
angajaţi ai întreprinderilor silvice (Agenșia Moldsilva), au fost admise tăieri ilicite de 
proporţii, exemple fiind: 

• 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. 

• 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. 
Un şir de materiale cu privire la contravenţiile silvice sînt examinate de către 

organele juridice cu mari întîrzieri, iar în unele cazuri nu este asigurată recuperarea 
prejudiciului cauzat prin tăierilr ilegale, ceea ce se răsfrînge negativ asupra pazei fondului 
forestier. 
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4.5. Cauzele tăierilor ilegale: 
Reieșind din rezultatele preliminare și din analiza curentă a situației, pot fi 

evidențiate următoarele cauze: 
• Gradul înalt de sărăcie a populaţiei rurale; 
• Lipsa personalului specializat în cadrul deţinătorilor de păduri comunale; 
• Nivelul scăzut de salarizare a personalului silvic; 
• Nivelul scăzut de conştientizare ecologică şi forestieră a populației; 
• Deficitul şi preţurile mari la resursele energetice; 
• Nerespectarea și/sau ignorarea legislaţiei silvice; 
• Imperfecțiunea legislaţiei silvice şi de mediu privind asigurarea integrităţii vegetaţiei 

forestiere; 
• Prezenţa în economia naţională a sectorului tenebru, ce favorizează circuitul de 

resurse forestiere obţinute ilicit; 
• Insuficienţa măsurilor de combatere a fenomenelor cum ar fi corupţia, mituirea, 

criminalizarea unor activităţi sau domenii etc.; 
• Asigurarea insuficientă cu arme de serviciu a pazei silvice; 
• Asigurarea insuficientă cu mijloace financiare pentru efectuarea reparaţiei capitale 

a sediilor cantoanelor silvice, precum şi construcţia de sedii noi (la moment sînt 
asigurate cu sedii numai 75% din cantoanele silvice). 
4.6. Căile de ameliorare 

Pentru ameliorarea situaţiei ar fi necesar de întreprins un șir de măsuri, atît în aspect 
legislativ (perfectarea legislației în vigoare, asigurarea respectării prevederilor legislației 
de către toți deținătorii de terenuri silvice, actualizarea unor acte normative etc.), cît și 
economic (îmbunătățirea situației financiare a întregii ramuri silvice, dotarea cu 
echipament și utilaj necesar pentru efectuarea diferitor lucrări, finanțarea lucrărilor de 
construcții și îmbunătățire a infrastructurii etc.), social (măsuri de combatere a corupției, 
gradul înalt de criminalizare cu referință la domeniului forestier, lupta cu sărăcia cu 
preponderență în comunitățile sătești, conlucrarea tuturor grupurilor sociale și între toate 
instituțiile cointeresate, participarea publicului larg la luarea de decizii etc.), precum și în 
aspect de protecție și folosire raționala a resurselor forestiere (extinderea pădurilor, 
sporirea gradului mediu de împădurire pe țară, valorificarea funcțiilor ecologice ale pădurii, 
regim silvic și gospodărire durabila a pădurii ca ecosistem, protecția speciilor importante și 
a habitatelor etc.). 

 



 
 

Anexa 1 

Starea pazei pădurilor gestionate de Agenţia „Moldsilva” în perioada 1997-2010 (I-ul trimestru) 
 

Nr. 
d/o 

Indici Unitate de 
măsură 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

(simestru 1) 

 
I. Tăieri ilicite 

1.1 Volumul total al tăierilor ilicite mii m3 5,0 4,5 4,9 4,9 4,5 4,4 4,1 2,8 2,3 2,3 1,7 1,7 2,2 1 

1.2 
Volumul tăierilor ilicite la 1000 
ha suprafaţă acoperită cu 
păduri 

m3/1000 
ha 17,2 15,9 17,3 17,3 14,1 12,4 8,5 7,8 6,4 6,5 4,9 4,9 6,1 2,8 

1.3 Procentul depistării tăierilor 
ilicite % 46,0 45,0 36,5 42,2 49 52,8 45,8 48,3 49,2 45,5 42,0 50,4 49,6 49,8 

1.4 Numărul proceselor-verbale 
întocmite cazuri 3566 3694 3209 3323 2247 2656 2836 1707 1097 1112 554 525 530 189 

1.5 Suma prejudiciului cauzat mii lei 1341,4 1493,3 511,8 619,7 556,7 642,3 688,7 418,3 451,4 401,4 281,1 271 376,7 169,8 
 

II. Păşunatul neautorizat al animalelor 

2.1 Numărul proceselor-verbale 
întocmite cazuri 1393 929 423 773 690 535 678 386 330 333 391 337 130 12 

2.2 Suma prejudiciului cauzat mii lei 2852,2 2596,4 597,9 1206,4 1192,0 833,0 1117,7 844,3 441,9 590,0 1043,6 518,1 213,8 14,8 
 

III. Alte contravenţii silvice  
3.1 Numărul proceselor-verbale 

întocmite cazuri 377 352 73 103 256 257 126 92 159 129 187 141 92 15 

3.2 Suma prejudiciului cauzat mii lei 991,9 467,5 203,6 377,0 380,7 160,1 39,2 104,6 98,5 164 136 159,4 168,9 60,8 
 

 
 
 
 



 
 

Anexa 2 
 

 

TOTALIZATOR  
cu privire la starea terenurilor acoperite cu păduri şi vegetaţie forestieră din gestiunea autorităţilor publice locale, conform 

rezultatelor controlului efectuat de către Inspectoratul ecologic de Stat  
           

Nr. Denumirea 
raionului 

Numărul 
de primării 
revizuite 

Terenuri acoperite cu păduri Perdele forestiere de protecţie/altă vegetaţie 
forestieră Volumul total 

al tăierilor 
ilicite 

depistate, 
m3/inclusiv în 

păduri 

Asigurarea 
pazei şi altele 

Total 

Inclusiv cu starea 

Total 

Inclusiv cu starea 

Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
1. Leova 25 1 345,36 1 055,56 289,8 862,1 710,89 151,21 22/11 neasigurată 
2. Nisporeni 23 2494,86 1645,69 849,17 343,44 297,85 45,59 34,21 4 paznici 
3. Cantemir 27 1122,28 1009,28 113 762,74 710,84 51,9 289/93,6 6 paznici 
4. Făleşti 33 934,45 710,59 223,86 530,03 453,65 76,38 810/78,66 3 păd.2 paznici 
5. Hînceşti 39 3169,41 2876,32 293,09 874,44 821,2 53,24 84,16/79,30 3 pădurari 
6. Ungheni 33 3709,4 3354,99 354,41 564,45 454,19 110,26 53,55/53,55 6 pădurari 
7. Străşeni 27 1774,29 1028,37 745,92 584,76 471,86 112,9 29,77/24,99 2 pădurari 
8. Edineţ 32 1118,92 601,59 517,33 771,75 507,02 264,73 52,26/15,4 1 pădurar 
9. Călăraşi 28 1256,36 1256,36   1660,4 1649,4 11 65,21/45,49 neasigurată 

10. Cimişlia 23 3231 3047 184 1308 1259 49,06 502,94/217,44 neasigurată 
11. Basarabeasca 7 604,53 573 31,53 357,06 297,53 59,53 173,7/16,8 neasigurată 

12. Ştefan Vodă 23 1206,95 1006,46 200,49 905,05 774,16 130,89 494,94/42,16 
7 pădurai, 10 

paznici 

13. Donduşeni 22 1067,44 1036,57 30,87 509,02 473,97 35,05 344,46/140,24 
parţial 

asigurată 
14. Criuleni 25 334,11 298,38 35,73 456,54 313,84 142,7 271,3/48,21 neasigurată 
15. Taraclia 15 1077,4 1026,12 51,28 1232,18 1141,95 90,23 95,96 2 pădurari 



 
 

16. Ocniţa 21 960,97 9

17. Ialoveni 25 4570,86 36
18. Soroca 33 349,66 2

19. Glodeni 19 1171,57 10
20. Floreşti 40 1526 
21. Dubăsari 11 46 
22. Şoldăneşti 23 1266 1
23. Drochia 28 650,32 6
24. Rîşcani 28 1074,33 10
25. Căuşeni 27 477,02 2
26. Rezina 25 1155,04 10
27. Briceni 28 279,62 1

28. Cahul 36 421,51 4
29. Anenii Noi 26 2091,16 18

Total 752 40486,82 34
 

2200

7062

Volumul tăierilor ilegale, date oficial
mii m3 (*ianuarie‐mai) 

928,5 32,47 601,98 560,4 41,5

699,17 871,69 568,53 522,18 46,3
264,52 85,14 788,22 605,17 183,

060,73 110,84 655,12 486,91 168,
1299 227 895,58 895,58   

40 6 169 121 48
108,5 157,5 355,6 335,12 20,4

650,32   964,94 964,94   
003,74 70,59 619,87 585,72 34,1
254,1 222,92 1005,7 833,24 172,
067,37 87,67 400,18 397,86 2,3
138,2 141,42 215,52 185,66 29,8

416,95 4,56 1036,2 889,25 146,
825,21 265,95 1275,52 1019,34 256,

4282,59 6204,23 21273,92 18739,72 2534

     

e 2009-2010*

Moldsilva

Primării

5,5

114,3

Volumul tăierilor ilegale la 1000
m3 (*ianuarie

59 326,8 
7 parţial 
asigurată 

35 34,58/29,18 
4 pădurari, 10 

paznici 
11 109,18 neasigurată 

21 100,78 
2 pădurari, 4 

paznici 
772,9 neasigurată 

8 44,21/20,73 neasigurată 
48 128,22 4 paznici 

27,14 neasigurată 
15 361,21 neasigurată 
46 689,03/100,86 neasigurată 
2 317,32 neasigurată 
86 113,46/54,62 neasigurată 

95 437,08 
2 pădurari, 4 

paznici 
18 277,07 neasigurată 

4,33 7062,23   

 

0 ha pădure, 2009-2010*
e‐mai) 

Moldsilva

Primării
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ORDIN 
ПРИКАЗ 

 
Nr. 28-P din 02.03.2010 
   
    Cu privire la organizarea cercetărilor ştiinţifice  
    în fondul forestier şi valorificarea rezultatelor  

 Soluţionarea problemelor cu care se confruntă în prezent sectorul forestier poate fi realizată 
cu condiţia unui suport ştiinţific corespunzător. Instituţiile de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei (Grădina Botanică (Institut), Institutul de Zoologie, Institutul de Ecologie şi Geografie 
etc.), universităţile, precum şi structurile subordonate Agenţiei „Moldsilva” (Institutul de Cercetări 
şi Amenajări Silvice, rezervaţiile naturale etc.), efectuează anual cercetări ştiinţifice asupra 
componentelor fondului forestier şi cinegetic. Rezultatul final al cercetărilor respective trebuie să 
conţină aspecte aplicative şi să culmineze prin elaborarea recomandărilor, normelor tehnice, vizând 
conservarea, menţinerea şi dezvoltarea pădurilor etc. Activităţile menţionate necesită coordonare 
între instituţii pentru evitarea dublărilor, suprapunerilor, repetărilor etc. Rezultatele (rapoartele) 
obţinute nu sînt comunicate (transmise) Agenţiei „Moldsilva”. Eficienţa implementării rezultatelor 
cercetărilor ar spori considerabil în cazul unei coordonări şi planificări generale a investigaţiilor 
ştiinţifice efectuate în fondul forestier, precum şi mediatizarea rezultatelor obţinute şi editarea unei 
publicaţii periodice speciale.  
 Conform prevederilor Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica 
Moldova, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 350-XV din 12.07.2001, Agenţia „Moldsilva” 
trebuie să asigure planificarea şi coordonarea investigaţiilor ştiinţifice efectuate în fondul forestier 
de către structurile subordonate şi instituţiile Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Mecanismul 
efectuării cercetărilor pe teritoriul fondului forestier este stabilit prin Regulamentul privind 
folosinţele silvice în scopuri de recreere şi cercetare ştiinţifică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 740 din 17 iunie 2003, conform căruia pentru amplasarea obiectelor experimentale în scopuri de 
cercetare provizorie sau permanentă, organizaţia (instituţia) ştiinţifică se adresează în scris 
proprietarului/deţinătorului terenului forestier, în care se indică termenele şi periodicitatea efectuării 
lucrărilor de cercetare respective, precum şi locul amplasării obiectelor experimentale. 

Reieşind din cele expuse, precum şi în scopul asigurării îndeplinirii prevederilor Strategiei 
dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova, 
 

O R D O N: 
1. De a stabili Direcţia fond forestier, paza şi protecţie responsabilă de coordonarea şi 

planificarea generală a investigaţiilor ştiinţifice, efectuate în fondul forestier subordonat. 
2. De a constitui publicaţia specializată periodică în domeniul cercetărilor şi proiectărilor 

silvice „Analele Agenţiei „Moldsilva”. 
3. De a aproba Regulamentul publicaţiei specializate periodice în domeniul cercetărilor şi 

proiectărilor silvice „Analele Agenţiei „Moldsilva”, conform anexei nr. 1. 
4. De a stabili responsabilitatea prin rotaţie pentru elaborarea şi editarea publicaţiei 

„Analele Agenţiei „Moldsilva” conform anexei nr. 2. 
5. Direcţiei fond forestier, paza şi protecţie (dl P. Rotaru) de a asigura: 

5.1. Informarea organizaţiilor şi instituţiilor ştiinţifice despre modul de efectuare a 
cercetărilor pe teritoriul fondului forestier gestionat de Agenţia „Moldsilva”. 

5.2. Coordonarea procesului de generalizare a rapoartelor/rezultatelor cercetărilor 
efectuate în fondul forestier. 
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5.3. Coordonarea procesului de elaborare şi editare a publicaţiei specializate periodice 
(anuală) în domeniul cercetărilor şi proiectărilor silvice „Analele Agenţiei 
„Moldsilva” (perioada martie-mai). 

5.4. Evaluarea anuală a portofoliului publicaţiei „Analele Agenţiei „Moldsilva”,  
elaborarea şi prezentarea spre aprobare a devizului de cheltuieli în modul stabilit. 

5.5. Generalizarea propunerilor instituţiilor responsabile de editarea publicaţiei 
„Analele Agenţiei „Moldsilva” şi elaborarea anuală a unui ordin special cu 
expunerea componenţei nominale a colegiului de redacţie, portofoliului  şi 
devizului de cheltuieli aferente. 

5.6. Coordonarea procesului de organizare a sesiunilor de comunicări ştiinţifice silvice 
anuale (perioada iunie-iulie). 

6. Directorului Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice (dlui D. Galupa) de a acorda 
suport metodic entităţilor subordonate Agenţiei „Moldsilva” pentru: 

6.1. Identificarea şi formularea direcţiilor de cercetare în fondul forestier. 
6.2. Prelucrarea şi generalizarea rapoartelor/rezultatelor cercetărilor efectuate în fondul 

forestier. 
6.3. Elaborarea şi editarea publicaţiei specializate periodice (anuală) în domeniul 

cercetărilor şi proiectărilor silvice „Analele Agenţiei „Moldsilva ”. 
6.4. Organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de comunicări ştiinţifice silvice anuale. 

7. Directorilor Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice, rezervaţiilor naturale „Codrii”, 
„Pădurea Domnească”, „Plaiul Fagului” şi „Prutul de Jos” de a asigura: 

7.1. Elaborarea rapoartelor/rezultatelor cercetărilor efectuate şi prezentarea la instituţia 
responsabilă de editare (anexa nr. 2) pentru publicare în „Analele Agenţiei 
„Moldsilva” (anual pînă la 25 februarie, pentru anul 2010 – pînă la 12 martie).  

7.2. Elaborarea propunerilor pentru portofoliul publicaţiei „Analele Agenţiei 
„Moldsilva” (anual până la 28 februarie, pentru anul 2010 – pînă la 15 martie). 

7.3. Participarea personalului subordonat la lucrările sesiunilor ştiinţifice anuale, 
inclusiv prezentarea rapoartelor/comunicărilor corespunzătoare. 

7.4. Iniţierea şi facilitarea efectuării investigaţiile ştiinţifice în fondul forestier 
subordonat. 

7.5. Eliberarea actelor corespunzătoare în modul stabilit pentru lucrările de explorare 
şi cercetare ştiinţifică, inclusiv pentru cele care prevăd tăieri. 

7.6. Solicitarea de la instituţiile/organizaţiile naţionale şi internaţionale care efectuează 
investigaţii ştiinţifice în fondul forestier subordonat a informaţiilor/rapoartelor 
privind rezultatele lucrărilor, concluzii/recomandări etc. 

8. Directorilor unităţilor silvice de a asigura: 
8.1. Iniţierea şi facilitarea efectuării investigaţiile ştiinţifice în fondul forestier 

subordonat. 
8.2. Participarea personalului subordonat la lucrările sesiunilor ştiinţifice anuale, 

inclusiv prezentarea rapoartelor/comunicărilor corespunzătoare. 
8.3. Eliberarea actelor respective în modul stabilit pentru lucrările de explorare şi 

cercetare ştiinţifică, inclusiv şi pentru cele care prevăd tăieri. 
8.4. Solicitarea de la instituţiile/organizaţiile naţionale şi internaţionale care efectuează 

investigaţii ştiinţifice în fondul forestier subordonat a informaţiilor/rapoartelor 
privind rezultatele lucrărilor, concluzii/recomandări etc. 

9. Direcţiilor din aparatul central al Agenţiei „Moldsilva” de a prezenta materiale/rapoarte 
pentru publicare în „Analele Agenţiei „Moldsilva ” (anual pînă la 25 februarie). 

10. Direcţiei finanţe (dl I. Platon) de a asigura alocarea pentru Institutul de Cercetări şi 
Amenajări Silvice a mijloacelor financiare necesare pentru îndeplinirea prezentului ordin 
(în baza devizului de cheltuieli aprobat în modul stabilit). 

11. Controlul asupra executării prevederilor prezentului ordin mi-l asum. 
 

Director general        Gheorghe Vdovîi 
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Regulamentul  

publicaţiei specializate periodice în domeniul cercetărilor şi proiectărilor silvice  
„Analele Agenţiei „Moldsilva” 

 
1. „Analele Agenţiei „Moldsilva” reprezintă publicaţia specializată periodică a Agenţiei 

„Moldsilva” şi cuprinde 5 domenii: Silvobiologie, Silvotehnică, Proiectări forestiere, Ecologie 
forestieră, Cinegetică. 

2. Periodicitatea editării publicaţiei „Analele Agenţiei „Moldsilva” este de o dată pe an 
(semestrul I). 

3. Publicaţia „Analele Agenţiei „Moldsilva” este patronată de Directorul general al 
Agenţiei „Moldsilva”.  

4. Responsabilitatea pregătirii publicaţiei „Analele Agenţiei „Moldsilva” revine 
Colegiului de redacţie, aprobat prin ordinul Agenţiei „Moldsilva”. 

5. Colegiul de redacţie este dirijat de către redactorul–şef, care convoacă şi conduce 
şedinţele acestuia, este responsabil de procesul de editare a publicaţiei. 

6. Secretarul de redacţie este responsabil de portofoliul publicaţiei, iar membrii 
redacţiei – de calitatea articolelor recomandate pentru a fi incluse în volum. 

7. Responsabilitatea privind redactarea ştiinţifică şi lingvistică a publicaţiei revine 
Colegiului de redacţie. 

8. Colegiul de redacţie aprobă portofoliul publicaţiei în baza propunerii Secretarului de 
redacţie. 

9. Finanţarea elaborării şi editării publicaţiei „Analele Agenţiei „Moldsilva” se realizează 
prin alocarea mijloacelor financiare de la bugetul Agenţiei „Moldsilva”, la care se pot adăuga 
diverse alte surse extrabugetare. Veniturile obţinute de la publicaţie urmează a fi folosite în scopul 
dezvoltării activităţii editoriale. 

10. În baza evaluării portofoliului publicaţiei, redactorul-şef înaintează spre aprobare către 
Agenţia „Moldsilva” un raport, care conţine şi costurile lucrării. 

11. În urma acestor aprobări, se vor semna contracte cu autori în condiţiile legislaţiei în 
vigoare. 

12. După semnarea contractului, debutează operaţiunile redacţionale propriu-zise: textul 
prezentat de autor sub forma sa tehnoredactată electronic este corectat şi redactat în formă finală. 
Apoi va fi aşezat în pagină, i se va da o prezentare grafică şi se va lista în vederea prezentării faţă de 
autor, pentru ca acesta să acorde sub semnătură datată „Bun de tipar”.  

13. Redactorul-şef va aloca apoi, dacă este cazul, un ISBN, după care materialul respectiv se 
va tipări. 

14. Structura publicaţiei „Analele Agenţiei „Moldsilva” cuprinde următoarele 
compartimente: 

a) Studii/investigaţii; 
b) Publicaţii de materiale, rezultate experimentale, note ştiinţifice;  
c) Recenzii, prezentări de cărţi; 
d) Activitatea ştiinţifică a structurilor Agenţiei „Moldsilva”; 
e) Experienţa internaţională în domeniul forestier. 

15. Articolele/materialele publicate în „Analele Agenţiei „Moldsilva” vor avea 
următoarea structură: 

a) Abstract (limba engleză, franceză sau germană); 
b) Rezumat; 
c) Introducere; 
d) Materiale şi metode; 
e) Rezultate şi discuţii; 

Anexa nr. 1 
la ordinul Agenţiei „Moldsilva” nr. ____ 

din ___ ___________ 2010 
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f) Concluzii; 
g) Bibliografie. 

16. Manuscrisele pentru structura publicaţiei „Analele Agenţiei „Moldsilva” vor fi 
prezentate de către autori Colegiului de redacţie în corespundere cu următoarele cerinţe: 

a) Volumul manuscriselor nu va depăşi două coale de autor (circa 80000 semne de 
tipar: litere, cifre, semne de punctuaţie etc.). Cerinţele faţă de text: interval 1,5; 
caractere Times New Roman; Font – 12; Paper size: A4 (210 x 297 mm); 
Margins: top - 25 mm; bottom - 25 mm, left - 25 mm, right - 15 mm; 

b) Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în 
text. Sub figură sau fotografie se indică numărul de ordine şi legenda 
corespunzătoare. Fotografiile trebuie să fie de calitate bună (volum minim 0,5 
Mb). Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu; 

c) Textul manuscrisului va fi însoţit în mod obligatoriu de un rezumat (1000 semne, 
în limba engleză, franceză sau germană), lista abrevierilor şi lista planşelor. În 
cazul prezentării articolelor în limba engleză, franceză sau germană rezumatul va 
fi efectuat în limba de stat; 

d) Manuscrisele prezentate la redacţie în afara termenilor stabiliţi, la fel ca şi acelea 
care nu corespund cerinţelor prezentului Regulament, nu vor fi incluse în număr; 

e) Lista bibliografică va fi situată la sfârşitul articolului şi prezentată într-o 
succesiune numerică corespunzătoare ordonării citărilor în text. 

f) Trimiterile din text vor fi plasate la locurile corespunzătoare în paranteze pătrate 
cu indicarea numărului de ordine al lucrării din lista bibliografică, pagina la care 
se face trimiterea etc., în conformitate cu următoarele modele: 

• [3, p. 15]; 
• [9, p. 25, fig. 3], 
• [10, p. 30, 56-63, fig. 8, 10, 13, tab. 9]. 

g) În cadrul trimiterilor ce conţin referiri la câteva lucrări, acestea din urmă vor fi 
despărţite prin punct şi virgulă, după următorul model:  

 [17, p. 56; 8, p. 67, fig. 12; 12, p. 24-28, 34-37, fig. l l; 15, p.24, 27-28, 35, pl. 23, 7]. 
h) Titlul listei bibliografice va fi nominalizat în limba în care este scris articolul. 
i) În cazul efectuării în textul articolului a unor note sau comentarii, acestea din 

urmă vor avea formă de trimiteri numerotate în ordine crescândă şi vor fi plasate 
la sfârşitul lucrării, înainte de lista bibliografică cu titlul „Note” în dependenţă de 
limba articolului. 

j) În listele bibliografice literatura va fi citată în forma originală (grafie latină sau 
grafie chirilică) în conformitate cu următoarele standarde (exemple): 

• Monografii: 
Postolache Gh. Vegetaţia Republicii Moldova. Chişinău, Ştiinţa, 1995, 340 p. 
Vdovîi Gh., Galupa D. et al., Raport naţional cu privire la starea fondului 
forestier al Republicii Moldova, Asociaţia de Stat pentru Silvicultură 
„Moldsilva”, Chişinău, 1997, 48 p.  

• Articole, rezumate în monografii, culegeri: 
Andrieş S. Humusul şi azotul în solurile Moldovei, măsuri de optimizare şi 
conservare // Pedologia în Republica Moldova la sfârşitul mileniului doi: 
Conferinţă ştiinţifică. Chişinău, 1999, p. 62-77. 
Уткин А.И., Замолодчиков Д.Г., Гульбе Т.А., Гульбе Я.И., 
Аллометрические уравнения для фитомассы по данным деревьев сосны, 
ели, березы и осины в европейской части России // Журнал «Лесоведение». 
1996, № 6. стр. 36-46. 
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Modalitatea  
organizării editării publicaţiei „Analele Agenţiei „Moldsilva” 

 
1. În scopul consolidării capacităţilor instituţionale şi elucidării particularităţilor instituţiilor 

subordonate Agenţiei „Moldsilva” implicate în efectuarea cercetărilor ştiinţifice în fondul forestier, 
responsabilitatea pentru elaborarea şi editarea publicaţiei „Analele Agenţiei „Moldsilva” este 
stabilită prin rotaţie după cum urmează: 

 anul 2010 – Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice; 
 anul 2011 – Rezervaţia naturală „Codrii”; 
 anul 2012 – Rezervaţia naturală „Plaiul Fagului”; 
 anul 2013 – Rezervaţia naturală „Pădurea Domnească”; 
 anul 2014 – Rezervaţia naturală „Prutul de Jos”; 

2. Obligaţiunile tip ale instituţiilor responsabile pentru elaborarea şi editarea publicaţiei 
„Analele Agenţiei „Moldsilva” sînt următoarele: 

 elaborarea propunerilor pentru componenţa nominală a colegiului de redacţie al 
publicaţiei „Analele Agenţiei „Moldsilva” (anual pînă la 15 ianuarie); 

 elaborarea propunerilor pentru portofoliul publicaţiei „Analele Agenţiei „Moldsilva” 
(până la 28 februarie, pentru anul 2010 – pînă la 15 martie) şi a devizului de 
cheltuieli aferent; 

 generalizarea şi prelucrarea primară a rapoartelor/rezultatelor cercetărilor efectuate 
pentru publicare în „Analele Agenţiei „Moldsilva” (anual pînă la 25 martie, pentru 
anul 2010 – pînă la 12 aprilie); 

 redactarea materialelor pentru editare în cadrul publicaţiei „Analele Agenţiei 
„Moldsilva” (anual pînă la 25 aprilie, pentru anul 2010 – pînă la 12 mai). 

 prezentarea publicaţiei „Analele Agenţiei „Moldsilva” la instituţia specializată în 
editare (anual pînă la 5 mai, pentru anul 2010 – pînă la 17 mai). 

 recepţionarea publicaţiei „Analele Agenţiei „Moldsilva” de la instituţia specializată 
în editare şi distribuirea acesteia entităţilor subordonate Agenţiei „Moldsilva”, 
precum şi altor instituţii şi organizaţii relevante. 

 organizarea lucrărilor sesiunilor ştiinţifice anuale (mai-iunie). 
 elaborarea variantei finale în format electronic a publicaţiei „Analele Agenţiei 

„Moldsilva”, precum şi a materialelor sesiunilor ştiinţifice pentru expunere pe pagina 
Web a Agenţiei „Moldsilva”. 

 
 
 
 

Anexa nr. 2 
la ordinul Agenţiei „Moldsilva” nr. ____ 

din ___ ___________ 2010 



REPUBLICA  MOLDOVA 
 

AGENŢIA  
“MOLDSILVA” 

MD2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 124 
tel. (373-2) 27-23-06, tel/fax. (373-2) 27-73-45 

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА 
 

АГЕНТСТВО 
 “МОЛДСИЛВА” 

MD2001, мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре, 124 
тел. (373-2) 27-23-06, тел./ факс. (373-2) 27-73-45 

 

ORDIN 
ПРИКАЗ 

 
Nr. 49-P din 30.03.2010 

 
 

    Cu privire la comunicarea  
    activităţii Agenţiei ,,Moldsilva” 
 
            

Legislaţia în vigoare (art. 9, 12 şi 23 din cadrul Codului silvic; art. 9, 10, 30 şi 31 din 
cadrul Legii privind protecţia mediului înconjurător etc.) stabileşte clar obligaţiunile şi 
competenţele privind reglementarea relaţiilor silvice. Una din sarcinile principale ale autorităţilor 
silvice este de a contribui la informarea publicului despre dezvoltarea durabilă a fondurilor 
forestier şi cinegetic, starea diversităţii biologice forestiere, asigurându-i acces liber la informaţie 
şi participare la procesul de luare a deciziilor (subpunctul d), aliniatul 6 din art. 12 al Codului 
silvic). În acelaşi timp, cetăţenii şi asociaţiile obşteşti au dreptul să primească de la organele 
silvice de stat 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. (art. 23 din cadrul Codului silvic). 

Activităţile de conştientizare publică urmăresc următoarele scopuri:  
a) identificarea problemelor/constrângerilor/riscurilor legate de implementarea 

strategiilor/programelor naţionale care ţin de conservarea şi dezvoltarea fondului 
forestier, a altor suprafeţe acoperite cu vegetaţie forestieră;  

b) evaluarea şi amplificarea capacităţilor de comunicare ale Agenţiei „Moldsilva”, 
inclusiv a structurilor sale teritoriale;  

c) identificarea căilor de diminuare a problemelor/constrângerilor/riscurilor social-
economice prin programarea unui set de activităţi de informare şi educaţie publică 
destinate diferitor categorii sociale – factori de decizie din domeniul public, 
agricol şi forestier, fermieri etc.;  

Implementarea activităţilor de conştientizare publică respective va contribui şi la 
asigurarea continuităţii/durabilităţii procesului de extindere a suprafeţelor acoperite cu vegetaţie 
forestieră, continuitatea/replicabilitatea experienţei pozitive în domeniu în alte regiuni şi 
localităţi ale ţării. 

Reieşind din cele expuse, precum şi în contextul informări şi conştientizării societăţii 
privind problematica forestieră,  
 

ORDON: 
 

1. Se aprobă Planul media de comunicare al Agenţiei „Moldsilva” pentru anul 2010 (anexa 
nr. 1). 

2. Se aprobă devizul de cheltuieli necesare pentru elaborarea şi implementarea activităţilor 
prevăzute în Planul media de comunicare al Agenţiei „Moldsilva” pentru anul 2010 
(anexa nr. 2). 



3. De stabili Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice drept instituţie responsabilă de 
elaborarea şi implementarea activităţilor prevăzute în Planul media de comunicare al 
Agenţiei „Moldsilva” pentru anul 2010. 

4. Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice (dlui D. Galupa) de a asigura organizarea 
elaborării şi implementării activităţilor prevăzute în Planul media de comunicare al 
Agenţiei „Moldsilva” pentru anul 2010. 

5. Direcţiilor aparatului central şi entităţilor subordonate Agenţiei „Moldsilva”, în limitele 
competenţelor atribuite, de a asigura elaborarea şi promovarea setului de acţiuni de 
comunicare aprobate prin prezentul ordin. 

6. Direcţiei finanţe (dl I. Platon) de a asigura alocarea pentru Institutul de Cercetări şi 
Amenajări Silvice a mijloacelor financiare necesare pentru îndeplinirea prevederilor 
prezentului ordin (în baza devizului de cheltuieli anexat). 

7. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin mi-l asum. 
 

 
Director general                                               Gheorghe Vdovîi 

 



 
 
 
 

Planul media de comunicare al Agenţiei „Moldsilva” pentru anul 2010  
Nr. 
d/o Activităţi Scopuri  Niveluri de  

implementare Grupuri ţintă Executori Perioada de 
implementare  

I. Companie în presă şi publicaţii specializate/periodice 

1.  Publicarea unei serii de articole privind problematica 
forestieră în presa naţională.  Nivel naţional şi local APC, US, APL, CL, 

SC 

ICAS, aparatul 
central, unităţile 

silvice   

februarie – 
decembrie  

1.1. 
Editarea a 4 articole dedicate Zilei Naţionale de 
Înverzire a Plaiului "Un arbore pentru dăinuirea 
noastră" în diferite publicaţii cu acoperire naţională. 

Nivel naţional APC, US, APL, CL, 
SC 

ICAS, aparatul 
central martie-aprilie 

1.3. 
Editarea unei serii de articole dedicate Zilei Naţionale 
de Înverzire a Plaiului "Un arbore pentru dăinuirea 
noastră" în publicaţiile cu acoperire regională/locală. 

Nivel local APL, US, CL, SC ICAS, unităţile 
silvice   martie-aprilie 

1.2. 
Editarea unui leaflet (A4, 2 pagini/folder leaflet) special 
dedicat Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului  "Un 
arbore pentru dăinuirea noastră". 

Nivel naţional APC, APL, US, CL, 
SC 

ICAS, aparatul 
central, oficiul 

FLEG Moldova 
(IUCN, BM) 

martie-aprilie 

1.4. 
Editarea publicaţiei specializate periodice în domeniul 
cercetărilor şi proiectărilor silvice „Analele Agenţiei 
„Moldsilva”. 

Informarea persoanelor 
cointeresate şi a publicului larg 
privind situaţia, problematica, 
obiectivele etc. în sectorul 
forestier naţional 

Nivel naţional APC, APL, US, CL, 
SC 

ICAS, aparatul 
central mai-iunie 

2.  
Publicarea Manualului Operaţional pentru 
implementarea PSC din cadrul Grantului PSCMDP 
(450 exemplare). 

Informarea potenţialilor 
beneficiari privind criteriile de 
eligibilitate, procurări, raportări, 
proceduri pentru 
managementul financiar etc. 

Nivel naţional şi local APL, US, CL, SC ICAS februarie – 
martie 

3.  Editarea publicaţiei „Buletinul Forestier” (4 numere, 
trimestrial). 

Promovarea: programelor şi 
strategiilor forestiere; soluţiilor  
la problemele din domeniul 

Nivel naţional APC, US, APL, CL, 
SC 

ICAS, aparatul 
central, unităţile 

silvice   

martie, iunie, 
septembrie, 
decembrie  

 
Anexa nr. 1  

la ordinul Agenţiei „Moldsilva” nr. 49-P 
din 30 martie 2010 



Nr. 
d/o Activităţi Scopuri  Niveluri de  

implementare Grupuri ţintă Executori Perioada de 
implementare  

4.  
Organizarea concursului pentru presa naţională şi 
locală cu tema "Pădurile - şansa Republicii Moldova 
pentru viitor". 

forestier; imaginii pozitive a 
silvicultorului. Nivel naţional şi local SC, APL, CL, US 

ICAS, aparatul 
central, oficiul 

FLEG Moldova 

februarie – 
decembrie 

II. Companie la posturile tv şi radio 

5.  

Producerea unei serii de filme documentare despre 
pădurile Republicii Moldova şi ocrotitorii acestora 
(trecut-prezent-viitor, rolul silvicultorului etc., 4 episoade 
a câte 4-5 minute). 

Expunerea problematicii 
forestiere, promovarea imaginii 
pozitive a sectorului forestier şi 
a silvicultorului. 

Nivel naţional APC, APL, US, CL, 
SC 

ICAS, aparatul 
central, unităţile 

silvice   

februarie – 
decembrie  

6.  

Organizarea unor mese rotunde cu participarea 
reprezentanţilor sectorului forestier, ONG-urilor etc., în 
cadrul căreia ar fi pusă în discuţie problema pădurilor 
(trimestrial, teme-cheie: tăierile ilicite şi soluţiile de 
diminuare; ariile protejate din fondul forestier, stare, 
soluţii, perspective; regenerarea/extinderea pădurilor – 
aspecte ecologice şi social-econimice;). 

Expunerea problematicii 
forestiere, promovarea imaginii 
pozitive a sectorului forestier şi 
a silvicultorului. 

Nivel naţional APL, CL, US, SC 
ICAS, aparatul 
central, unităţile 

silvice   

februarie – 
decembrie  

7.  

Organizarea a 4 conferinţe de presă dedicate 
activităţilor forestiere (lansarea activităţilor şi totalurile 
Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului "Un arbore pentru 
dăinuirea noastră"; rezultatele reviziei de primăvară a 
pădurilor şi altor tipuri de vegetaţie forestieră;). 

 
Expunerea problematicii 
forestiere 

Nivel naţional APC, APL, US, CL, 
SC 

ICAS, aparatul 
central, unităţile 

silvice   

februarie – 
decembrie  

8.  

Organizarea (participarea) emisiunilor radio şi 
televizate („Baştina”; “Buna Dimineata”, „Mesager”, 
„Eco-Terra” etc.: programe naţionale de împădurire, 
aspecte care ţin de schimbarea climei, managementul 
pădurilor etc.). 

Expunerea problematicii 
forestiere, promovarea imaginii 
pozitive a sectorului forestier şi 
a silvicultorului. 

Nivel naţional APC, APL, US, CL, 
SC 

ICAS, aparatul 
central, oficiul 

FLEG Moldova 

februarie – 
decembrie  

III. Campanie publicitară 

9.  

Elaborarea unor spoturi publicitare video şi audio cu 
diferite tematici din sectorul forestier („Tăieri ilicite – 
stare şi consecinţe”; „Pădurea – şansă pentru viitor” 
etc.). 

Informarea persoanelor 
cointeresate şi a publicului larg  
privind problematica sectorului 
forestier. 

Nivel naţional APC, APL, US, CL, 
SC 

ICAS, aparatul 
central, oficiul 

FLEG Moldova 

ianuarie – 
decembrie  

10.  

Completarea periodică a paginilor web ale Agenţiei 
„Moldsilva”, ICAS, Oficiului FLEG Moldova, cu 
reflectarea aspectelor care ţin de programele naţionale 
de împădurire, schimbarea climei, managementul 

Promovarea problematicii din 
sector şi a soluţiilor. 
Promovarea imaginii pozitive a 
silvicultorului. 

Nivel naţional, local şi 
internaţional 

II, APC, APL, US, CL, 
SC 

ICAS, aparatul 
central, oficiul 

FLEG Moldova 
(IUCN, BM) 

februarie – 
decembrie  



Nr. 
d/o Activităţi Scopuri  Niveluri de  

implementare Grupuri ţintă Executori Perioada de 
implementare  

pădurilor şi pajiştilor comunale, activităţile din cadrul 
proiectelor implementate în sectorul forestier etc. 

IV. Seminare şi traninguri 

11.  Organizarea unui seminar cu reprezentanţii primăriilor 
beneficiare de PSC din cadrul Grantului PSCMDP. 

Promovarea managementului 
durabil şi integrat al pădurilor 
comunale. 

Nivel local APL, CL, SC 
ICAS, aparatul 
central, unităţile 

silvice   

octombrie – 
noiembrie  

12.  
Organizarea a 4 seminare pe întreg teritoriul ţării 
privind lansarea şi modalitatea implementării PSC, 
conştientizarea publicului (câte 75 persoane). 

Prezentarea programelor 
naţionale ce ţin de 
regenerarea şi extinderea 
pădurilor, beneficiile locale, 
naţionale şi globale, remiterea 
Manualului Operaţional, 
modelelor de documente 
pentru aplicarea la PSC etc. 

Nivel local APL, CL, SC, US ICAS, unităţile 
silvice   martie – aprilie  

13.  
Organizarea unui seminar privind starea actuală în 
domeniul creşterii materialului forestier în pepiniere 
silvice şi modalităţi de modernizare a procesului. 

Promovarea modernizării 
procesului de creştere a 
materialului săditor în 
pepinierele forestiere. 

Nivel naţional şi local US, SC 
ICAS, aparatul 
central, unităţile 

silvice   
mai – iunie  

 
Abrevieri: 

 APC – autorităţile publice centrale; 
 APL -  autorităţile publice locale; 
 CL – comunităţile locale; 
 US – unităţi silvice; 
 SC – societatea civilă; 
 ICAS – Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice; 
 II – instituţii internaţionale; 
 PSCMDP – Programul de susţinere a comunităţilor pentru managementul durabil şi integrat al pădurilor şi sechestrarea carbonului prin împădurire; 
 PSC – Programul de susţinere a comunităţilor; 
 BM – Banca Mondiala; 
 IUCN – Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii; 

    



Ex.: D. Galupa 
tel.:74 52 19 
 

REPUBLICA  MOLDOVA 
 

AGENŢIA  
“MOLDSILVA” 

MD2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 124 
tel. (373-2) 27-23-06, tel/fax. (373-2) 27-73-45 

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА 
 

АГЕНТСТВО 
 “МОЛДСИЛВА” 

MD2001, мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре, 124 
тел. (373-2) 27-23-06, тел./ факс. (373-2) 27-73-45 

 

ORDIN 
ПРИКАЗ 

 
Nr. 72-P din 28.04.2010 
 

 
 Despre aprobarea normelor tehnice provizorii  
 privind reglementarea modului şi condiţiilor de  
 folosire a pădurilor în scopuri de recreere 

 
 

În conformitate cu prevederile aliniatului 2 al art. 26 ale Codului silvic, nr. 887-XIII din 

21 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 4-5, art.36), Hotărîrii 

Parlamentului nr. 350-XV din 12 iulie 2001 pentru aprobarea Strategiei dezvoltării durabile a 

sectorului forestier din Republica Moldova, Hotărîrii Guvernului nr. 187 din 20.02.2008 pentru 

aprobarea Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică 

şi/sau de recreere, precum şi în scopul asigurării conservării şi dezvoltării arboretelor din cadrul 

fondului forestier supuse activităţilor de recreere, 
 
ORDON: 

1. Se aprobă Normele tehnice provizorii privind reglementarea modului şi condiţiilor de 

folosire a pădurilor în scopuri de recreere (se anexează). 

2. Direcţiei fond forestier (dlui Petru Rotaru) de a asigura: 

2.1 Avizarea Normele tehnice privind reglementarea modului şi condiţiilor de 

folosire a pădurilor în scopuri de recreere (Norme tehnice) cu ministerele şi 

departamentele cointeresate (Ministerul Mediului, Ministerul Construcţiilor si 

Dezvoltării Regionale, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Justiţiei). 

2.2 Publicarea Normelor tehnice aprobate prin prezentul ordin în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova.  

2.3 Organizarea implementării Normelor tehnice aprobate prin prezentul ordin. 

2.4 Controlul tehnic asupra implementării şi respectării Normelor tehnice. 

2.5 Stabilirea modalităţii raportării sistematice de către unităţile silvice despre 

desfăşurarea de către arendaşi  a activităţilor de recreere. 
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2.6 Informarea periodică a conducerii Agenţiei „Moldsilva” privind procesul 

realizării activităţilor de recreere în fondul forestier gestionat. 

3. Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice (dlui Dumitru Galupa) de a asigura: 

3.1 Editarea şi difuzarea Normelor tehnice către întreprinderile pentru silvicultură 

şi silvo-cinegetice subordonate Agenţiei „Moldsilva”. 

3.2 Efectuarea instruirilor necesare cu personalul silvic din cadrul întreprinderile 

pentru silvicultură şi silvo-cinegetice privind aspectele realizării activităţilor 

de recreere în fondul forestier gestionat de Agenţia „Moldsilva”. 

4. Controlul asupra îndeplinirii prevederilor prezentului ordin îl asum dlui Petru Rotaru, 

şeful Direcţiei fond forestier a Agenţiei „Moldsilva”. 

 
Director general                                                           Gheorghe VDOVÎI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru mai multe detalii: 
http://www.moldsilva.gov.md/file/Ordin_Agentia_Moldsilva_nr._72-
P_din_28.04.2010_aprobare_norme_provizorii_mod_organiz_recreere.pdf 



REPUBLICA  MOLDOVA 
 

AGENŢIA  
“MOLDSILVA” 

 

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА 
 

АГЕНТСТВО 
 “МОЛДСИЛВА” 

 

 

ORDIN 
ПРИКАЗ 

 
Nr. 121-P din 18.06.2010 
 
   

   Despre testările privind bazele 
teoretico - aplicative ale lucrărilor 
silvotehnice şi punerea în valoare a 
masei lemnoase destinate exploatării  

 

În scopul sporirii calităţii lucrărilor de punere în valoare a masei lemnoase destinată 
exploatării, care vor fi îndeplinite de către unităţile silvice de stat, sporirii nivelului de 
calificare a personalului serviciului silvic, diseminarea realizărilor progresului tehnico - 
ştiinţific şi a practicii avansate şi în contextul facilitării implementării ordinului Agenţiei 
„Moldsilva" nr. 10.1-p din 26.05.2010 „Despre punerea în valoare a masei lemnoase 
destinate exploatării", 

ORDON: 
1. De a crea comisia centrală de testare a personalului serviciului silvic 

din unităţile silvice de stat pe probleme ce ţin de cunoaşterea bazelor teoretico - 
aplicative ale lucrărilor silvotehnice şi punerea în valoare a masei lemnoase 
destinată exploatării în urmîtoarea componenţă: 

- Petru Rotaru - şeful Direcţiei fond forestier - preşedintele comisiei; 
- Ghenadie Grubîi - şeful serviciului fond forestier şi arii protejate; 
- Sergiu Movileanu - specialist principal tratamente silvice şi arii protejate; 
- Anatolie Ciobanu - vicedirector tehnic ICAS; 
-    Ion Talmaci - vicedirector ICAS. 
2. Comisia respectivă va organiza operativ, în termene de pînâ la 30 

iunie 2010, testările pentru maiştrii silvici, iar pînă la 21.07.2010 pentru şefii 
adjuncţi şi şefii de ocoale silvice, ca şi pentru inginerii respectivi din unităţile 
silvice de stat pe problemele cunoaşterii bazelor teoretico - aplicative ale lucrărilor 
silvotehnice şi punerii în valoare a masei lemnoase destinate exploatării, după cum 
urmează: 

- Nord -în baza întreprinderii de Stat pentru Silvicultură Bălţi, pentru unităţile 
silvice de stat Bălţi, Edineţ, Glodeni, Soro ca şi „Pădurea Domnească" - 
23.06.2010 (maiştri) şi 16.07.10 (şefii adjuncţi şi şefii de ocoale silvice, ingineri). 

- Vest - în baza întreprinderii de Stat pentru Silvicultură „Hînceşti -Silva", pentru 
unităţile silvice de stat „Hînceşti - Silva", „Nisporeni -Silva", „Silva - Centru" 
Ungheni, Tighina şi Ialoveni - 24.06.20.10 (maiştri) şi 19.07.10 (şefii adjuncţi şi 
şefii de ocoale silvice, ingineri). 

  
 
Ex.: Gh. Grubîi 

 tel.; 27 72 88 
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- Est - în baza întreprinderii de Stat pentru Silvicultura Orhei, pentru unităţile silvice 
de stat Călăraşi, Chişinău, Orhei, Şoldăneşti, Teleneşti, Străţeni, Codrii şi Plaiul 
Fagului - 25.06.201.0 (maiştri) şi 20.07.10 (şefii adjuncţi şi şefii de ocoale silvice, 
ingineri). 

- Sud - în baza întreprinderii de Stat pentru Silvicultură largară, pentru unităţile 
silvice Comrat, largară, „Silva - Sud" Cahul, Cimişlia, Manta -V, „Prutul de Jos" - 
29.06.2010 (maiştri) şi 21.07.10 (şefii adjuncţi şi şefii de ocoale silvice, ingineri).. 

3. Preşedintelui comisiei, create (dl P.Rotaru) 
3.1. De a asigura pregătirea subiectelor pentru testarea cunoştinţelor personalului 

serviciului silvic din unităţile silvice de stat referitoare la bazele teoretico - aplicative ale 
lucrărilor silvotehnice şi punerea în valoare a masei lemnoase destinate exploatării şi 
elaborarea graficului testărilor date. 

3.2. De a asigura în termenii prescrişi efectuarea testărilor cunoştinţelor 
personalului serviciului silvic din unităţile silvice de stat referitoare la bazele teoretico - 
aplicative ale lucrărilor silvotehnice şi punerea în valoare a masei lemnoase destinate 
exploatării, folosind două calificative „admis" sau „respins". 

3.3. De a asigura prezentarea în termene de pînă la 26.07.2010 spre aprobare 
procesele verbale ale totalurilor testărilor respective, cu elaborarea unui proiect de ordin pe 
rezultatele activităţilor respective şi cu prezentarea propunerilor de reziliere a contractelor 
individuale de muncă cu persoanele care nu au susţinut testarea, cît şi menţionarea 
persoanelor care au dat dovadă de cunoştinţe teoretico -aplicative temeinice. 

4. Directorilor unităţilor silvice de stat; 
4.1. De a asigura condiţii pentru petrecerea testărilor cunoştinţelor personalului 

serviciului silvic din unităţile silvice dc stat referitoare la bazele teoretico - aplicative ale 
lucrărilor silvotehnice şi punerea în valoare a masei lemnoase destinate exploatării. 

4.2. De a asigura diseminarea informaţiei corespunzătoare către tot personalul 
serviciului silvic subordonat. 

4.3. De a asigura pregătirea corespunzătoare şi prezenţa obligatorie a personalului 
subordonat la testările date. 
 

5. Prezentul ordin de adus la cunoştinţa unităţilor silvice subordonate. 
6. Controlul asupra executării ordinului dat mi-1 asum. 
 
Director general                       Gheorghc VDOVÎl 

 



REPUBLICA  MOLDOVA 
 

AGENŢIA  
“MOLDSILVA” 

MD2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 124 
tel. (373-2) 27-23-06, tel/fax. (373-2) 27-73-45 

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА 
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ORDIN 
ПРИКАЗ 

 
Nr. 122-P din 22 iunie 2010 
 
   
        Cu privire la instituirea concursului  
        naţional „Pădurea – o şansă pentru viitor” 
 
            

 
În contextul sensibilizării opiniei publice privind problematica ce ţine de conservarea şi 

gestionarea patrimoniului forestier naţional, precum şi în legătură cu instituirea anului 2011 
„Anul Internaţional al Pădurilor”,  
 

ORDON: 
 

1. De a institui concursul naţional „Pădurea – o şansă pentru viitor” pe perioada 1 iulie 
2010 – 30 iunie 2011. 

2. Se aprobă Regulamentul concursului naţional „ Pădurea – o şansă pentru viitor” conform 
anexei nr. 1. 

3. Se aprobă componenţa Comisiei de concurs, conform anexei nr. 2. 
4. Comisiei de concurs (dlui T. Botnaru) de a asigura: 

4.1. Informarea publicului larg privind instituirea şi exigenţele concursului. 
4.2. Elaborarea regulamentului privind aprecierea materialelor prezentate pentru 

concurs (termen 1 lună). 
4.3. Elaborarea devizului de cheltuieli necesare pentru organizarea şi 

desfăşurarea concursului (termen 1 lună). 
4.4. Recepţionarea şi aprecierea materialelor prezentate la concurs. 
4.5. Informarea periodică a conducerii Agenţiei „Moldsilva” privind 

desfăşurarea concursului. 
4.6. Elaborarea unui raport generalizator privind rezultatele concursului cu 

nominalizarea învingătorilor (până la 1 august 2011). 
5. Direcţiei economie, finanţe şi evidenţă contabilă de a asigura alocarea mijloacelor 

financiare necesare pentru îndeplinirea prezentului ordin (în baza devizului de cheltuieli). 
6. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin mi-l asum. 

 
 
Director general                            Gheorghe VDOVÎI 

 
 
 
 



           
 
 
 

Regulamentul 
concursului naţional „Pădurea – o şansă pentru viitor” 

 

 
Anexa nr. 1  

la ordinul Agenţiei „Moldsilva” nr. 122-P 
din 22 iulie 2010 

1. Concursul naţional „Pădurea – o şansă pentru viitor” (Concurs) este organizat în 
contextul sensibilizării opiniei publice privind problematica ce ţine de conservarea şi gestionarea 
patrimoniului forestier naţional. 

2. La Concurs vor fi admise lucrări ce abordează tematica pădurilor din Republica 
Moldova publicate şi/sau prezentate în perioada 1 iulie 2010 – 30 iunie 2011. 

3. Concursul se va desfăşura în 2 secţiuni:  
• audiovizual şi presa scrisă; 
• creaţia literar-artistică şi publicistică a copiilor. 

4. La secţiunea „Audiovizual şi presa scrisă” se admit materiale publicate de ziarişti 
profesionişti din presa scrisă, rubrici, emisiuni şi cicluri de emisiuni radio-televizate. 

5. Pentru secţiunea „Audiovizual şi presa scrisă” se instituie următoarele premii: 
• Locul I – 10 000 lei; 
• Locul II – 2 premii a câte 3 500 lei; 
• Locul III – 3 premii a câte 2 500 lei. 

6. La secţiunea „Creaţia literar-artistică şi publicistică a copiilor” se admit rubrici, 
materiale create şi/sau publicate de copii cu vârsta de cuprinsă între 7 – 17 ani (poezii, fotografii, 
desene, artizanat şi meşteşugărit). 

7. Pentru secţiunea „Creaţia literar-artistică şi publicistică a copiilor” se instituie 
următoarele premii: 

(a) Capitolul „Publicistică”: 
• premiul mare – calculator;  
• premii de încurajare – 2 premii a câte 1 000 lei; 

(b) Capitolul „Poezie”: 
• premiul mare – centru muzical; 
• premii de încurajare – 2 premii a câte 900 lei; 

(c) Capitolul „Fotografie”: 
• premiul mare – aparat de fotografiat digital; 
• premii de încurajare – 2 premii a câte 800 lei; 

(d) Capitolul „Artă plastică”: 
• premiul mare – bicicletă sportivă; 
• premii de încurajare – 2 premii a câte 800 lei. 

8. Materiale pentru concurs se vor expedia pe adresa: Chişinău, str. Calea Ieşilor, 69, 
Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, cu specificarea: Pentru Concursul naţional „Pădurea 
– o şansă pentru viitor”.  

Tel: 022-59-33-51; 74-52-19; e-mail: icaspiu@starnet.md  
Persoană de contact: dl Ionel Căpiţă (tel. 0684-35-425). 
9. Materiale prezentate la concurs se vor aprecia conform unui regulament special 

aprobat de Agenţia „Moldsilva”.  
 
 
 
 
 



 
 
 

Componenţa  
Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursului naţional „Pădurea – o şansă 

pentru viitor” 
 

 
Anexa nr. 2 

la ordinul Agenţiei „Moldsilva” nr. 122-P 
din 22 iulie 2010 

Tudor Botnaru  preşedinte, director general-adjunct, Agenţia 
„Moldsilva” 

Ionel Căpiţă 
secretar, consultant relaţii cu publicul şi mass-
media, Institutul de Cercetări şi Amenajări 
Silvice 

membrii:  
Ludmila Nagrudnîi preşedintele Federaţiei „Sindsilva” 

Petru Rotaru şeful Direcţia fond forestier, Agenţia 
„Moldsilva” 

Ghenadie Grubîi şeful serviciului fond forestier şi arii protejate, 
Agenţia „Moldsilva” 

Dumitru Galupa director, Institutul de Cercetări şi Amenajări 
Silvice 

Ion Talmaci vice-director ştiinţific, Institutul de Cercetări şi 
Amenajări Silvice 

Ion Anton redactor-şef, Revista „Florile Dalbe” 

Ion Daghi artist plastic, doctor în ştiinţe pedagogice, 
conferenţiar universitar 

 
 
 
 
 
 

 3
 



40 
 

Regulamente (proiecte) 
În contextul implementării prevederilor Codului silvic, nr. 887-XIII din 21 iunie 1996 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 4-5, art. 36), Legii nr. 420-XVI din 22 
decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2007, nr. 36-38, art. 141), Hotărârii Parlamentului nr. 350-XV din 12 iulie 2001 
pentru aprobarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova, 
Agenţia „Moldsilva” a elaborat proiectul de hotărîre a Guvernului „Pentru aprobarea 
reglementărilor tehnice în domeniul silviculturii”. 

Gestionarea durabilă a pădurilor poate fi asigurată doar prin implementarea corectă şi 
oportună a regimului silvic, care reprezintă un sistem de norme tehnice, economice, juridice 
şi  silvice privind amenajarea, folosirea, regenerarea, paza şi protecţia pădurilor. Reieşind din 
problemele cu care se confruntă astăzi sectorul forestier naţional, baza normativă din 
domeniul silvic necesită a actualizare profundă. Actualizările respective sînt necesare cu 
precădere în contextul conservării biodiversităţii forestiere, aplicării tehnologiilor moderne în 
gestionarea fondului forestier, sporirea potenţialului de rezistenţă a pădurilor faţă de influenţa 
negativă a complexului factorilor climato-edafici, utilizarea raţională a produselor lemnoase şi 
nelemnoase, precum şi funcţiilor protectoare şi ameliorative ale pădurilor. Procesul respectiv 
este dictat şi responsabilităţile asumate de Republica Moldova faţă de prevederile 
convenţiilor internaţionale la care este parte, a actelor legislative şi normative elaborate în 
perioada 1996-2009. 

Prin prezentul proiect de hotărîre se propune aprobarea a unui set din 6 norme tehnice 
care ţin de conservarea şi dezvoltarea pădurilor:  
• Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor – constituie o componentă de bază a 

regimului silvic şi, în concordanţă cu precizările din Codul silvic trebuie să vizeze prin 
toate reglementările ce le sînt specifice „asigurarea gospodăririi durabile a ecosistemelor 
forestiere”; sînt corelate cu prevederile celorlalte norme din silvicultură, urmărindu-se 
evitarea unor reglementări contradictorii sau cu implicaţii nefavorabile asupra altor 
domenii de activitate forestieră;  

• Norme tehnice privind recepţia tehnică şi controlul anual al lucrărilor de regenerare, 
împădurire şi creşterea materialului forestier de reproducere – sînt elaborate în 
conformitate cu art. 12 al Codului silvic şi stabilesc modul de executare a lucrărilor de 
recepţie tehnică şi de inventariere anuală a lucrărilor de regenerare, împădurire şi 
creştere a materialului forestier de reproducere. Se efectuează în scopul: concretizarea 
volumului de lucrări executate, calitatea lor şi respectarea tehnologiei de producere şi 
agrotehnicii prevăzute de proiect; stabilirea eficacităţii lucrărilor de regenerare şi 
împădurire, condiţiile în care acestea s-au desfăşurat, precum şi programarea lucrărilor 
necesare pentru ameliorarea stării culturilor silvice, plantaţiilor forestiere de protecţie, 
pepinierelor şi regenerărilor, în vederea obţinerii unor arborete valoroase, capabile să-şi 
îndeplinească funcţiile de producţie şi protecţie în condiţii optime;  
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• Normativ pentru amenajarea cinegetică a terenurilor de vânătoare din fondul forestier – 
este un component important al regimului silvic, care stabileşte modalitatea organizării şi 
efectuării amenajării cinegetice a terenurilor din cadrul fondului forestier, criteriile pentru 
determinarea bonităţii fondurilor de vînătoare, tipurile şi conţinutul documentaţiei 
elaborate etc.;  

• Norme tehnice privind menţinerea şi conservarea diversităţii biologice forestiere în păduri 
– se pune accentul pe diversitatea biologică forestieră din limitele fondului forestier 
naţional luată în ansamblul tuturor nivelurilor: genetico-populaţional,  specific şi 
ecosistemic, pe starea habitatelor, elementelor de structură funcţională a diversităţii 
biologice, pe factorii limitativi, în baza cărora şi sînt formulate şi recomandate măsurile de 
optimizare, menţinere şi conservare a complexelor diversităţii biologice forestiere;  

• Norme tehnice privind reconstrucţia ecologică a arboretelor – reprezintă o abordare a 
problemei degradării ecosistemelor forestiere din Republica Moldova, expune procedeele 
tehnologice de restaurare a acestora prin aplicarea unor soluţii de înlocuire a metodelor 
vechi de refacere, ameliorare şi substituire a arboretelor degradate, prin implementarea 
unor tehnologii îmbunătăţite de instalare a culturilor forestiere sub adăpostul arboretului 
degradat prin semănături directe sau plantaţii, păstrînd nealterat mediul forestier;  

• Normativ pentru alegerea şi aplicarea tratamentelor în păduri – valorifică rezultatele 
recente ale cercetării ştiinţifice din silvicultură, experienţa acumulată în domeniul aplicării 
tratamentelor în ultimii ani; aprofundarea preocupărilor privind durabilitatea ecosistemelor 
forestiere, atît sub raportul permanenţei lor, cît şi sub cel al valorificării continue şi 
multilaterale a produselor şi serviciilor oferite de păduri; îmbunătăţiri substanţiale tehnicii 
de aplicare a tratamentelor şi subliniază integrarea procesului de regenerare a pădurilor 
în ansamblul lucrărilor de gestionare durabilă a pădurilor.  

Norme tehnice privind reglementarea modului şi condiţiilor de folosire a terenurilor 
fondului forestier în scopuri de recreere. 
Normele tehnice sunt elaborate conform prevederilor art. 39 alineatul 2 al Codului silvic (nr. 
887-XIII din 22 iunie 1996), Hotărârii Guvernului nr. 740 din 17.06.2003 pentru aprobarea 
actelor normative vizând gestionarea gospodăriei silvice şi stabileşte modul şi condiţiile de 
folosire a fondului forestier, proprietate publică, în scopuri de recreere. Reglementează 
relaţiile în domeniul menţinerii, conservării şi dezvoltării pădurilor, folosirii lor în scopuri de 
recreere, asigurând în procesul de gestionare a pădurilor: 

a) priorităţile statului privind protecţia şi conservarea terenurilor forestiere; 
b) obiectivele, vizând  managementul şi administrarea fondului forestier; 
c) protecţia drepturilor şi intereselor beneficiarilor silvici; 
d) menţinerea şi conservarea biodiversităţii forestiere; 
e) utilizarea raţională a terenurilor forestiere în scopuri de recreere.  

 
Pentru mai multe detalii vezi: http://www.moldsilva.gov.md/md/ordine_dispozitii/ 

 



Proiect  
 
 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 
HOTĂRÎRE nr. _______ 

din _____________________ 2009 
 Chişinău 

 
Pentru aprobarea unor reglementări tehnice în domeniul silviculturii 

 

În conformitate cu prevederile Codului silvic, nr. 887-XIII din 21 iunie 1996 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 1997, nr. 4-5, art. 36), Legii nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea 
de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36-38, art. 141), Hotărârii 
Parlamentului nr. 350-XV din 12 iulie 2001 pentru aprobarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului 
forestier din Republica Moldova (Monitorul Oficial nr. 133-135, art. 1021 din 08.11.2001), Guvernul 
HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se aprobă următoarele reglementări tehnice în domeniul silviculturii: 

Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor (anexa nr. 1); 
Norme tehnice privind recepţia tehnică şi controlul anual al lucrărilor de regenerare, 

împădurire şi creşterea materialului forestier de reproducere (anexa nr. 2); 
Normativ pentru amenajarea cinegetică a terenurilor de vânătoare din fondul forestier (anexa 

nr. 3). 
Norme tehnice privind menţinerea şi conservarea diversităţii biologice forestiere în păduri 

(anexa nr. 4); 
Norme tehnice privind reconstrucţia ecologică a arboretelor (anexa nr. 5); 
Normativ pentru alegerea şi aplicarea tratamentelor în păduri (anexa nr. 6). 

2. Se pune în sarcina Agenţiei pentru Silvicultură "Moldsilva" informarea gestionarilor fondului 
forestier despre cerinţele stipulate în actele normative din domeniul silviculturii, aprobate prin prezenta 
hotărîre. 

3. Ministerele, autorităţile administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale, alte 
instituţii şi organizaţii care gestionează fondul forestier vor aplica, în limitele competenţelor atribuite, 
reglementările tehnice aprobate în punctul 1 al prezentei hotărîri. 

4. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale va supraveghea respectarea reglementărilor tehnice 
nominalizate de către gestionarii şi beneficiarii silvici. 

 
Prim-ministru                                                VLADIMIR FILAT 

 
Contrasemnează: 
 
  
Ministrul mediului                                                                                 Gheorghe Şalaru 
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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

HOTĂRÎRE Nr.___ 

din "_____________2009 
 

Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”, 
structurii şi efectivului – limită ale aparatului central al acesteia 

 
 
 

Întru executarea prevederilor art. 20 pct. 2 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990” Cu privire la 
Guvern” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018), cu 
modificările şi completările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE: 
 
 

1. Se aprobă: 
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”, conform anexei nr.1. 
Structura aparatului central al Agenţiei „Moldsilva”, conform anexei nr. 2. 
Lista entităţilor monitorizate de Agenţia „Moldsilva”, conform anexei nr.3. 
Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.4. 
Lista hotărîrilor Guvernului, care se abrogă, conform anexei nr.5. 
2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Agenţiei „Moldsilva” în număr de 29 

unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare. 
3.  Agenţia „Moldsilva” va avea doi vicedirectori - generali şi un Colegiu constituit din 11 

persoane, a cărui componenţă este aprobată de Guvern. 
4. Activitatea Agenţiei „Moldsilva” este finanţată conform prevederilor Legii nr.847-XIII din 

24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar şi altor acte legislative în vigoare. 
5. Agenţia „Moldsilva” în termen pînă la 1 martie 2010 va elabora şi prezenta spre aprobare 

„Planul de măsuri primordiale privind conservarea şi dezvoltarea pădurilor, precum şi 
optimizarea managementului forestier, pentru perioada 2010-2013.”     

 
 
 
         Prim - ministru    Vladimir Filat 
 

 
Contrasemnează: 

             
Viceprim - ministru, ministrul economiei             Valeriu Lazar 

Ministrul agriculturii şi industriei alimentare             Valeriu Cosarciuc 

Ministrul finanţelor                Veaceslav Negruţă 

Ministrul mediului                Gheorghe Şalaru 

 
Mai multe detalii:  http://www.moldsilva.gov.md/md/acte/



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

HOTĂRÎRE Nr.__ 

din _____________2010 
 

Cu privire la reorganizarea structurilor teritoriale din cadrul Agenţiei „Moldsilva” 
 
În temeiul art. 6 al Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat 
(Monitorul Oficial, 1994, nr. 2, art. 9), cu modificările şi completările ulterioare, art. 5 şi 6 ale 
Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 
(Monitorul Oficial, 2007, nr. 90-93, art. 401), Legii nr. 1134-XIII din 02.04.1997 privind 
societăţile pe acţiuni (Monitorul Oficial, 1997, nr. 38-39, art. 1),  precum şi în scopul 
implementării Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova, 
hotărîrea Parlamentului nr. 350-XV din 12 iulie 2001 (Monitorul Oficial, 2001, nr.133-135, art. 
1021) privind eficientizarea managementului forestier şi cadrului instituţional, Guvernul 
Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se acceptă propunerea Agenţiei „Moldsilva” privind: 

1) reorganizarea, prin fuziune (contopire) a întreprinderilor pentru silvicultură şi silvo-
cinegetice expuse în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre şi crearea în baza acestora a 
Întreprinderii de Stat „Pădurile Moldovei”, fondator al acesteia fiind, în numele Guvernului, 
Agenţia „Moldsilva”. 

2) crearea Întreprinderii de Stat „Ligniproduct”, în baza patrimoniului secţiilor şi punctelor 
de debitare şi prelucrare a lemnului din cadrul întreprinderilor pentru silvicultură şi silvo-
cinegetice reorganizate expuse în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre, fondator al acesteia fiind, 
în numele Guvernului, Agenţia „Moldsilva”. 

2. Transmiterea patrimoniului aflat în gestiunea întreprinderilor pentru silvicultură şi silvo-
cinegetice expuse în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre către Întreprinderea de Stat „Pădurile 
Moldovei” şi Întreprinderea de Stat „Ligniproduct” se va efectua conform prevederilor 
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, 
instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 1996, nr. 10, art. 45), cu modificările şi completările ulterioare. 

3. Agenţia „Moldsilva” va asigura perfectarea documentelor de constituire şi înregistrare a 
întreprinderilor menţionate în punctul 1 al prezentei hotărîri conform prevederilor legislaţiei 
în vigoare. 

4. Se aprobă conform anexei nr. 2 modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea 
Guvernului nr. 150 din 02.03.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei “Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al 
acesteia (Monitorul Oficial, 2010, nr. 33, art. 204). 

Prim ministru      Vladimir Filat 
Contrasemnează 

 
Viceprim-ministru, ministrul economiei                       Valeriu Lazar 
     
Ministrul finanţelor                                                    Veaceslav Negruţa 
 
Ministrul mediului                                                  Gheorghe Şalaru 



 
 
 

LISTA 
întreprinderilor de stat monitorizate de către Agenţia "Moldsilva" supuse reorganizării, prin 

fuziune (contopire) 
 
Nr. 
d/o Denumirea întreprinderilor Adresa juridică 

1. Întreprinderea pentru silvicultură Bălţi  MD3100, mun. Bălţi, str. Aerodromului, nr.16  

2. Întreprinderea pentru silvicultură 
Călăraşi  MD 4400, r-nul Ungheni, or. Călăraşi, str. Bojole, nr. 1 7  

3. Întreprinderea pentru silvicultură 
Chişinău  MD 2069, mun. Chişinău, str. Calea leşilor, nr.69  

4. Întreprinderea pentru silvicultură 
Comrat  

MD 3800, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia 
(Gagauz-Yeri), mun. Comrat, str. Tretiacova, nr.123  

5. Întreprinderea silvo-cinegetică Cimişlia MD 41 00 or. Cimişlia, str. Cetatea Albă, nr. 11  
6. Întreprinderea pentru silvicultură Edineţ MD 4601, mun. Edineţ, Şoseaua Bucovinei, nr.24  

7. Întreprinderea pentru silvicultură 
Giodeni  MD 4901, or. Giodeni, str. M. Eminescu, nr. 1 7  

8. Întreprinderea pentru silvicultură 
"HÎNCEŞTI -SILVA"  MD 3400, mun. Hînceşti, str. Marinescu, nr. 1 4  

9. Întreprinderea pentru silvicultură 
Iargara  

MD 6321, r-nul Lăpuşna, or. largară, str. Ştefan Vodă, 
nr.180  

10. Întreprinderea pentru silvicultură 
"NISPORENI-SILVA"  MD 6400, or. Nisporeni, str. Ciorbă, nr.12  

11. Întreprinderea pentru silvicultură Orhei MD 3500, mun. Orhei, str. V. Lupu, nr.166  

12. Întreprinderea pentru silvicultură 
"SILVA-SUD" Cahul  MD 3900, mun. Cahul, str. Dunării, nr.13  

13. Întreprinderea pentru silvicultură 
"SILVA-CENTRU" Ungheni  MD 3600, or. Ungheni, str. Alexandru Cozmescu, nr. 1  

14. Întreprinderea pentru silvicultură 
Soroca  MD 3000, mun. Soroca, str. Vasile Stroiescu, nr. 1 1 0  

15. Întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni MD 3700, or. Străşeni, str. Ştefan cel Mare, nr.l  

16. Întreprinderea pentru silvicultură 
"ŞOLDĂNEŞTI"  MD 7201, or. Şoldăneşti, str. 3 1 August, nr.l 25  

17. Întreprinderea pentru silvicultură 
"TELENEŞTI"  MD 5801 , or. Teleneşti, str. M. Sadoveanu, nr.5  

18. Întreprinderea pentru silvicultură 
"TIGHINA"  MD 3200, or. Bender, str. Chişinăului, nr.228  

19. Întreprinderea silvo-cinegetică" 
MANTA - V" r-nul Cahul, s. Manta  

20. Întreprinderea silvo-cinegetică "Sil-
RĂZENI"  MD 7728, r-nul laloveni, corn. Răzeni  

 
 
 
 
 

Anexa nr. 1 
la Hotărîrea Guvernului nr.___ 

din ______________ 2010 
 



 
 

 
 

Modificările şi completările 
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului 

 
Hotărîrea Guvernului nr.150 din 2 martie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului 
central al acesteia, se modifică precum urmează: 
       Anexa nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista întreprinderilor de stat şi instituţiilor publice 
a căror fondator este Agenţia „Moldsilva” 

 
Nr. 
d/o 

Denumirea întreprinderilor şi 
instituţiilor de stat Adresa juridică 

1.  Î.S.  „PĂDURILE MOLDOVEI” MD 2049, str. Calea Ieşilor, nr. 69 

2.  Î.S. „INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
ŞI AMENAJĂRI SILVICE” MD 2049, str. Calea Ieşilor, nr. 69  

3.  Rezervaţia ştiinţifică „CODRII”  MD 3721, com. Lozova, r-nul Străşeni  

4.  Rezervaţia ştiinţifică „PĂDUREA 
DOMNEASCĂ”  MD 4900, or. Glodeni, str. Suveranităţii, nr. 2  

5.  Rezervaţia ştiinţifică „PLAIUL 
FAGULUI”  MD 3642, r-nul Ungheni, com. Rădenii Vechi  

6.  Rezervaţia ştiinţifică „PRUTUL DE 
JOS” 

MD 5361, r-nul Cahul, s. Slobozia Mare, str. 
Nuferilor  

7.  Î.S. „LIGNIPRODUCT” MD 2049, str. Calea Ieşilor, nr. 69 
 

Anexa nr. 2 
la Hotărîrea Guvernului nr.___ 

din ______________ 2010 
 

Anexa nr. 3 
la Hotărîrea Guvernului nr. 150 din 2 

martie 2010 



Prezenta publicație este realizată de către Oficiul FLEG 
Moldova (parteneriatul - IUCN, Banca Mondială, ICAS 
Chișinău, Agenția Moldsilva) în cadrul programului ENPI-
FLEG cu suportul financiar al Comisiei Europene. 

Conținutul acestei publicații este doar responsabilitatea Of-
iciului FLEG Moldova și nu reflectă neapărat opinia oficială a 
Uniunii Europene. Opiniile exprimate în această publicație nu 
reflectă neapărat opiniile organizațiilor implementatoare.

Pentru sugestii, comentarii pe marginea informației         pub-
licate, precum și legate de problemele FLEG, vă rugam să ne 
contactați pe adresa:

FLEG Office Moldova
Calea Iesilor str. 69, 2069 Chisinau
Office: +(373) 22 921574

aurel.lozan@enpi-fleg.org
valeriu.caisin@enpi-fleg.org
alexandru.varzari@enpi-fleg.org

Aducem mulțumiri pentru colaborare:
Dumitru Galupa; Ion Talmaci; Ion Platon; Anatol Ciobanu; 

Andrei Cerescu (ONG ”Silva-Mileniu III”).

Detalii și informații suplimentare:
http://www.moldsilva.gov.md/
http://www.icas.com.md/
http://www.enpi-fleg.org/

Design: Alexandru Varzari
Tipărit: ”ANTIS-MEDIA” SRL

Chișinău 2010
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