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Pe data de 2 februarie 2011, într-o se-
siune specială a Forumului pentru Păduri al 
Organizației Națiunilor Unite, secretarul general 
al ONU, Ban Ki-Moon, a declarat oficial Anul 
2011 - Anul Internațional al Pădurilor.

Declararea de către Organizația Națiunilor 
Unite a anului 2011 ca An Internațional al 
Pădurilor se dorește a fi o oportunitate de 
creștere a nivelului de conștientizare a întregii 
lumi privind rolul și importanța pădurilor și de 
a determina crearea și întărirea angajamentului 

politic pentru realizarea gestionării durabile a pădurilor în toate țările lumii.
Pe data de 3 februarie 2011 miniștrii de resort au adoptat la cea de-a noua 

sesiune a Forumului pentru Păduri al Organizației Națiunilor Unite o Declarație 
Ministerială prin care au accentuat rolul pădurilor în dezvoltarea economică și 
socială, eradicarea sărăciei, durabilitatea mediului, asigurarea resurselor alternative 
de energie, menținerea resurselor de apă, atenuarea schimbărilor climatice, com-
baterea deșertificării și a degradării terenurilor, conservarea biodiversității, prote-
jarea bazinelor de apă și reducerea riscurilor de dezastre naturale.

Declarația Ministerială a Forumului pentru Păduri reprezintă o contribuție 
la pregătirea Conferinței Națiunilor Unite pe tema dezvoltării durabile din 2012. 
De altfel, toți miniștrii prezenți la acest forum au adoptat Declarația, angajându-
se totodată să implementeze politici de integrare a gestiunii durabile a pădurilor 
prin planuri de dezvoltare și programe naționale, precum și să creeze condițiile           
necesare gospodăririi durabile a pădurilor.

La nivelul fiecărei țari membre a Organizației Națiunilor Unite, Anul 
Internațional al Pădurilor va fi celebrat prin manifestări dedicate pădurii, cuprinse 
într-un program național.

Declarația ONU privind anul internațional al pădurilor

(traducere din engleză)
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Declarația  Agenției “Moldsilva”

Nu este deloc întâmplător că 
Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat anul 
2011 – Anul Internaţional al Pădurilor. Doar 
pădurea constituie plămânii planetei, izvorul 
continuu de oxigen atât de necesar vieţii pe 
pământ. Pădurea e şi carcasa ecologică a 
mediului înconjurător, e leagănul conservării 
biodiversităţii în natură.

Pentru neamul nostru ea, pădurea, din totdeauna a fost frate, prieten, leagăn drag 
şi sfânt, căldură, dragoste şi apărare. Unde, dacă nu în pădure, în vremuri de restrişte, nea-
mul şi-a aflat adăpost şi salvare?

In lupta cu hoardele barbare pădurea ne-a fost prieten și ostaş fidel întru apărarea 
credinţei şi moşiei strămoşeşti. Cot la cot, umăr la umăr cu măria sa Codrul, Neamul a stat 
împreună strajă la hotare şi „Vai de leah, vai de tătar, / Ce lupta cu un stejar!”

Deopotrivă pădurea a fost şi rămâne o sursă de existenţă, dar şi o sursă de inspiraţie 
pentru poeţi, scriitori, compozitori, cineaşti, pictori, cântăreţi... Ea este o nemaipomenită 
revelaţie pentru fiecare dintre noi, e loc de tihnă şi de odihnă, e un imbold nepereche de 
dragoste de viaţă. De aceea, omule, „Sădeşte-un arbore cu drag / Şi lasă bună amintire, / 
Că te-ai născut pe-acest meleag, / Sădeşte-l pentru dăinuire” (I. Căpiţă).

A sădi un arbore, a planta un pom e de-a dreptul o faptă creştină. Doar lucru ştiut: 
Pădurea este altarul sfânt al lui Dumnezeu. Pornind astfel de la acest adevăr, au n-ar trebui 
întâi şi-ntâi, înainte de a planta un arbore în pământ, să sădim în sufletul, în inima noastră 
sămânţa dragostei faţă de acest altar Sfânt – Pădurea? Că altminteri – noi sădim şi tot noi 
pângărim... Dacă sădim... Cine, omule drag, intră cu toporul în Altar? Cine dă năvală cu fel 
de fel de gunoaie în Altarul Sfânt? Şi noi ne numim creştini... 

Dacă ni-i atât de dragă viaţa, de ce am polua Altarul ei?
Pădurea nu e doar dătătoare de oxigen, ea este şi maica grijulie a apelor. Şi cine dacă 

nu pădurea şi apa alcătuiesc condiţia primordială a existenţei a tot ce-i viu pe pământ?
Dacă ne-au lăsat înaintaşii o pădure – s-o ocrotim şi împreună, în armonie, să trăim.       
Dacă avem un izvor – să-l îngrijim, să-avem cu ce setea să ne-o potolim... Doar cine 

face, lui îşi face.
Agenţia „Moldsilva” pune la dispoziţia tuturor doritorilor material săditor. Deci, să 

arătăm prin fapte că ni-i dragă plaiul: să plantăm, să îngrijim, să ocrotim verdele matern, 
altarul fiinţei noastre. Specialiştii Agenţiei „Moldsilva”, de asemenea, acordă şi consultaţii în 
a sădi un copăcel, un crâng, o pădure... Astfel, anul 2011, declarat de Organizaţia Naţiunilor 
Unite – Anul Internaţional al Pădurilor, să-l marcăm prin sfinţirea locului şi înverzirea plaiu-
lui. Aşa să ne ajute Dumnezeu!

                                                                                                   Agenția „Moldsilva” 
(Planul național de acțiuni, 

vezi pag. 35-39) 
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Starea de pază a pădurilor în anul 2010

Paza pădurilor constituie una dintre sarcinile primordiale ale gospodăririi 

durabile a fondului forestier şi a resurselor sale (articolele 12 şi 56 ale Codului Sil-

vic). În condiţiile Moldovei, cu resurse forestiere limitate şi o presiune continuă 

asupra ecosistemelor silvice şi a biodiversităţii lor, paza şi protecţia pădurilor 

devine un imperativ pentru întreaga societate.

Raport privind paza pădurilor gestionate de Moldsilva (vezi Tabel 1)

Una dintre problemele şi sarcinile prioritare ale Agenţiei “Moldsilva” în anul 

2010 a fost asigurarea pazei fondului forestier, micşorarea volumului de tăieri ilicite 

şi diminuarea altor încălcări ale legislaţiei silvice. Nemijlocit la efectuarea pazei fon-

dului forestier, gestionat de către Agenţia “Moldsilva”, au fost încadraţi peste 1500 de 

specialişti (pădurari, maiştri silvici, cinegeticieni, pădurari de vânătoare, inspectori ai 

gărzii forestiere). 

Ca urmare măsurilor întreprinse pe întreaga perioadă a anului 2010, au fost 

întocmite 520 procese-verbale de constatare a cazurilor de tăieri ilicite. Drept rezul-

tat, volumul masei lemnoase ilegale a fost estimat la 3869 m³, ceea ce constituie cu 

1,6 mii m³ mai mult decât în anul 2009. Prejudiciul cauzat este evaluat la 675 mii lei. 

Recuperarea prejudiciului cauzat a constituit 472 mii lei, ceea ce constituie 70% din 

suma totală a prejudiciului. 

Un volum de 2170 m³ (57% din volumul total al masei lemnoase ilegale) a fost 

depistat în urma efectuării reviziilor.

La capitolul păşunat ilicit, în urma reviziilor au fost întocmite 69 procese-      

verbale pe diverse cazuri de nerespectare a legislației, care au adus un prejudiciu 

de 147 mii lei.

Un număr de 84 procese-verbale de constatare a altor cazuri de încălcare a 

legislaţiei silvice au fost întocmite, cu un prejudiciul de 289 mii lei.

1

De menţionat, că cele mai mari volume de tăieri ilicite au fost            
depistate în următoarele întreprinderi silvice:

Cazuri de tăieri ilegale de proporții mari și sancțiuni aplicate
Lipsa de responsabilitate personală, ignorarea obligaţiunilor de serviciu şi a  

controlului nesatisfăcător din partea autorităţilor responsabile de paza pădurilor au 
fost admise tăieri ilicite de proporţii, spre exemplu: 

ÎS Edineţ, O.S. Otaci, cantonul silvic № 6, pădurar M. Rusnac – 114 m³, O.S. 
Donduşeni, cantonul silvic № 7, pădurar Dragolin – 107 m³.

ÎS Ialoveni, O.S. Rezeni, cantonul silvic № 3, pădurar P. Ciobanu – 132,4 m³, 
cantonul silvic № 2, pădurar I. Cujba – 22,1 m³.

ÎS Orhei, O.S. Vatici, cantonul silvic № 9, pădurar N. Neghină – 103,3 m³,  can-
tonul silvic № 19, pădurar P. Rotari – 24,3 m³, O.S. Susleni, cantonul silvic № 8, pădurar 
I. Scripnic – 27,2  m³.

ÎS Teleneşti, O.S. Teleneşti, cantonul silvic № 13, pădurar I. Manoli – 41,2 m³, 
cantonul silvic № 16, pădurar G. Şeremet –109,5 m³.

ÎS Glodeni, O.S. Glodeni, cantonul silvic № 9, pădurar V. Pasat – 245,6 m³, can-
tonul silvic № 4, pădurar O. Primac – 85,0 m³.

ÎS “Hînceşti - Silva”, O.S. Oneşti, cantonul silvic № 9, pădurar N. Bambuleac – 
73,1 m³.
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ÎS Călăraşi, O.S. Bravicea, cantonul silvic № 10, pădurar M. Ţaca – 73,0 m³,  
cantonul silvic № 9, pădurar S. Botnari – 80,0 m³, O.S. Călăraşi, cantonul silvic № 6, 
pădurar I. Balan – 85,0  m³, cantonul silvic № 5, pădurar V. Ciudin – 43,6 m³, cantonul 
silvic № 12, pădurar V. Nistor – 42,0 m³.

ÎS “Silva - Centru” Ungheni, O.S. Corneşti, cantonul silvic № 8, pădurar E. Cojo-
cari – 85,0 m³.

De menţionat că volumul mare al tăierilor ilicite se datorează neglijenţei per-
sonalului nemijlocit responsabil de paza pădurii, precum şi din cauza controlului 
insuficient şi necalitativ din partea administraţiilor silvice şi gărzii forestiere.

În conformitate cu ordinul № 348-p din 31.12.2010 „Cu privire la rezultatele re-
viziilor planificate a cantoanelor silvice în toamna anului 2010”, activitatea întreprin-
derilor silvice la compartimentul „Tăieri ilicite şi alte contravenţii silvice” se constată 
a fi nesatisfăcătoare. Au fost atenţionate conducerile întreprinderilor silvice Edineţ, 
Orhei, Comrat, Călăraşi, Soroca, „Silva-Sud” Cahul şi „Nisporeni-Silva”.

S-au aplicat diverse măsuri disciplinare şi sancţiuni: 
sancţionaţi – 161 pădurari, inclusiv eliberaţi din funcţie – 21; 
maiştri pădurari – 50, inclusiv eliberaţi din funcţie – 4;
adjuncţi ai şefilor de ocoale silvice – 11, inclusiv eliberaţi din funcţie – 2;
şefi de ocoale silvice – 31, inclusiv eliberaţi din funcţie – 3;
ingineri pază şi protecţie – 5, inclusiv eliberaţi din funcţie – 1.
În afară de exemplele aduse mai sus, lista personalului silvic implicat în di-

verse scheme de exploatare ilegală cu volume de tăieri ilicite între 20 şi 30 m³ poate 
fi extinsă. Cifrele prezentate demonstrează că lucrurile la compartimentul „paza 
pădurii” în fondul forestier gestionat de către Agenţia „Moldsilva” lasă mult de dorit, 
iar situaţia creată este una nesatisfăcătoare. 

Concluzii:
Raportul volumului tăierilor ilicite, calculat la 1000 ha suprafaţă revizuită în 

pădurile gestionate de Agenția Moldsilva, constituie - 12,8 m³.
Deși în anul 2010 s-au micşorat considerabil volumele de plantări, colectare a       

plantelor medicinale şi lucrărilor de colectare a masei lemnoase, dar şi, nu în ultimul 
rând, a majorării salariilor angajaţilor din ramura silvică, fenomenul tăierilor ilicite nu a 
fost diminuat. 
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    Raport privind paza pădurilor comunale a fâșiilor de protecţie şi a altei
   vegetaţii din afara fondului forestier (vezi Tabel 2)

În perioada anului 2010, de către personalul Inspectoratului Ecologic de Stat, 
au fost efectuate revizii planificate în 890 primării, pe o suprafaţă totală de 72821,3 
ha, dintre care 46705,3 ha sunt terenuri acoperite cu păduri (dintre ele în stare 
nesatisfăcătoare - 7712 ha, sau 16,5% din totalul lor) şi 26116 ha perdele forestiere 
de protecţie şi altă vegetaţie forestieră (dintre ele 3575 ha sau 13,7% din totalul lor 
în stare nesatisfăcătoare). În rezultatul reviziilor a fost depistat un volum de 15873,4 
m³ tăieri ilicite.

După prezentarea materialelor, din luna iulie şi până la sfârșitul lui decembrie 
2010, Inspectoratul Ecologic de Stat a efectuat controlul asupra respectării legislaţiei 
silvice pe întreg teritoriul Republicii Moldova, depistând în cele 425 de cazuri un 
volum adițional de 536,2 m³ masă lemnoasă tăiată ilicit (vezi Tabel 3).

În total în anul 2010, pe terenurile acoperite cu păduri, fâșii de protecţie şi altă 
vegetaţie forestieră, gestionate de Administraţiile publice locale, a fost depistat un 
volum de 16409,6 m³ tăieri ilicite.

De menţionat, că dintre cele 890 primării revizuite, numai în 83 paza este 
asigurată, în 32 primării paza este parţial înfăptuită şi în 775 primării (87%) paza fon-
dului forestier lipsește.

O situaţie alarmantă a stării de pază și a volumelor mari de tăieri ilicite a fost 
depistată în primăriile:

 –  Unităţii Teritorial Autonome Găgăuzia – 7094 m³ (primăriile Avdarma – 
1420 m³, Chirsova – 837 m³, Dezghinja – 461 m³ şi Baurci – 343 m³)

 –  Primăria Tîrşiţei, raionul Teleneşti – 404 m³
 –  Primăria Ordăşei, raionul Teleneşti – 102 m³
 –  Primăria Bălăşeşti, raionul Sîngerei – 173 m³.

Concluzii:
Raportul volumului tăierilor ilicite, calculat la suprafaţă revizuită în pădurile co-

munale, fâșiile de protecţie şi terenuri acoperite cu vegetaţie forestieră din afara fondului 
forestier, constituie - 225,3 m³ la 1000 ha.

2
Tabel 2.   Totalizator privind rezultatele controlului efectuat de 

Inspectoratul Ecologic de Stat asupra respectării legislaţiei silvice 
pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2010



10 11

   Analiza comparativă privind starea pădurilor gestionate de Agenţia
 “Moldsilva” şi  a pădurilor, fâşiilor de protecţie şi altă vegetaţie 

forestieră gestionate de către Autorităţile publice locale în anul 2010

Putem constata că volumul tăierilor ilicite, calculat la 1000 ha suprafaţă 
revizuită în pădurile comunale, fâșiile de protecţie şi terenuri acoperite cu vegetaţie 
forestieră din afara fondului forestier, constitute 225,3 m³ și este de 17,6 ori mai mare 
decât în pădurile gestionate de Agenția Moldsilva, care constitute 12,8 m³ la 1000 ha 
suprafață acoperită cu păduri (vezi Tabel 4).

Dacă în cazul stării nesatisfăcătoare a pazei pădurilor pe terenurile gestionate 
de către Agenţia “Moldsilva” au fost aplicate sancţiuni şi măsuri disciplinare, atunci 
în organizarea pazei pe terenurile acoperite cu păduri, fâșii forestiere de protecţie şi 
altă vegetaţie forestieră acestea lipsesc.

Tabel 4.  Date comparative privind starea pădurilor gestion-
ate de Agenţia “Moldsilva” şi pădurilor, fâşiilor de protecţie şi altă 
vegetaţie forestieră gestionate de către Autorităţile  publice lo-
cale (primării) în anul 2010    

* reprezintă suprafaţa reală acoperită cu păduri  
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licitațiile foreStiere

Moldova lansează pentru prima data procesul de scoatere la licitație forestieră 
a masei lemnoase pe picior pentru agentul public și privat. În cadrul reformelor în-
treprinse, în scopul sporirii eficienței economice și a activității serviciului silvic, re-
ducerii volumului de activități conexe, folosirii raționale a produselor lemnoase, 
ameliorării stării și funcționalității pădurilor, Agenția “Moldsilva” a emis ordinul Nr. 
18-p din 04.02.2010 “Cu privire la parchetele scoase la licitație și modalitatea de exp-
loatare a acestora de către beneficiari”, urmat de ordinul Nr. 19-p din 04.02.2010 “De-
spre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor 
forestiere” și ordinul Nr. 22-P din 12.02.2010 “Despre crearea Comisiei de licitaţie şi 
aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea acesteia”.

Tabel 5.  Date privind licitațiile forestiere din 2010

În anul 2010 s-au organizat licitaţii forestiere în cinci etape (vezi Tabel 5). Din 
totalul de 2760 de parchete scoase la licitație au fost adjudecate 1244 de parchete 
în valoare de 35002158 lei

În anul 2011 s-au organizat licitații forestiere în două etape (vezi Tabel 6). Din 
totalul de 2235 de parchete scoase la licitație au fost adjudecate 1207 de parchete 
în valoare de  30327844 lei 

Pe data de 28 ianuarie 2011 Agenţia „Moldsilva” a organizat licitaţia privind 
obţinerea dreptului de valorificare a masei lemnoase din parchetele preconizate 
pentru exploatare în anul 2011. 

Numărul loturilor scoase la licitaţie a constituit 1927 unităţi în valoare totală de 
36,5 milioane lei. Suprafaţa totală a parchetelor scoase la licitaţie a constituit 1919 ha 
cu un volum brut de 155411 m3 masă lemnoasă. În rezultatul licitaţiei au fost vândute 
1120 loturi (parchete) cu suprafaţa totală de 1075 ha şi un volum brut de 86968 m3 
(56%) masă lemnoasă. Preţul iniţial al loturilor licitate a constituit 25,3 milioane lei, iar 
suma finală – 28,2 milioane lei sau o creştere de 11,5%. 

Loturile rămase (807) vor fi valorificate prin organizarea ulterioară a licitaţiilor 
forestiere. Detalii (inclusiv lista loturilor licitate) pot fi obţinute pe pagina web 
a Agenţiei „Moldsilva”: www.moldsilva.gov.md  (Licitaţii forestiere), precum şi la           
telefoanele de contact: 272-306, 277-345; 277-959.

Tabel 6.  Date privind licitațiile forestiere din 2011
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opinia publică privind Starea pădurilor
 şi guvernarea foreStieră 

În Republica Moldova Programul „Îmbunătăţirea aplicării legislaţiei forestiere 
şi guvernării (FLEG) în cadrul Iniţiativei Politice Europene de Vecinătate (ENPI) cu 
ţările din Europa de Est şi Rusia” a demarat în anul 2009; este implementat de Banca 
Mondială şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN). Acest pro-
gram finanţat de Uniunea Europeană are ca obiectiv principal stabilirea unui cadru 
performant de guvernare în sectorul forestier, inclusiv reducerea pericolului tăierilor 
ilegale, comerţului ilicit, braconajului şi corupţiei asupra pădurilor cu implicarea gu-
vernelor, sectorului privat şi societăţii civile din ţările participante (Armenia, Georgia, 
Azerbaidjan, Moldova, Ucraina, Belarus şi Rusia). 

Insuficienţa resurselor forestiere naționale, cererea mare în produse din lemn, 
sărăcia din zonele rurale şi densitatea mare a populaţiei în Republica Moldova sunt 
printre cele mai importante cauze economice şi sociale de utilizare ineficientă a 
resurselor forestiere. Problema tăierilor ilegale este considerată una prioritară pentru 
ţară, iar soluționarea acesteia necesită o abordare complexă a necesităților sectoru-
lui forestier, inclusiv prin consultarea opiniei publice.

În perioada 2010-2011 în cadrul proiectului ENPI-FLEG a fost efectuat un sondaj 
al opiniei publice în cele patru zone geografice ale Moldovei: zona centrală (Codrii, 
zona de pădure), de nord (silvo-stepă), sud (stepă) şi sud-est (Transnistria, de luncă). 
Circa 750 de persoane din 50 de localităţi au fost chestionate. Scopul acestui sondaj 
a fost de a stabili modul în care populaţia locală estimează starea pădurilor (secto-
rului forestier), volumul tăierilor (exploatărilor) şi rolul lemnului în viața lor, utilizarea 
lemnului şi resurselor forestiere în gospodărie, conştientizarea exploatări forestiere 
ilegale (tăieri ilicite) şi a comercializării produselor din lemn, aprecierea sistemului 
actual de gestionare a pădurilor şi a modului de recoltare şi realizare a lemnului.

Împreună cu colegii ucraineni a fost elaborată metodologia de sondaj şi ches-
tionare (43 de întrebări) ajustate la problemele specifice ale Republicii Moldova. 
Marea parte a respondenților este alcătuită din populația locală (în special din zona 
rurală), iar pentru comparație au mai fost selectate alte trei categorii de respondenți 
- administraţia publica locală (Primării), lucrătorii ramurii silvice (Agenția Moldsilva) şi 
agenţi economici (business) implicaţi în sectorul forestier. 

Pentru moment, prezentăm datele rezultate din chestionarea respondenților 
privind doar doua categorii de întrebări - (I) referitoare la suprafaţa şi starea pădurilor, 
(II) referitoare la sistemul actual de gospodărire a pădurilor (inclusiv recoltarea și re-
alizarea masei lemnoase).

I. Estimarea suprafeţei şi stării pădurilor de către populaţia 
locală.

   Dinamica suprafeţei acoperită cu păduri și stării pădurilor în ultimii 
   20 de ani
Circa 60% din populaţia locală chestionată consideră ca suprafaţa acoperită 

cu păduri s-a micşorat şi starea pădurilor s-a înrăutăţit (vezi Fig. 1 și 2).

1

Cum s-a schimbat suprafaţa acoperită cu păduri 
în ultimii 20 de ani, % (Fig. 1):              

Cum s-a schimbat starea pădurilor în ultimii douăzeci de ani, % (Fig. 2):                

Suprăfața pădurilor s-a micșorat

Suprăfața pădurilor nu s-a schimbat

Suprăfața pădurilor s-a mărit

n-au răspuns

Starea pădurilor s-a înrăutățit

Starea pădurilor a rămas neschimbată

Starea pădurilor s-a înbunătățit

n-au răspuns
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  Evaluarea stării pădurilor pe categorii de respondenţi  
  la momentul actual (%) 
Conform chestionarului - 35% din populaţia locală, 50% dintre agenţii 

economici implicaţi în sectorul forestier şi 74% din lucrătorii gospodăriilor silvice 
consideră, că starea pădurilor la momentul actual este bună (vezi Fig.3, 4 și 5).

Rezultatele obţinute denota o diferenţă mare de opinii dintre populația locală 
(rurală) şi personalul sectorului silvic în ceea ce privește starea pădurilor. Aceasta 
indică asupra faptului că fiecare dintre aceste doua categorii de respondenți au 
propriul criteriu de evaluare. Prezentarea stării pădurilor ca fiind mai bună sau mai 
rea, indică existența unui conflict de interese între populaţia locală şi cei care sunt 
implicați în gestionarea resurselor forestiere (Agenţia „Moldsilva”, administraţiile 
publice locale deținătoare de păduri, persoane fizice/juridice antrenate în activităţi 
de exploatare a resurselor forestiere).

2

Evaluarea stării pădurilor de către agenţii economici implicaţi în 
sectorul forestier, % (Fig. 3):

Evaluarea stării pădurilor de către populaţia locală (inclusiv angajații din 
administraţia publică locală), % (Fig. 4):

Evaluarea stării pădurilor de către lucrătorii gospodăriilor silvice, % (Fig. 5):

 Evaluarea suprafeţei acoperite cu păduri, necesare pentru asigurarea 
 vieţii populaţiei locale
Circa 58% dintre respondenți consideră, că suprafaţă acoperită cu păduri, 

din zonele respective unde trăiesc, nu este suficientă pentru asigurarea vieţii și 
bunăstării populaţiei locale. Cca 74% consideră că extinderea suprafeţei acoperite 
cu păduri este posibilă prin utilizarea terenurilor, care aparţin autorităților publice 
locale (Primării) şi persoanelor fizice (Fig. 6 și 7).

3

 Din punctul D-voastră de vedere, în zona unde locuiți suprafaţă 
acoperită cu păduri este suficientă pentru asigurarea vieţii populaţiei locale, % 
(Fig. 6):

nesatisfăcătoare

Satisfăcătoare

bună

foarte bună

nesatisfăcătoare

Satisfăcătoare

bună

foarte bună

nesatisfăcătoare

Satisfăcătoare

bună

foarte bună

Sunt suficiente

nu sunt suficiente

n-au răspuns
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Credeţi că suprafaţa pădurilor în zona D-voastră ar trebui să crească prin 
împădurirea terenurilor din fondul primăriilor şi a celor private, % (Fig. 7):

II. Aprecierea de către populaţia locală a sistemului actual de 
gestionare a pădurilor, de recoltare şi realizare a lemnului

Această problemă a fost abordată din mai multe puncte de vedere.  În primul 
rând cine, în opinia populaţiei, obţine profitul economic din pădurile care cresc în 
zona lor. În al doilea rând, respondenţii au fost rugaţi să aprecieze sistemul actual de 
gestionare a pădurilor, inclusiv măsurile pentru îmbunătăţirea acestuia.

Pentru a afla cine obține profitul economic cel mai mare din resursele pădurii, 
respondenții au putut selecta întrebări pe care le-au gradat conform profitului pe 
care-l obțin instituțiile (organizațiile) legate de guvernare si/sau alte activităţi de fo-
losire a resurselor forestiere. La această întrebare au răspuns 434 (72%) de persoane 
din totalul respondenților. Totodată, respondenții au putut propune variantele pro-
prii. Numai 12 (3%) persoane au făcut aceasta, dintre care 10 respondenți (2%) au 
menționat că nimeni nu obține profit economic din resursele pădurii. În Tabel 7 sunt 
prezentate rezultatele sondajului, în %, raportate la numărul respondenților.

Таb. 7.    Distribuirea instituţiilor după profitul economic pe care acestea-l obţin din 
exploatarea pădurilor, în opinia populaţiei, %

Au fost obţinute următoarele rezultate: pe locul 1 se plasează Agenţia Mold-
silva (53,9 % din respondenţi), pe locul 2 – bugetul de stat (35,9% din respondenţi), 
pe locul 3 – exportatorii de lemn și produse din lemn (38,9 % din respondenţi), pe 
locul 4 – bugetul local (38% din respondenţi) și pe local 5 se plasează întreprinderile 
prelucrătoare de masă lemnoasă (39,6% din respondenţi) (vezi Fig 8). 

Instituțiile care obţin profitul economic cel mai mare din păduri, % (Fig. 8):

Agenția Moldsilva

Bugetul de stat

Exportatorii de lemn

Bugetul local

Nimeni din cei enumerați
Scara de măsură de la 1 (maximal) la 6 (minimal)

2 3 4 5 61

Întreprinderele
prelucrătoare de lemn

da

nu

n-au răspuns
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Pentru a afla cine, în opinia populaţiei obţine, profitul economic din ex-
ploatarea pădurilor, participanţii la sondaj au fost rugaţi să clasifice acești benefi-
ciari.   Astfel, conform datelor obținute, 39% din populaţia chestionată consideră că 
Agenţia “Moldsilva” obţine profitul economic cel mai mare, 33% - bugetul de stat, 
32% - exportatorii de lemn, 38% - bugetul local, 38% - întreprinderile de prelucrare 
a lemnului (vezi Fig. 8)

Evaluarea sistemului actual de gestionare a pădurilor, de recoltare şi re-
alizare a lemnului, % (Fig. 9):

Astfel, 30% din populaţia chestionată consideră că sistemul actual de            
gestionare a pădurilor, inclusiv recoltarea şi realizarea lemnului, are unele deficienţe 
grave ce trebuiesc eliminate, 24% - sistemul nu funcţionează corespunzător şi 
necesită restructurări radicale, 10% - sistemul funcţionează bine şi nu necesită 
modificări majore, 36% - nu au dorit să răspundă (vezi Fig. 9).

Astfel, 44% dintre respondenţi consideră că pentru îmbunătăţirea gestionării 
pădurilor, recoltării şi realizării masei lemnoase, este necesar de a înăspri sancţiunile 
pentru exploatările forestiere ilegale, 30% pledează pentru modificarea legislaţiei 
pentru a acorda mai multe împuterniciri persoanelor implicate în paza pădurii, 27% 
consideră necesară crearea unei structuri separate de control a pădurilor, iar 20% nu 
au dorit să răspundă (vezi Fig. 10).

Măsurile necesare pentru îmbunătăţirea gestionării pădurilor, % (Fig. 10):

N-au răspuns 

Modi�carea legislației 
pentru îmbunătățirea pazei pădurilor

Limitarea responsabilităților de pază 
a pădurarilor prin crearea unei 
structuri sepărate de control a 
pădurilor

A înăspri sancțiunile pentru explotările
forestiere ilegale

Concluzii:
Deși, conform datelor oficiale, suprafaţa totală a fondului forestier al Republicii 

Moldova s-a mărit de la 333, 9 mii ha în anul 1993 până la 365,9 mii ha în 2009 (și este 
în creștere ca rezultat al plantărilor, conform prevederilor strategiei dezvoltării durabile a 
sectorului forestier național), studiul sociologic realizat în cadrul proiectului ENPI-FLEG 
denotă că majoritatea populaţiei locale semnalează micşorarea suprafeţei acoper-
ite cu păduri în ultimii 20 de ani. Populația locală consideră că suprafaţă acoperită cu 
păduri necesară pentru asigurarea vieţii și bunăstării lor este insuficientă, mai mult ca 
atât: suprafaţa pădurilor ar trebui să crească prin împădurirea terenurilor din fondul 
primăriilor şi al agenților privați (persoanelor juridice).

Analiza stării pădurilor la momentul actual relevă un conflict de interese - o 
diferenţă mare dintre opiniile populației locale şi personalul sectorului silvic, fapt ce 
necesită o analiză suplimentară a acestor interrelații.

Conform opiniei populaţiei locale chestionate, Agenţia “Moldsilva” obţine profitul 
economic cel mai mare dintre activitățile legate de utilizarea resurselor forestiere. În 
acelaşi timp, mai mult de jumătate din respondenţi consideră că sistemul actual de ges-
tionare a pădurilor (inclusiv recoltarea şi realizarea masei lemnoase) este imperfect sau 
funcționează ineficient. Majoritatea respondenților consideră, că pentru îmbunătăţirea 
gestionării pădurilor este necesar de a înăspri sancţiunile pentru exploatările forestiere     
ilegale, de a modifica legislaţia pentru a da mai multe împuterniciri persoanelor impli-
cate în paza pădurii şi, în cele din urmă, de a crea o structură separată de control al fon-
dului forestier național.

întregul sistem funcționează 
bine și nu necesită modificări 
majore

Sistemul are unele deficiențe 
grave, care trebuiesc eliminate

întregul sistem nu funcționează 
corespunzător și necesită 
restructurări radicale

n-au răspuns
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Programul ENPI-FLEG (http://www.enpi-fleg.org/) „Îmbunătăţirea aplicării 
legislaţiei forestiere şi guvernării în cadrul Iniţiativei Politice Europene de 
Vecinătate cu ţările din Europa de Est şi Rusia” finanţat de Comisia Europeană 
(http://ec.europa.eu/) este un răspuns la activităţile ilegale în domeniul fores-
tier cu care se confruntă ţările participante (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Geor-
gia,  Moldova, Ucraina, şi Rusia). Programul este implementat de către Banca 
Mondială (http://www.worldbank.org/) în parteneriat cu Uniunea Internaţională 
pentru Conservarea Naturii (http://www.iucn.org/) şi Fondul Mondial pentru 
Natura Sălbatică (http://wwf.panda.org/).

Prezenta publicație este realizată de Oficiul FLEG Moldova (IUCN, Banca 
Mondială) în parteneriat cu ICAS Chișinău (http://www.icas.com.md/) și Agenția 
“Moldsilva” (http://www.moldsilva.gov.md/), cu suportul financiar al Comisiei Eu-
ropene. Responsabilitate pentru conținutul acestei publicații și-o asumă Oficiu-
lui FLEG Moldova și nu reflectă neapărat opinia oficială a Uniunii Europene sau a 
organizațiilor implementatoare a programului.

Pentru sugestii, comentarii pe marginea informației publicate, precum și 
ale celor ce țin de problemele FLEG, vă rugăm să ne contactaţi pe adresa:

FLEG Office Moldova
Calea Ieșilor str. 69, 2069 Chișinău
Tel: +(373) -22- 921574
aurel.lozan@enpi-fleg.org
valeriu.caisin@enpi-fleg.org
marina.kobernik-gurkovskaya@enpi-fleg.org
alexandru.varzari@enpi-fleg.org

Aducem mulțumiri pentru colaborare Institutului de Cercetări și Amenajări 
Silvice (ICAS Chișinău), Direcţiei Fond Forestier a Agenţiei “Moldsilva”, Asociaţiei 
Obștești ”Silva-Mileniu III”.

Redactor: Ionel Căpiţă

Design și machetarea: ANTIS-MEDIA” SRL & FLEG Office Moldova

Tipărit: ”ANTIS-MEDIA” SRL

Chișinău 2011

78-P          17.03.
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Uniunea Europeană este cel mai mare donator de asistenţă pentru dezvol-
tare din lume. Direcția de Dezvoltare și Cooperare EuropeAid a Departamentului 

General al Comisiei Europene este responsabilă pentru implementarea programelor şi 
proiectelor de ajutor extern în întreaga lume. EuropeAid oferă ajutor prin intermediul unui 
set de instrumente financiare, care asigură calitatea ajutorului UE şi eficacitatea acestuia. 
UE este un jucător proactiv în domeniul dezvoltării, care promovează buna guvernare, 
dezvoltarea umană şi economică prin abordarea problemelor universale, cum ar fi lupta 
împotriva foametei şi conservării resurselor naturale. 

http://ec.europa.eu/index_en.htm

Banca Mondială reprezintă o sursă vitală de asistență tehnică și financiară          
pentru țările în curs de dezvoltare. Cu un spirit de pasiune și professionalism în ve-

derea obținerii unor rezultate durabile, scopul ei principal este ajutorarea populaţiei în lup-
ta cu sărăcia și pentru un mediu sănătos, prin acordarea de resurse, schimb de experiență, 
de întărire a capacității și de stabilire a parteneriatelor în sectorul public și privat. 

www.worldbank.org

IUCN - Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN) ajută lumea în 
căutarea soluțiilor pragmatice pentru dezvoltare și mediu sănătos. IUCN activează 
în domeniile biodiversității, schimbării climatice, bunăstării umane și economia 

verde prin suportul cercetărilor științifice, proiectelor practice, precum și organizarea 
cooperării dintre guverne, ONG-uri, ONU și companiilor pentru dezvoltarea politicilor, 
cadrului legal și bunelor practici. IUCN este printre cele mai vechi și mari organizații de 
mediu din lume, reunind peste 1000 de agenţii guvernamentale și organizaţii non-gu-
vernamentale (ONG), ca 11000 de experţi din 160 ţări.                                       www.iucn.org

WWF - Fondul Mondial pentru Natura Sălbatică (WWF) este una din cele mai mari 
organizaţii din luime în domeniul protecţiei naturii, cu peste 5 milioane de membri 
şi cu o reţea de reprezentanţe în peste 100 de ţări. Misiunea organizaţiei este de a 

opri degradarea mediului natural şi găsirea unor soluţii armonioase între viaţa omului şi 
natură prin conservarea diversităţii biologice, folosirea durabilă a resurselor naturale re-
generabile şi reducerea poluării.                                                                         www.panda.org

Agenția Moldsilva este  autoritatea administrativă centrală în domeniul 
silviculturii în Moldova, care îşi exercită funcţiile în contextul promovării po-

liticii de stat în domeniul forestier - efectuarea lucrărilor de extindere, regenerare, con-
servare, reconstrucţie ecologică, folosire raţională a resurselor forestiere, pază, protecţie 
şi dezvoltare a fondurilor naţionale forestier şi cinegetic. Obiectul de activitate al Agenţiei 
este gestionarea pe principii ecologice, în baza amenajamentelor silvice, a fondurilor for-
estier şi cinegetic subordonate, în vederea îmbunătăţirii calităţii mediului şi satisfacerii 
necesităţilor economiei naţionale în produse şi servicii ale pădurii.

http://www.moldsilva.gov.md/

ICAS - Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice din Chişinău (ICAS Chişinău) 
a fost înfiinţat în anul 2001 în cadrul Agenţiei pentru Silvicultură “Moldsilva”. 

ICAS Chișinău este o instituţie specializată  în domeniul amenajării pădurilor, organizării 
depistării şi combaterii bolilor şi dăunătorilor forestieri, efectuării cercetărilor silvice şi 
asigurării implementării noilor tehnologii în sectorul forestier, în vederea gestionării dura-
bile a pădurilor.                                                                                     http://www.icas.com.md/


