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Recoltarea lemnului 
Suprafaţa acoperită cu păduri în Republica Moldova este de 374,5 mii ha (www.arfc.gov.md) sau 11,4% din teritoriul ţării. Volumul total al 
masei lemnoase pe picior constituie cca 46,6 milioane m3, iar volumul masei lemnoase ce revine unui locuitor este de 10,4 m3. Confrom datelor 
oficiale (www.moldsilva.gov.md) şi întru respectarea art. 33-36 ale Codului silvic, recoltarea masei lemnoase din pădurile Republicii Moldova se 
realizează în procesul tăierilor de produse principale, secundare şi de reconstrucţie ecologică a arboretelor.

În fondul forestier gestionat de Agenţia „Moldsilva”
Gradul actual de folosire a creşterii medii 
curente a pădurilor este de 40%, constituind 
anual cca 400-430 mii m3 de masă lemnoasă 
autorizată pentru tăieri (www.moldsilva.gov.md). 
Pentru comparaţie, acest indice este de 56% 
în medie pentru ţările OCDE (Organizaţia 
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică)          
(www.oecd.org). 
Conform informaţiei oficiale, recoltarea volumelor respective nu afectează starea 
fondului forestier naţional, deoarece suprafeţele parcurse cu tăieri de produse 
principale sunt cuprinse în întregime cu lucrări de regenerare a pădurilor.
Lemnul recoltat este realizat populaţiei locale şi agenţilor economici.

În fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara acestuia gestionată de primării şi alţi deţinători
Nu există o statistică veridică privind volumul masei lemnoase recoltate în procesul aplicării tăierilor silvice. Conform Inspectoratului Ecologic 
de Stat (www.inseco.gov.md) - instituţia care autorizează efectuarea tăierilor în orice tipuri de vegetaţie forestieră, în perioada 2003-2009 a fost 
autorizată recoltarea a 68,6 mii m3 de masă lemnoasă.

Consumul de lemn
Conform datelor oficiale (www.statistica.md), 
contribuţia sectorului forestier în balanţa 
energetică a ţării este mică (3,3% din 
totalul energiei consumate şi 12,3% din 
sursele energetice interne consumate). 
Uniunea Internaţională pentru 
Conservarea Naturii (IUCN) în cooperare 
cu Asociaţia Obştească “Silva-Mileniu III” 
şi Oficiul FLEG Moldova au efectuat în 
anul 2010 un studiu analitic privind consumul anual real de masă lemnoasă 
în gospodăriile casnice ale Republicii Moldova (inclusiv tendinţele import – 
export a produselor din lemn). Conform rezultatelor obţinute, consumul anual 
estimativ de lemn şi altă biomasă energetică utilizată de populaţia locală în 
Republica Moldova este de 1402927,8 m3. Marea parte a acestui consum 
este realizată din resursele forestiere interne, care depăşeşte de câteva ori 
volumele autorizate spre recoltare.

Date pe ţară şi zone geografice
Media consumului anual, ce revine unei gospodării casnice, este mai mare în zona de sud – 2,32 m3, 
urmată de zona de centru cu 1,27 m3, şi fiind mai mică în raioanele de nord – 0,74 m3.

Analiza consumului anual al produselor din lemn şi altei biomase raportat la o unitate de gospodărie casnică
(în baza informaţiei furnizate de autorităţile publice locale)

Zone

Nr de 
autorităţi 

publice locale 
respondente

Nr de gospodării 
din cadrul 
primăriilor 

respondente

Consum biomasă, m3

Consum 
total, m3

Media 
consumului pe 

gospodărie, 
m3

lemn 
foc

lemn 
lucru

alte surse 
alternative 

Nord 32 45720 26470 1364 6207 34041 0,74 
Centru 34 47327 44795 1616 13685 60096 1,27 
Sud 29 55113 90611 3846 33487 128038 2,32 
Total ţară: 95 148160 161876 6826 53379 222175 1,297

 
Consumul estimativ anual (biomasa utilizată în scopuri energetice calculată la totalul gospodăriilor casnice)

Zone
Nr total de 
gospodării 

casnice pe ţară

Media consumului unei gospodării casnice pe 
categorii, m3 Consumul total pe categorii, m3

Consum total 
anual, m3

lemn foc lemn lucru alte surse 
alternative lemn foc lemn lucru alte surse 

alternative
Nord 345747 0,58 0,03 0,13 200533,3 10372,4 44947,1 255852,8
Centru 533207 0,95 0,03 0,29 506546,7 15996,2 154630,0 677172,9
Sud 202544 1,64 0,07 0,61 332172,2 14178,1 123551,8 469902,1
Total ţară: 1081498 0,96094 0,03749 0,29878 1039252,2 40546,7 323128,9 1402927,8

Date pe categorii şi scopuri de utilizare
Cea mai mare parte a lemnului este utilizată de populaţia locală ca lemn de foc în scopuri energetice, 
consumul fiind de 1039252,2 m3 anual (74,1% din totalul masei lemnoase şi altei biomase energetice 
consumate anual). Pentru comparaţie, creşterea anuală în pădurile gestionate de Agenţia „Moldsilva”   
(90% din pădurile Moldovei) este de 1197 mii m3 (www.moldsilva.gov.md). 

Categorii consum Scopul utilizării Volum, m3 %
Lemn de foc Energetic (încălzirea locuinţelor, pregătirea hranei etc.) 1039252,2 74,1
Lemn de lucru Construcţii (parţial în scopuri energetice) 40546,7 2,8
Alte surse Biomasă alternativă (resturi vegetale din livezi, vii, 

grădini, alte deşeuri organice)
323128,9 23,1

Total consum anual: 1402927,8

Barometrul opiniei publice
În perioada 2010-2011 în cadrul Programului ENPI FLEG a fost efectuat un studiu 
sociologic de analiză a opiniei publice. Sondajul a cuprins peste 750 de persoane 
intervievate, în special din zonele rurale din circa 50 de localităţi, şi a cuprins 3 
categorii sociale: (a) populaţia şi autorităţile publice locale, (b) lucrători ai ramurii 
silvice şi (c) reprezentanţi ai business-ului privat implicat în sectorul forestier.

Necesităţile în masă lemnoasă şi scopul utilizării ei de către populaţie
Conform datelor obţinute, 81% din respondenţi utilizează lemnul în calitate de sursă energetică, în special pentru încălzirea locuinţelor, iar 17% 
şi pentru pregătirea hranei; 40% din respondenţi utilizează lemnul pentru construcţii în gospodării, menţionând totodată că produsele lemnoase 
achiziţionate sunt importate. Numai 3% din populaţia locală au răspuns că utilizează lemnul în scopuri comerciale (pe care-l procesează şi 
comercializează ulterior).

Cantitatea de lemn utilizată în scopuri energetice
Analiza sociologică a avut ca scop estimarea volumelor lemnului utilizat printre 
cei care folosesc lemnul doar ca sursă de energie. Conform datelor obţinute, 
pentru sezonul de încălzire doar 28% din respondenţi consumă până la 5 m3 
anual, 33% - de la 5 până la 10 m3 anual, 7% - mai mult de 10 m3 anual şi 13% 
din respondenţi nu au putut indica cantitatea de lemn utilizată. 

Masa lemnoasă recoltată în perioada 2006-2010 (date oficiale)

Anii
Volumul de masă lemnoasă recoltat, mii m3

Total Inclusiv 
realizabil

inclusiv lemn:
lucru foc

2006 438,4 417,3 45,0 372,3
2007 410,6 389,3 43,0 346,3
2008 420,6 398,7 41,7 357,0
2009 410.7 389.6 36.3 312.9
2010 434.6 413.9 35.4 336.1
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  Resursele forestiere 
constituie rezervele 
de masă lemnoasă, 

diversitatea biologică, 
funcţiile şi serviciile 
realizate de păduri

   Moldova se confruntă 
cu un deficit de resurse 

energetice: 
consumul real al lemnului 

de foc este foarte mare, 
comparabil cu creşterea 

anuală în păduri

  Comunităţile locale nu 
sunt asigurate pe deplin 
cu produse lemnoase, 
iar necesităţile sunt în 

creştere

Completarea chestionarelor, Rezervaţia “Codrii”, 2011



Organizaţii donatoare şi implementatoare ale Programului ENPI FLEG

 

Uniunea Europeană este cel mai mare donator de asistenţă pentru dezvoltare din lume. Direcţia de Dezvoltare şi 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 una dintre cele mai mari surse de finanţare şi de asistenţă pentru ţările în curs de dezvoltare. Scopul 
ei principal este ajutorarea celor mai sărace populaţii şi state, folosindu-şi resursele financiare şi umane, precum şi experienţa 
bogată, pentru a reduce sărăcia din ţările în curs de dezvoltare, sporind nivelul creşterii economice şi îmbunătăţind nivelul de trai.

www.worldbank.org

Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN) reuneşte peste 1000 de agenţii guvernamentale şi organizaţii 
non-guvernamentale, circa 11.000 experţi din 160 ţări. Misiunea IUCN este să influenţeze, să încurajeze şi să asiste societăţile 
din întreaga lume pentru a conserva integritatea şi biodiversitatea naturii, să asigure ca orice utilizare a resurselor naturale 
să fie echitabilă şi durabilă din punct de vedere ecologic.                                                                 www.iucn.org
Fondul Mondial pentru Natura Sălbatică (WWF) reuneşte peste 5 milioane de membri  cu o reţea de reprezentanţe în peste 90 de 
ţări. Misiunea organizaţiei este de a opri degradarea mediilor naturale şi găsirea unor soluţii armonioase între viaţa omului şi natură 
prin conservarea diversităţii biologice, folosirea durabilă a resurselor naturale regenerabile şi reducerea poluării.            www.panda.org

Partenerii locali ai programului ENPI-FLEG
Agenţia "Moldsilva" este autoritatea administrativă centrală în domeniul silviculturii în Moldova, care promovează politica de stat 
prin lucrări de extindere, regenerare, conservare, 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 forestier şi cinegetic subordonate, în vederea îmbunătăţirii calităţii mediului, precum şi satisfacerii 
necesităţilor economiei naţionale în produse şi servicii ale păduri.                                                                           www.moldsilva.gov.md

Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice din Chişinău (ICAS Chişinău) a fost înfiinţat în anul 2001 în cadrul Agenţiei pentru 
Silvicultură “Moldsilva”. ICAS Chişinău 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 durabile a pădurilor.                                                                                                                                         www.icas.com.md

Asociaţia obştească “Silva – Mileniu III” a fost fondată în anul 2000 şi reprezintă o instituţie non-guvernamentală, independentă, 
apolitică, specializată în promovarea şi susţinerea unei politici forestiere bazată pe conservarea, optimizarea, dezvoltarea durabilă şi 
folosirea raţională a ecosistemelor forestiere.

Prezenta publicaţie este realizată de Oficiul FLEG Moldova (IUCN, Banca 
Mondială) în parteneriat cu Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS 
Chişinău), Agenţia "Moldsilva" şi Asociaţia Obştească "Silva-Mileniu III", cu 
suportul financiar al Comisiei Europene în cadrul programului ENPI FLEG. 

Conţinutul publicaţiei este responsabilitatea doar a Oficiului FLEG 
Moldova şi nu reflectă neapărat opinia oficială a organizaţiilor donatoare şi 
implementatoare ale Programului ENPI FLEG.

Informaţii de contact:
       Oficiul FLEG Moldova
       str. Calea Ieşilor 69, MD-2069 Chişinău
       Tel: + (373) 22 921574 
aurel.lozan@enpi-fleg.org, valeriu.caisin@enpi-fleg.org
alexandru.varzari@enpi-fleg.org, marina.kobernik-gurkovskaya@enpi-fleg.org
imagini de: Aurel Lozan, Valeriu Caisîn, Andrei Cerescu, Arcadie Capcelea

Programul ENPI FLEG 
Programul „Îmbunătăţirea aplicării legislaţiei forestiere 
şi guvernării în cadrul Iniţiativei Politice Europene de 
Vecinătate cu ţările din Europa de Est şi Rusia” (ENPI 
FLEG) a fost lansat pentru a reduce pericolul asupra 
pădurilor, impus prin tăierile şi comerţul ilegal, precum 
şi corupţia. Procesul FLEG în ţările ENPI (Armenia, 
Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina) şi Rusia 
este o iniţiativă ce cuprinde procese complexe şi chestiuni 
politice receptive adresate tăierilor ilegale la nivel naţional 
şi regional, implementate în cooperare cu principalii actori, 
cum sunt guvernele, societatea civilă şi sectorul privat. Acest 
proces promovează cooperarea regională şi internaţională, 
precum şi îmbunătăţirea aplicării legislaţiei, guvernării 
şi transparenţei. Programul este implementat de Banca 
Mondială, Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii 
şi Fondul Mondial pentru Natură Sălbatică în cadrul unui 
grant din partea Comisiei Europene. 
Mai multe detalii pe www.enpi-fleg.org

Conferinţa regională ENPI-FLEG, r-l Anenii Noi, 2010
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