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 INTRODUCERE

 Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) a declarat 2011 – An Internaţional 
al Pădurilor, pentru a impulsiona eforturile de promovare a gestionării durabile, conservării şi 
dezvoltării pădurilor la nivel mondial şi local. Acest eveniment are ca scop atragerea atenției la 
modalităţile care pot contribui la îmbunătăţirea stării de sănătate a zonelor împădurite sau a circa 
31% din suprafaţa uscată a Planetei.
 Problema conservării pădurii nu este ceva nou. Aceasta a fost actuală de-a lungul timpului 
şi a avut ca reper nivelul de dezvoltare a societăţii umane. Evident, o asemenea problemă nu putea 
apărea în etapa când însuși omul era component organic al ecosistemului forestier, respectiv atunci 
când încă nu dispunea de mijloace de distrugere. Pentru extinderea acestor domenii ale sale de viaţă 
omul a distrus suprafeţe imense de terenuri acoperite cu pădure, reducând suprafaţa acestora în unele 
regiuni şi ţări sub limita asigurării unui echilibru ecologic. Prin urmare, dacă în faza de culegător şi 
cea de vânător influenţa sa era mică, în fazele de păstor şi agricultor, uriaşe suprafeţe de păduri sunt 
defrişate şi transformate în păşuni şi terenuri cultivate. Procesul a culminat în faza  industrializării 
şi cea a urbanizării, când se înlătură aproape definitiv, pe vaste întinderi, componentele vegetale 
naturale sau de cultură. Ca urmare a acestor evoluţii, enorme suprafeţe de pădure ale globului au 
fost înlocuite treptat, prin defrişări, incendii, exploatări, secuiri şi alte acţiuni, cu terenuri destinate 
agriculturii, păşunatului, instalaţiilor industriale şi de transport, construcţiilor şi altor folosinţe.
 În același context, de menționat că aceste transformări importante ale mediului au avut loc în-
tr-un interval de timp foarte scurt (comparativ cu evoluţia vieţii pe pământ), fără să aibă la bază tot-
deauna motivaţii raţionale, bazate pe cunoaşterea legilor naturii şi a cerințelor umane. În consecință, 
înlocuirea pădurilor cu alte necesități a generat importante modificări ale climei: oscilaţii ale regim-
ului de temperatură, de precipitaţii şi vânt, ce au provocat secete sau inundaţii catastrofale, cu ex-
tinderea deşertului, stepelor, zonelor cu intense procese de eroziune a solului, alunecări de teren şi 
altele.

 Protecţia pădurilor ar putea ajuta umanitatea să-şi realizeze cele mai ambiţioase planuri: re-
ducerea sărăciei, stoparea încălzirii climatice şi dezvoltarea durabilă. Astfel, pădurea are un rol 
indispensabil pentru viata de zi cu zi, asigură aerul, mâncarea, apa şi chiar medicamentele de care 
are nevoie omul, sprijină diversitatea biologica, reţine dioxidul de carbon, având un rol esenţial în 
modificarea climei. Pădurile găzduiesc circa 80% din varietatea de gene, specii şi ecosisteme, care 
constituie viaţa pe Terra şi oferă mijloace de trai pentru aproape un sfert din omenire. Anul 2011 
transmite întregii lumi un important mesaj – pădurile sunt vitale pentru supravieţuirea şi bunăstarea 
oamenilor de pretutindeni.
 Anul Internaţional al Pădurilor obligă Agenţia „Moldsilva”, în calitate de autoritate silvică 
centrală, să participe alături de responsabilii activităţii forestiere din celelalte ţări ale lumii la reval-
orificarea rolului şi importanţei pădurilor. În acest sens, se solicită luarea unor măsuri pentru con-
solidarea sectorului forestier din Republica Moldova, susţinerea unităţilor economice şi autorităţilor 
publice care administrează şi gospodăresc durabil pădurile, stoparea distrugerii pădurilor, înfiinţarea, 
la nivel naţional, a şantierelor de împăduriri pentru creşterea suprafeţei forestiere a ţării, formarea 
unei culturi forestiere în rândul populaţiei întru stabilirea respectului faţă de pădure. 
 Actualmente, suprafaţa împădurită a Republicii Moldova constituie doar circa 11%. În 
consecință, se înregistrează intensificarea proceselor de eroziune a solului şi de alunecare a ter-
enurilor, de schimbare nefavorabilă a regimului hidrologic, aridizarea continuă a condiţiilor de me-
diu. Pădurile reprezintă principalul element privind asigurarea echilibrului ecologic în acest spaţiu 
geografic. De aceea, problema conservării şi dezvoltării durabile a pădurilor existente, precum şi a 
extinderii terenurilor forestiere, prin împădurirea de noi suprafeţe inapte utilizării agricole, se pro-
pune a fi o problemă de interes naţional. 
 Pentru Republica Moldova, anul 2011 oferă posibilitatea de a preţui și respecta pădurile cre-
ate, gospodărite şi protejate, uneori chiar cu preţul vieţii, de către generaţiile de silvicultori.
 Acest raport prezintă situaţia atestată în sectorul forestier naţional pe parcursul perioadei 
2006-2010, problemele curente, precum şi priorităţile şi opţiunile recomandate pentru ameliorarea 
situaţiei în domeniul dat.

Codrii din zona centrală a Moldovei (ÎS Nisporeni-Silva)
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• doar pentru circa 15%  se dispune de proiecte de amenajament silvic;
• măsurile de îngrijire şi conducere se aplică de la caz la caz, cu întârzieri;
• sunt afectate de păşunat şi tăieri ilicite, poluare cu deşeuri etc.
Vegetaţia forestieră din afara fondului forestier include:
• perdele forestiere de protecţie amplasate pe terenurile agricole şi în zonele de protecţie a râurilor şi bazinelor 
acvatice;
• perdele forestiere de protecţie şi plantaţiile de arbori şi arbuşti situate de-a lungul căilor de comunicaţie; 
• grupuri de arbori şi arborii aparte din perimetrul oraşelor şi localităţilor.

 Republica Moldova dispune de 49,1 mii ha vegetaţie forestieră (tabelul 2) din afara fondului forestier, 
exprimată prin 29,8 mii ha perdele forestiere de protecţie (a câmpurilor agricole, drumurilor, râurilor şi bazinelor 
acvatice etc.) şi 19,2 mii ha – alte tipuri de vegetaţie forestieră.

Tabelul 2. Evoluţia suprafeţei terenurilor acoperite cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier 

Vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, ha 
Anii de referinţă 

Plantaţii de arbori şi arbuşti Perdele forestiere de 
protecţie Total 

2006 19558,9 30906,9 50465,8 
2007 20156,9 30984,2 51141,1 
2008 20531,8 30932,4 51464,2 
2009 21226,8 30854,7 52081,5 
2010 19234,6 29846,9 49081,5 

 Majoritatea terenurilor cu vegetaţie forestieră nu sunt amenajate şi gospodărite în baza unor proiecte şi pla-
nuri justificate şi argumentate. Gospodărirea se face cu încălcări ale tehnologiilor silvice şi respectării exigenţelor 
ecologice şi silvice.

1.2. Structura fondului forestier naţional

 Compoziţia pădurilor Moldovei este predominată de specii de foioase (97,8 procente), inclusiv cvercinee – 
39,6%, frăsinete – 4,6%, cărpinete – 2,6%, salcâmete – 36,1%, plopişuri – 1,6% etc., răşinoasele fiind prezentate 
doar în proporţie de 2,2% (figura 2).                                                                                                          
 Cvercineele sunt cele mai valoroase arborete ale fondului forestier. Din suprafaţa totală a acestora – circa 
27% provin din sămânţă şi 73% din lăstari. Această repartiţie influenţează şi productivitatea cvercineelor, din care 
circa 43% sunt de productivitate superioară şi 57% de productivitate inferioară.

 Volumul total al masei lemnoase pe picior din pădurile Moldovei constituie circa 46 milioane metri cubi, 
la un hectar revenind în mediu 124 metri cubi. Creşterea medie a pădurilor constituie 3,3 metri cubi/an/hectar, iar 
creşterea medie totală constituie circa 1236 mii metri cubi/an. Clasa medie de producţie constituie 2,3. Structura pe 
vârste la toate speciile forestiere este dezechilibrată, îndeosebi cele de productivitate inferioară.

Fig. 2.  Repartiţia pădurilor pe principalele formaţiuni forestiere, %

I. DESCRIEREA GENERALĂ PRIVIND STAREA ACTUALĂ A FONDULUI FORESTIER 
NAŢIONAL

1.1. Suprafaţa fondului forestier naţional

 Influenţa omului, pe parcursul secolelor, asupra terenurilor de pădure pe globul pământesc a condus la re-
ducerea lor necontenită. Istoria pădurilor din Moldova este puțin diferită de majoritatea ţărilor din lume. Procesul 
de reducere a suprafeţei pădurilor din Moldova s-a produs mai intens. În decursul perioadei de existență a omului, 
au fost nimicite aproximativ o jumătate din toate pădurile pământului, în același timp, în Moldova s-a păstrat doar 
a patra sau a cincea parte din suprafaţa iniţială a pădurilor. Astfel, indicele de acoperire a teritoriului cu păduri, 
pe parcursul ultimelor două secole, a evoluat de la 30% până la circa 6% (anul 1918), urmând ca în perioada 
postbelică să fie parţial recuperat până la 11,4% (fig. 1). Indicatorul respectiv este mult sub media europeană (circa 
30%), fiind aproape de sarcina pe termen mediu, stabilită printr-un şir de documente naţionale de politici și strategii 
(15%).   
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Fig. 1. Evoluţia suprafeţelor acoperite cu păduri în Republica Moldova, mii ha

 Actualmente, fondul forestier naţional constituie 12,7% din teritoriul ţării (tabelul 1). Majoritatea terenurilor 
acoperite cu păduri (87,2%) se află în proprietatea statului, restul fiind deţinute de primării (12,2%) şi doar 0,6% 
– de proprietari privaţi. Deşi are o participarea relativ nesemnificativă, fondul forestier, proprietate privată, este în 
continuă creştere, comparativ cu anul 2005 efectiv s-a triplat ca suprafaţă şi pondere.

Tabelul 1. Structura fondului forestier naţional conform Cadastrului funciar general (la 01.01.2010)

 Dispersarea şi fragmentarea resurselor forestiere, repartizarea lor neuniformă pe teritoriul ţării constituie 
un factor negativ pentru exercitarea influenţelor eco-protective benefice asupra mediului înconjurător, crearea 
condiţiilor confortabile de trai pentru populaţie şi asigurarea cu produse lemnoase şi nelemnoase.
 Pădurile aflate în gestiunea unităţilor administrativ-teritoriale (54,5 mii ha sau 13% din fondul forestier 
naţional) sunt încadrate în categoria pădurilor de protecţie a terenurilor şi solurilor, precum şi de protecţie contra 
factorilor climatici şi industriali dăunători. 
 Caracteristica generală actuală a pădurilor comunale şi private:

• trupuri mici dispersate în extravilanul localităţilor rurale şi urbane;
• au drept specie de bază salcâmul;
• regimul silvic se respectă parţial;

Nr. 
d/o Categoriile de deţinători 

Suprafaţa 
totală/ponderea,  

mii ha/% 

Suprafaţa acoperită  
cu păduri/ponderea,  mii 

ha/% 
1.  Fondul forestier proprietate publică a statului 362,0/ 86,4 326,4/ 87,2 

2.  Fondul forestier proprietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale  54,5/ 13,0 45,7/12,2 

3.  Fondul forestier proprietate privată 2,6/ 0,6 2,4/ 0,6 
TOTAL: 419,1/100 374,5/100 
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 Pădurile din Republica Moldova sunt încadrate în grupa I funcţională, având în exclusivitate funcţii de 
protecţie a mediului înconjurător. În raport cu funcţiile care le revin, se disting 5 subgrupe funcţionale (fig. 3).
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II. CADRUL INSTITUŢIONAL ŞI LEGISLATIV

2.1. Cadrul instituţional

2.1.1. Cadrul instituţional internațional

 Procesele politice în domeniul forestier sunt dezvoltate și promovate printr-un șir de acorduri și forumuri la niv-
el global, cum ar fi Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare (UNCED), Comisia Interguvernamentală 
pentru Păduri (IPF), Forumul Interguvernamental pentru Păduri (IFF), Forumul pentru Păduri al Națiunilor Unite 
(FPNU), Comitetul Forestier (COFO) al Organizației Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) și 
Organizația Internațională pentru Esențele de Lemn Tropical (ITTO). Intensificarea dialogului politic forestier are 
loc grație acţiunilor depuse de către fiecare stat în parte.
 Cadrul instituţional la nivel global. În domeniul dezvoltării cadrului instituțional internațional au loc două 
tendinţe de schimbări majore: un proces de globalizare şi unul de regionalizare. Sistemele de guvernare actuale 
prevăd o definire clară a cadrului relaţional dintre guvern, societatea civilă şi sectorul privat. La iniţiativa IFF, care 
a recomandat acest lucru Consiliului Economic şi Social (ECOSOC) al ONU, a fost creat un organism interguver-
namental permanent – Forumul Naţiunilor Unite pentru Păduri (UNFF), care este accesibil tuturor statelor şi care 
se reuneşte anual în sesiuni la nivel înalt (dezbateri politice la nivel înalt cu relevanţă pentru sector şi dezbateri ale 
politicii sectoriale cu conducătorii organizaţiilor participante la acest parteneriat). 
 ECOSOC a adoptat în anul 2000 o rezoluție care promovează un acord internațional privind pădurile, în 
scopul asigurării unei gospodăriri, protejări și dezvoltări durabile a oricărui tip de vegetație forestieră, precum și 
împuternicirii pe termen lung a angajamentelor politice. Pentru implementarea acestor acțiuni, Rezoluția a stabilit 
UNFF ca subsidiar al ECOSOC și, totodată, a investit Parteneriatul de Colaborare pentru Păduri (CPF) cu angaja-
mente de îmbunătățire a cooperării și coordonării activităților.
 Banca Mondială, una dintre cele mai mari structuri financiare la nivel global, a aprobat o nouă strategie și 
politică forestieră, îndreptată asupra asigurării condițiilor de trai pentru cca 500 milioane de oameni ai planetei, care 
trăiesc în sărăcie și depind de resursele forestiere, precum și protejării pădurilor și creării unui mediu favorabil pen-
tru dezvoltarea lor în țările în tranziție. Politica Băncii Mondiale privind pădurile este axată pe trei piloni principali: 
(1) protejarea serviciilor locale și globale asigurate de păduri, (2) asigurarea unui potențial al pădurilor pentru a 
reduce nivelul de sărăcie, (2) integrarea pădurilor în dezvoltarea economică durabilă.
 Cadrul instituţional din sectorul forestier european include un şir de organizaţii şi instituţii specializate în 
diferite subdomenii: 
 a) Comitetul Lemnului al CEE/ONU (TC) este unul dintre principalele organisme subsidiare ale Comisiei 
Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite (ECE-UN), cu sediul la Geneva. TC constituie un forum pentru co-
operare şi consultare între ţările membre în domeniile silviculturii, exploatării şi industrializării lemnului şi a altor 
produse ale pădurii, altele decât lemnul.
 b) Comisia Forestieră Europeană a FAO/ONU (EFC) a fost înfiinţată în 1947 şi monitorizeză dezvoltarea 
politicii forestiere şi a instituţiilor aferente, bazându-se pe rapoartele de ţară prezentate la sesiunile bienale.

Fig. 3. Structura pădurilor pe subgrupe funcţionale, %

Codrii din zona centrală a Moldovei (ÎSC Strășeni)
Seminarul privind arenda terenurilor fondului forestier 
în scopuri de recreere (ÎS Chișinău)
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 c) Conferinţa Ministerială pentru protecţia pădurilor în Europa (MCPFE) reprezintă o iniţiativă politică la 
nivel înalt, care a debutat în 1990 şi la care participă 40 de ţări europene, inclusiv Federaţia Rusă. 
 d) Conferinţa “Rolul în schimbare a pădurilor de stat” reprezintă un ciclu de conferinţe anuale, organizat 
începând cu anul 2000. Organizatorii acestui ciclu de conferinţe sunt Comitetul Lemnului al ECE/UN şi Comisia 
Forestieră a FAO/UN împreună cu câte o ţară gazdă. Acest ciclu de conferinţe este determinat de schimbările rapide, 
din ultima perioadă, în sectorul forestier, atât în mediul instituţional şi organizatoric, cât şi în mediul de afaceri.
 Politici forestiere şi instituţii în Europa. În aproape toate ţările europene politicile forestiere naţionale au 
intrat într-un proces de revizuire, care s-a concretizat în schimbări la nivel instituţional şi în schimbarea cadrului 
legislativ. În sinteză aceste schimbări sunt:

• iniţierea unor programe forestiere naţionale, ca rezultat al unui proces participativ, printr-o abordare holistică 
şi prin implicarea tuturor factorilor din sectorul forestier;

• adaptarea permanentă a politicilor forestiere naţionale, în funcţie de rezultatele dialogului politic internaţional, 
la nivel global sau regional şi de deciziile luate la aceste niveluri;

• schimbarea profundă a politicilor forestiere în ţările aflate în tranziţie, în special în legătură cu diversificarea 
regimului de proprietate, cu probleme legate de ajutorarea şi îndrumarea miilor de mici proprietari forestieri;

• participarea activă a ţărilor europene la stabilirea unui pachet de criterii şi indicatori comuni, care să 
corespundă condiţiilor şi necesităților locale în cadrul procesului paneuropean (MCPFE), precum şi la dezvoltarea 
şi implementarea acestora pentru gospodărirea durabilă a pădurilor;

• implementarea schemelor de certificare prin coexistenţa sistemelor naţionale şi a celor internaţionale (FSC şi 
PEFC). Problema majoră a silviculturii europene este viabilitatea economică a managementului forestier european. 
 Strategia forestieră a Uniunii Europene derivă din iniţiativele paneuropene şi globale în domeniul silvicul-
turii. Aici, ținând cont și de discuţiile la scară globală în domeniul forestier, începând cu Conferinţa Rio 1992 şi 
Agenda 21, continuând cu Convenţiile pentru conservarea biodiversităţii, cea privind schimbările climatice, Sesiuni-
le Comisiei pentru Dezvoltare Durabilă, se observă existenţa unei întregi serii de noi cerinţe sau provocări, care au 
fost formulate la adresa silviculturii, inclusiv a politicilor forestiere. Aceasta se extinde de la gospodărirea durabilă 
a pădurilor, via biodiversitate şi arii protejate, la iniţierea programelor forestiere naţionale şi regionale.
 Aceste discuţii globale au fost abordate de statele Europei. În acest sens, Conferinţele Ministeriale paneuro-
pene pentru Protecţia Pădurilor au stabilit cadrul şi orientarea politicilor forestiere europene la Strasbourg în 1990, 
la Helsinki în 1993, Lisabona în 1998, Vienna 2003,  Varșovia 2007,  Oslo 2011.
 Peste 35 de state europene au semnat aceste rezoluţii. În context se menţionează Rezoluţia 1 de la Helsinki 
ce se referă la principiile generale pentru gospodărirea durabilă a pădurilor, în care multifuncţionalitatea a fost 
încorporată în conceptul de dezvoltare durabilă, ceea ce-i oferă acestei idei o semnificaţie care depășește cu mult 
simpla conservare a resurselor. Strâns legată de aceasta, următoarea afirmaţie cuprinsă în Declaraţia Generală de 
la Lisabona, exprimă o opţiune politică fundamentală: “În secolul 21 sectorul forestier european, (ţinând seama de 
funcţiile sociale, economice, de mediu şi culturală) îşi va intensifica contribuţia la dezvoltarea durabilă a societăţii, 
în special a regiunilor rurale, la asigurarea resurselor regenerabile, respectiv şi la protecţia mediului înconjurător 
local şi la nivel global”. Scopul final fiind realizarea unei contribuţii constructive în  gospodărirea şi dezvoltarea 
durabilă a pădurilor în cadrul Comunităţii, această strategie adună toate angajamentele care sunt relevante pentru 
Comunitate, angajamentele pe care aceasta, alături de statele membre, le-au semnat începând din 1992, la nivel 
internaţional şi paneuropean. Strategia formulează:

• linii directoare pentru politicile forestiere naţionale;
• sprijinul care va fi acordat acestor politici pentru implementarea lor de către Comunitate;
• legăturile relevante între diverse politici ale statelor membre ale Comunităţii.

 Strategia abordează cerinţa frecvent formulată la nivel internaţional şi european de a se realiza şi dezvolta de 
către statele membre programe forestiere la nivel naţional.

2.1.2. Cadrul instituțional forestier național
          
 În Republica Moldova instituțiile, organizațiile și agenții economici activitatea cărora se referă la sectorul 
forestier sunt următorii: Ministerul Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat și agențiile zonale de mediu, Agenția 
”Moldsilva” și întreprinderile pentru silvicultură subordonate, autoritățile administrației publice locale de nivel raion-
al și local, agenții economici de stat și privați din domeniul prelucrării produselor forestiere, precum și deținătorii 
tehnicilor și mașinilor pentru efectuarea lucrărilor în sectorul forestier, inclusiv exploatări forestiere, comunitățile 
locale și asociațiile obștești de profil ecologic și forestier.  
 Ministerul Mediului, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 847 din 18.12.2009, este organul central 
de specialitate al administraţiei publice, care elaborează şi promovează politica statului în domeniul protecţiei me-
diului şi utilizării raţionale a resurselor naturale, managementului deşeurilor, conservării biodiversităţii, cercetărilor 
geologice, folosirii şi protecţiei subsolului, hidroamelioraţiei, gospodăririi resurselor de apă, aprovizionării cu apă 

  

Guvernul 
  

Agenția “Moldsilva” 

Întreprinderi pentru 
silvicultură - 16 

Întreprinderi silvo-
cinegetice  - 4 Rezervaţii naturale - 4 

Institutul de Cercetări şi 
Amenajări Silvice 

Ocoale  silvice – 80
 

Cantoane silvice - 
1068 

Sectoare silvice - 187 

şi canalizare, reglementării activităţilor nucleare şi radiologice, controlului ecologic de stat, hidrometeorologiei şi 
monitoringului calităţii mediului.
 Agenţia ”Moldsilva” este autoritatea administrativă centrală, în subordinea Guvernului, abilitată să pro-
moveze politica de stat în domeniile silviculturii şi cinegeticii. Misiunea Agenţiei constă în realizarea prerogativelor 
constituţionale ale Guvernului privind elaborarea, promovarea şi implementarea politicii de stat în domeniile sil-
viculturii şi cinegeticii, racordate la cerințele internaţionale de dezvoltare social-economice, dezvoltarea durabilă a 
sectoarelor forestier şi cinegetic, protecţia, paza pădurilor şi faunei, menţinerea şi conservarea biodiversităţii, for-
marea profesională şi asigurarea accesului la educaţie ecologică şi forestieră. 
 Obiectivul   activității  Agenţiei „Moldsilva” constă în gestionarea pe principii  ecologice, în baza amenaja-
mentelor silvice, a fondurilor forestier şi cinegetic subordonate, în vederea îmbunătăţirii calităţii mediului, precum 
şi  satisfacerii necesităţilor  economiei  naţionale în produse şi servicii ale pădurii. Printre sarcinile principale ale 
Agenţiei „Moldsilva” sunt:
 a) Administrarea şi gospodărirea, prin intermediul întreprinderilor şi organizaţiilor subordonate,  a fondurilor 
forestier şi cinegetic proprietate publică a statului.
 b) Elaborarea şi realizarea măsurilor privind paza şi protecţia pădurilor.
 c) Organizarea amenajamentelor silvice şi cinegetice, revizuirea  lor cu o periodicitate de 10 ani.
 d) Regenerarea pădurilor şi împădurirea terenurilor fondului forestier administrat, extinderea terenurilor 
acoperite cu vegetaţie forestieră şi  crearea  perdelelor forestiere de protecţie a câmpurilor şi apelor, fâșiilor antiero-
zionale pe baze contractuale.
 e) Restabilirea biocenozelor  silvice  autohtone  prin  reconstrucţie ecologică.
 f) Asigurarea continuităţii şi biodiversităţii naturale a pădurilor
 Structura Agenţiei “Moldsilva” include 25 de subdiviziuni, inclusiv 16 întreprinderi pentru silvicultură, 4 
întreprinderi silvo-cinegetice, 4 rezervaţii naturale, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice. În cadrul acestor 
unităţi sunt angajaţi 5245 salariaţi, dintre care personalul tehnic şi ingineresc constituie 990 salariaţi. Numărul 
specialiştilor din ramură se completează anual cu absolvenţii facultăţilor de profil silvic din cadrul universităţilor şi 
colegiilor din domeniu.
 Structura instituţională silvică contribuie la crearea condiţiilor eficiente de interacţiune dintre silvicultură 
şi alte ramuri ale economiei naţionale, care ar asigura menţinerea, conservarea, dezvoltarea şi folosirea durabilă a 
fondului forestier şi a altei vegetaţii forestiere.

Fig. 4. Organigrama Agenţiei„Moldsilva”

 Autoritățile administrației publice locale sunt deținătoare de păduri comunale și terenuri cu vegetație 
forestieră, altele decât cele incluse în fondul forestier. În conformitate cu art. 9 al Codului silvic în vigoare (nr. 887-
XIII din  21.06.96) de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale ţin:
 a) Exercitarea controlului  asupra stării, folosirii,  regenerării, pazei şi protecţiei fondurilor forestier şi ci-
negetic.
 b) Repartizarea terenurilor din fondul forestier.
 c) Înregistrarea drepturilor de gestiune şi de folosinţă a terenurilor din fondul forestier.
 d) Organizarea evidenţei de stat a fondului forestier şi a cadastrului silvic de stat.
 e) Acordarea de sprijin organelor silvice de stat la amenajarea sectoarelor silvice în locurile de agrement.
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 f) Lichidarea, în comun cu organele silvice de stat, a incendiilor de pădure.
 g) Lichidarea, în comun cu organele silvice de stat, a consecințelor incendiilor de pădure şi calamităţilor 
naturale.
 h) Elaborarea,  coordonarea şi organizarea îndeplinirii, în comun cu organele  silvice  de  stat, a programelor  
locale  privind  dezvoltarea durabilă, folosirea, regenerarea, paza şi protecţia pădurilor.

2.2. Managementul silvic

 În legătură cu importanţa crescândă a complexului forestier şi tendinţele dezvoltării acestuia la nivel global 
s-a lansat managementul forestier ca un complex de principii, norme, reguli, proceduri şi programe, care determină 
interacţiunea participanţilor la procesul de conservare şi utilizare a pădurilor. Locul managementului forestier, în 
cadrul economiei naţionale, este ilustrat de faptul că prin existenţa lor pădurile contribuie în mod vital la satisfacerea  
unor cerinţe de bază, atât pentru indivizi, cât şi pentru comunităţile umane în ansamblu. 
 Un număr considerabil de oameni îşi găsesc servicii în activităţile forestiere: silvicultură, exploatarea şi recol-
tarea masei lemnoase, industriile de prelucrare a lemnului, mobilei, celulozei şi hârtiei. Fără a avea datele necesare la 
nivelul fiecărei ţări, se poate confirma faptul că sectoarele forestiere asigură intre 6% şi 29% din numărul total de locuri 
de muncă în diferite ţări din Europa, Africa şi Asia, ceea ce constituie, după ponderea valorică a produselor pe bază de 
lemn a doua particularitate, care sugerează importanţa managementului forestier pentru multe ţări.
 Nu poate fi minimalizată o altă particularitate a rolului managementului forestier la nivel naţional şi global, 
prin importanţa semnificativă pe care o au pădurile şi arborii forestieri ca elemente esenţiale pentru conservarea 
şi stabilitatea mediului. Indiferent de gradul său de dezvoltare economică, fiecare ţară îşi are problemele sale în 
legătură cu poluarea mediului, degradarea ecosistemelor naturale, protecţia şi conservarea resurselor genetice etc. 
Pădurile au în acest sens o menire importantă, silvicultorii dispun de o îndelungată şi frumoasă tradiţie în amena-
jarea şi gospodărirea resurselor forestiere,  prin urmare având prioritate față de cei care se preocupă de protecţia şi 
conservarea mediului.
 Este important și faptul că pentru multe ţări în curs de dezvoltare, managementul forestier, ca expresie a 
activităţilor legate de valorificarea tuturor produselor pădurii, are un rol primordial în direcţia asigurării producţiei 
continue de hrană pentru comunităţile rurale şi satisfacerea celor mai elementare cerinţe ale acestora.
În prezent se disting trei tendinţe esenţiale în managementul forestier:
 a) Procesul de mondializare a politicilor şi instituţiilor ca răspuns la creşterea interesului comunităţii 
internaţionale privind starea resurselor forestiere.
 b) Eficientizarea managementului forestier.
 c) Lărgirea cercului de participanţi la procesul de luare a deciziilor în domeniul managementului forestier.
 Managementul forestier din Republica Moldova este integrat în sistemul naţional de gestionare a factorilor 
de mediu şi trebuie să fie îmbunătăţit continuu. 
 Managementul forestier vine să concretizeze modalităţile de planificare, organizare şi implementare a măsurilor 
de gospodărire şi utilizare raţională a produselor şi serviciilor forestiere diverse, pornind de la particularităţile pro-
cesului de producţie din silvicultură, condiţiile ecologice, sociale şi economice concrete ale ţării pentru asigurarea 
continuităţii pădurilor şi a eficienţei economice a întreprinderilor silvice.
 Managementul forestier înglobează, într-o viziune de lungă durată, tehnici şi metodologii menite să asigure o 
permanenţă cantitativă şi calitativă a produselor şi serviciilor forestiere şi o eficienţă sporită de utilizare a lor. În eco-
nomia contemporană managementul forestier necesită modificări şi reformări radicale în direcţionarea capacităţilor 
instituţionale la rezolvarea multiplelor probleme ale pădurilor şi sectorului forestier, creării mecanismului econom-
ico-financiar de realizare a obiectivelor strategice, asigurării priorităţilor naţionale în acest domeniu important.
  Obiectivele strategice în domeniul managementului forestier pentru Republica Moldova sunt următoarele:
 a) Actualizarea cadrului instituţional pentru a realiza implementarea în mod unitar şi susţinut a strategiei de 
dezvoltare a sectorului forestier.
 b) Dezvoltarea cadrului de reglementare a sectorului forestier.
 c) Revizuirea şi armonizarea legislaţiei existente în domeniul managementului forestier.
 d) Încurajarea creării sectorului forestier comunal şi privat.
 e) Promovarea privatizării în sectorul forestier.

2.3. Cadrul legislativ național

 În ultimii ani au fost elaborate şi aprobate la nivel diferit (Guvern, Parlament) un şir de acte legislative şi 
normative cu referințe directe la conservarea şi dezvoltarea fondului forestier, precum şi a obiectelor amplasate pe 
terenurile acestuia. 

 Reieşind din aspiraţiile Republicii Moldova în calea spre integrare europeană, a importanţei adoptării şi 
implementării unui cadru regulatoriu ecologic pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Europei nr. 338/97/CE 
din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor din fauna şi flora sălbatică întru reglementarea comerţului cu ace-
stea şi Directivei Consiliului Europei nr. 92/43/CE din 21 mai 1992, referitor la conservarea habitatelor naturale şi 
a speciilor de floră şi faună sălbatică şi în scopul conservării şi protecţiei regnului vegetal, a fost adoptată Legea nr. 
239 din  08.11.2007 despre regnul vegetal.  În articolul 26 se prevede modalitatea de recoltare а masei lemnoase în 
procesul de tăiere/colectare a vegetaţiei forestiere.
 La 08 iunie 2006 a fost aprobată Legea nr. 149 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura, care 
reglementează modul şi condiţiile de creare şi protecţie a fondului piscicol, de reproducere, creştere şi dobândire 
a hidrobionţilor, de ameliorare a obiectelor acvatice piscicole şi dezvoltare a pisciculturii; stabileşte  principiile 
activităţii autorităţilor publice abilitate în gestionarea resurselor biologice acvatice.
Un şir de hotărâri de Guvern au fost aprobate şi, printre acestea, pot fi menţionate: 
 1. Hotărârea nr. 8 din 03.01.2006 cu privire la unele măsuri de sporire a producţiei de culturi nucifere.
 2. Hotărârea nr. 1360 din 28.11.2006 cu privire la aprobarea volumului de tăieri silvice suplimentare.
 3. Hotărârea cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate, contra plată, de către 
Agenţia “Moldsilva” şi Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor spe-
ciale, nr. 273 din 13.03.2007.
 4. Hotărârea nr. 618 din 04.06.2007 cu privire la aprobarea Listei indicatorilor pentru fiecare criteriu al 
gestionării durabile a pădurilor. Criteriile gestionării durabile a pădurilor sunt:

• criteriul menţinerii, conservării şi ameliorării diversităţii biologice din păduri;
• criteriul menţinerii sănătăţii şi vitalităţii pădurilor;
• criteriul menţinerii şi intensificării funcţiilor de protecţie a pădurilor;
• criteriul menţinerii şi consolidării capacităţii productive a resurselor forestiere, contribuţia lor în ciclurile 

mondiale de carbon;
• criteriul menţinerii şi stimulării funcţiilor productive ale pădurilor (produse lemnoase şi nelemnoase);
• criteriul menţinerii altor funcţii şi condiţii socio-economice ale pădurilor.

 5. Hotărârea cu privire la activitatea Agenţiei “Moldsilva” în anul 2006 şi în nouă luni ale anului 2007, nr. 
1381 din 10.12.2007.
 6. Hotărârea cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Reguli generale de apărare împotriva incendiilor 
în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005, nr. 1159 din 24.10.2007.
 7. Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi 
schimbul terenurilor, nr. 1451 din 24.12.2007.
 8. Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire 
cinegetică şi/sau de recreere, nr. 187 din 20.02.2008, care a avut ca scop aplicarea prevederilor articolelor 26, 39 şi 
40 ale Codului silvic (nr. 887-XIII din 21 iunie 1996), Hotărârii Guvernului nr. 739 din 17 iunie 2003 privind im-
plementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional, armonizarea legislaţiei silvice naţionale cu 
legislaţia Uniunii Europene, precum şi sporirea eficienţei măsurilor de reproducere a efectivului de vânat, crearea 
condiţiilor optime pentru recreerea populaţiei pe terenurile fondului forestier. 
           Actele normative menţionate vor contribui nemijlocit la o gestionare mai eficientă a patrimoniului forestier 
naţional, inclusiv reglementarea unor aspecte speciale ce ţin de activităţile silvice în condiţii noi. 

III. GESTIONAREA DURABILĂ A PĂDURILOR
 
 Gestionarea durabilă a pădurilor trebuie să se bazeze pe orientările internaţionale, fiind necesar să se țină 
cont de particularităţile de ordin bioecologic al pădurilor, în vederea dezvoltării durabile a silviculturii, conjugate 
cu cele ale societăţii umane, racordate la profilul lor teritorial-zonal (local). Astfel, se va asigura dimensiunile eco-
logice, economice, sociale şi culturale ale acestui demers:
 a) Conservarea biodiversităţii şi protejarea patrimoniului natural ca mijloc indispensabil pentru dezvoltarea 
durabilă.
 b) Potenţarea funcţiilor de protecţie şi ecologice ale pădurilor.
 c) Creşterea contribuţiei pădurilor şi silviculturii la dezvoltarea durabilă.
 d) Atenuarea prin măsuri silvice a schimbărilor climatice la scară regională.
 e) Împădurirea terenurilor degradate şi abandonate.
 f) Sporirea aportului silviculturii la soluţionarea securităţii alimentare.
 În procesul tuturor etapelor de gestionare a sectorului forestier (planificare, proiectare, asigurare cu material 
reproductiv, asigurare metodologică şi tehnologică, realizare în teren etc.) trebuie respectate următoarele principii 
generale de conservare a ecosistemelor forestiere:
 1) Promovarea silviculturii pe baze ecologice:
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a) monitorizarea modificărilor structurii cantitative şi calitative a biodiversităţii forestiere provocate de 
influenţa complexului factorilor de mediu şi antropogeni, materializată prin schimbările intervenite în:

• suprafaţa pădurilor naturale şi culturilor forestiere;
• suprafaţa pădurilor incluse în Catalogul naţional ca resurse genetice forestiere;
• suprafaţa pădurilor incluse în fondul ariilor naturale protejate de stat;
• evoluţia numerică şi raportul diversității biologice dependente de păduri, inclusiv a speciilor rare și pericli-

tate la nivel global;
• raportul de suprafaţă a arboretelor provenite din specii indigene şi introducente;
• raportul de suprafaţă a arboretelor amestecate şi pure;
• raportul suprafeţelor anuale de regenerări naturale din seminţe la suprafaţa totală regenerată şi împădurită;
• raportul suprafeţelor populate de păduri, care nu corespund condiţiilor staţionale.
b) aplicarea complexului de măsuri ce ţin de reconstrucţia ecologică a arboretelor şi terenurilor degradate:
• substituirea arboretelor degradate prin crearea arboretelor înalt productive, cu structura funcţională racordată 

la particularităţile specifice condiţiilor staţionale;
• reducerea proporției de participare a unor specii ”nedorite” (sau chiar invazive) ce depășește proporția 

specifică tipului natural de pădure și revenirea la tipul natural al ecosistemelor forestiere; 
• crearea şi utilizarea raţională a reţelei sectoarelor seminologice în baza noţiunii de populaţie cu acoperirea 

principalelor specii silvoformante şi de amestec autohtone, ținând cont de variabilitatea condițiilor de mediu favora-
bile conviețuirii speciilor (nișe ecologice diverse și numeroase);

• alinierea la exigenţele ecologice a activităţii reţelei de pepinierit silvic în vederea satisfacerii necesităţilor de 
amiliorare prin împădurire a terenurilor erodate;

• stabilirea listei speciilor obligatorii de creştere a puieţilor în pepiniere în raport cu diversitatea condiţiilor 
staţionale de mediu caracteristice zonelor respective ecologice;

2) Supremaţia regenerării naturale prin tratamente intensive:  
a) asigurarea creării seminţişului sub masiv, prin instalare naturală şi ajutorare;
b) aplicarea tehnologiilor ecologizate de iluminare a seminţişului, de înlăturare în 2-3 reprize a arborilor şi 

arbuştilor, de evacuare a masei lemnoase.
3) Optimizarea structurii arboretelor în raport cu condiţiile de mediu şi funcţiile atribuite.
4) Ecologizarea tehnologiilor tuturor sferelor de activitate, care ţin de exploatările forestiere şi protecţia 

pădurilor.
5) Utilizarea strictă a fondului genetic controlat la crearea culturilor silvice în fondul forestier şi optimizarea 

prin împădurire a terenurilor erodate.
6) Asigurarea menţinerii reprezentativităţii maxime a diversităţii genetico-populaţionale în raport cu vasta 

diversitate a condiţiilor de mediu.
7) Asigurarea conexiunii integrale spaţial-funcţionale la nivel local, naţional şi regional a tuturor tipurilor de 

ecosisteme (existente şi planificate).
8) Asigurarea funcţionalităţii protective a ecosistemelor planificate.
9)  Restabilirea ecosistemelor cheie, a ecosistemelor primare (primigene).
10) Supremaţia asigurării diversităţii optime la nivel ecosistemic, specific şi genetico-populaţional, adecvată 

condiţiilor macro şi microzonale.
11) Asigurarea priorităţii redresării condiţiilor de mediu în vederea conservării taxonilor periclitați la nivel 

ecosistemic, specific şi populaţional.
12) Asigurarea continuităţii structurii intraspecifice, specifice şi ecosistemice a pădurilor racordată la vasta 

diversitate a condiţiilor de mediu.
13) Asigurarea menţinerii continuităţii şi polifuncţionalităţii ecosistemelor silvice – ecologice, economice, 

protective, sociale, culturale şi de altă natură.

3.1. Amenajarea pădurilor 

 Amenajamentul silvic reprezintă o preocupare complexă, tehnico-economică şi ecologică, cu importante 
implicaţii sociale, care efectiv nu are echivalent în alte domenii de cunoaştere şi activitate practică. În esenţă, amena-
jamentul este instrumentul tehnic de organizare cu continuitate a producţiei pădurilor şi a recoltării produselor aces-
tora, în vederea satisfacerii pentru moment şi în viitor a nevoilor locale şi generale. Amenajamentul silvic trebuie să 
asigure organizarea şi conducerea pădurilor spre starea lor de maximă eficacitate polifuncţională, în conformitate 
cu multiplele obiective ecologice şi social-economice ale silviculturii, bazate pe conceptul zonării funcţionale şi 
promovarea conceptului sistemic în gospodărirea pădurilor.
 Începând cu anul 2004 lucrările de reamenajare a pădurilor, în cadrul fondului forestier naţional, au marcat 
o nouă etapă de dezvoltare. În anul respectiv a demarat ciclul doi al lucrărilor de amenajare a pădurilor. În continu-

are, până în anul 2010, au fost efectuate lucrări de reamenajare a pădurilor în zece unităţi silvice (Glodeni, Bălţi, 
Şoldăneşti, Soroca, Orhei, Teleneşti, Călăraşi, Silva - Centru, Ungheni, Nisporeni-Silva şi Hînceşti-Silva) şi trei 
rezervaţii naturale (Plaiul Fagului, Pădurea Domnească şi Codrii) cu o suprafaţă totală de 214,9 mii ha sau o medie 
de 30,7 mii ha anual (fig. 4).
 De asemenea, în perioada de referinţă, prin intermediul diferitor programe naţionale, proiecte şi granturi 
internaţionale, de către specialiştii ICAS au fost amenajate circa 10 mii ha păduri şi alte tipuri de vegetaţie forestieră 
deţinute de primării.
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Fig. 4. Dinamica suprafeţelor parcurse cu lucrări de amenajare a pădurilor, ha

Procesul de verificare a lucrărilor de amenajare a pădurilor (ÎS Hîncești-Silva)
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Regenerarea pădurilor în fondul forestier gestionat de 
Agenţia „Moldsilva”, ha Anii de 

referinţă Total Plantarea 
culturilor silvice 

Ajutorarea regenerării 
naturale 

Extinderea suprafeţelor 
împădurite pe terenuri 

noi, ha  

Total regenerări 
şi împăduriri, ha 

2006 3255 913 2342 7510 10765 

2007 3896 1026 2870 7550 11446 

2008 3659 976 2683 7932 11591 
2009 3602 759 2843 4670 8272 
2010 2743 685 2058 529 3272 

TOTAL:  17155 4359 12796 28191 45346 
 precum şi stopării practice a procesului de alocare de către primării a terenurilor degradate în scopul îndeplinirii 

Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.
 Suprafeţele împădurite, atât în fondul forestier gestionat de Agenţia „Moldsilva”, cât şi pe terenurile al-
tor deţinători, în raport cu specia principală, se distribuie în conformitate cu tabelul 4. Datele din tabelul respectiv 
demonstrează o pondere excesivă a salcâmului (82%), care se datorează prioritar condiţiilor staţionale în care s-au 
efectuat plantările – terenuri degradate, afectate de alunecări, frecvent din categoria celor convenţional potrivite pen-
tru cultura pădurilor. Tot aici, este necesar de menţionat că plantarea salcâmului pe terenuri degradate este examinată 
ca o reconstrucţie ecologică a acestora, ca o primă etapă de instaurare a învelişului arborescent, reieşind din necesi-
tatea stopării/diminuării proceselor erozionale în condiţii economice extrem de austere. Ulterior, odată cu formarea 
mediului silvic iniţial, precum şi în funcție de capacităţile umane şi tehnice ale sectorului forestier naţional, o parte 
a acestor terenuri vor fi convertite în arborete compuse din specii native.

Tabelul 4. Repartiţia culturilor silvice plantate pe specii principale   

Împădurirea terenurilor în fondul forestier, ha Extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră, ha Specia 
principală 

2006 2007 2008 2009 2010 Total 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Total 
general Ponderea, % 

Pin 2 2 6 5  - 15 4 -  5  - -  9 24 0,07 
Stejar 
pedunculat 90 142 162 135 184 713 68 35 73 7 3 186 899 2,76 

Stejar roşu 4 4 6 1 4 19 28 7 27 75 11 148 167 0,51 
Gorun 2  - 1  - 6 9  -  -  - -  -  0 9 0,03 
Salcâm 644 786 672 491 421 3014 6044 6609 6779 3864 513 23809 26823 82,41 
Glădiţă 101 34 25 4  - 164 317 126 63 9 -  515 679 2,09 
Plop 38 20 50 59 38 205 73 33 191 71 2 370 575 1,77 
Salcie 2 4 19 19  - 44 32 20 55 102 -  209 253 0,78 
Ulm -   - 4 -  6 10 3 4 38 8 -  53 63 0,19 
Nuc comun 5 -  4 2 -  11 834 621 571 451 -  2477 2488 7,64 
Nuc negru 1   10   3 14 32 20 38 10  - 100 114 0,35 
Alte specii 24 34 17 43 23 141 75 75 92 73 - 315 456 1,40 
TOTAL: 913 1026 976 759 685 4359 7510 7550 7932 4670 529 28191 32550 100,0 

 Pentru a asigura respectarea prevederilor art. 73 alin. (1) al Codului silvic şi luând în consideraţie că Agenţia 
„Moldsilva” gestionează circa 336 mii ha fond forestier naţional, suprafaţa anuală necesară a fi parcursă cu lucrări 
de amenajare a pădurilor constituie circa 34 mii ha. 
 Nemijlocit, direcţiile de cercetare şi organizare a muncii, în cadrul lucrărilor de amenajare, sunt orientate 
spre: analiza implementării planificărilor amenajamentelor silvice; descrierea arboretelor; lucrări de ridicare în plan 
şi raportări grafice; inventarierea arboretelor; tipologie forestieră, pedologie forestieră; desfăşurarea recepţiilor teh-
nice intermediare şi finale; participarea la conferinţele I şi II de amenajare a pădurilor; lucrări de proiectare a ame-
najamentelor silvice, asamblări grafice, tehnoredactarea proiectelor, elaborarea şi verificarea hărţilor etc.
 Analiza, prelucrarea, prezentarea și editarea informaţiei privind lucrările de amenajare a pădurilor este 
posibilă datorită existenţei unui cadru tehnologic informaţional dezvoltat. Pe parcursul ultimelor decenii calcu-
latoarele şi echipamentul pentru procesarea informaţiei au devenit elementul principal al automatizării şi un instru-
ment necesar de stocare şi dirijare a informaţiei în activitatea de amenajare a pădurilor şi silvicultură în general. 
Pentru prelucrarea datelor preluate din teren de inginerii amenajişti se utilizează programul AS. Produsul informatic 
AS realizează proiectarea asistată de calculator a amenajamentului silvic. Acesta permite definitivarea situaţiilor 
sintetice privind:
 a) Balanţa suprafeţei fondului forestier: suprafaţa iniţială, mişcările de suprafaţă, suprafaţa finală.
 b) Soluţiile tehnice propuse pentru reglementarea procesului de producţie.
 c) Posibilitatea pe categorii de produse şi primele versiuni ale planurilor de recoltare. 
 Începând cu anul 2008 s-a recurs la implementarea tehnologiei MapInfo în procesul de elaborare a materi-
alelor necesare pentru crearea hărţilor amenajistice, ceea ce a permis efectuarea lucrărilor cu un grad de precizie mai 
ridicat şi în timp mai restrâns. Procesul respectiv a inclus următoarele lucrări de bază:
 a) Georeferenţierea sectoarelor forestiere în sistemul de coordonate MoldRef99.
 b) Analiza informaţiei obţinute prin confruntarea cu informaţia cadastrală şi suprapunerea pe planşele Ortho-
Photo.
 c) Depistarea şi lichidarea litigiilor şi erorilor de suprafaţă.
 d) Vectorizarea sectoarelor în baza corectărilor operate de specialiştii amenajişti.
 În prezent, activitatea de amenajare a pădurilor este realizată prin intermediul secţiilor I şi II de amenajare a 
pădurilor din cadrul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice, cu o componenţă de 28 persoane (22 ingineri şi 6 
tehnicieni). Acest contingent de specialişti permit organizarea şi desfăşurarea calitativă a lucrărilor de amenajare pe 
o suprafaţă de până la 35 mii ha anual şi elaborarea proiectelor atribuite unităţilor de gospodărire.
 Obiectivele curente ale cercetării amenajistice se pot referi la: cunoaşterea structurii şi a potenţialului pro-
tectiv şi productiv al pădurilor în dinamica lor realizată prin intermediul lucrărilor de descriere a ecosistemelor for-
estiere; cercetarea particularităţilor de regenerare a pădurilor afectate de chiciură, cercetarea stării şi productivităţii 
arboretelor, în funcţie de caracterul şi intensitatea lucrărilor silvotehnice aplicate; cercetarea biodiversităţii vegetale 
şi animale, stabilirea şi optimizarea vârstei de exploatabilitate la cvercinee, furnizarea informaţiei privind structura, 
starea, evoluţia şi productivitatea fondului forestier; integrarea eficientă a studiilor obţinute de activitatea de amena-
jare a pădurilor în managementul şi marketingul resurselor forestiere, etc.

3.2. Regenerarea şi extinderea pădurilor 

 În contextul asigurării continuităţii şi dezvoltării fondului forestier, pe parcursul perioadei 2006-2010, 
activităţile de regenerare şi extindere a pădurilor realizate de către Agenţia „Moldsilva” au cuprins suprafaţa de 45,3 
mii ha (tabelul 3). Din această suprafaţă, pe 32,6 mii ha (72%) au fost plantate culturi silvice, iar 12,8 mii ha (28%) 
au fost parcurse cu lucrări de ajutorare a regenerării naturale. Lucrările respective au inclus şi activităţi de extindere 
a suprafeţelor împădurite din contul terenurilor degradate pe suprafaţa de 28,2 mii ha (63%).
 Ponderea importantă a lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale se datorează faptului că, în perioada de 
referinţă, au fost efectuate tăieri de produse principale prioritar în arborete de salcâm (circa 83%), la care asigurarea 
continuităţii s-a realizat în majoritate prin provocarea drajonării. Totodată, diminuarea volumelor de împădurire 
la sfârşitul perioadei de referinţă se explică prin suspendarea finanţării lucrărilor respective de la bugetul de stat, 

Tabelul 3. Suprafaţa parcursă cu lucrări de regenerare şi extindere a pădurilor

Culturi silvice de stejar în amestec cu frasin (ÎS Șoldănești, 2002, aria 10,2 ha)
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 Focarele de dăunători defoliatori nu sunt simple după compoziţia lor, ele fiind reprezentate prin complexe 
de insecte fitofage, în care predomină efectiv reprezentanţii uneia sau două specii, periodic schimbându-se speciile 
dominante.
 Cele mai răspîndite specii de dăunători defoliatori din pădurile noastre sunt: Omida păroasă a stejarului (Li-
mantria dispar L.), Molia verde a stejarului (Tortrix viridana L.), Cotarul brun (Erannis defoliaria Cl.), Cotarul verde 
(Operophtera brumata L.), Trombarul frunzelor de frasin (Stereonychus fraxini Deg.), Omida păroasă a dudului 
(Hyphantria cunea Drury), Omida procesionară a stejarului (Thaumaetopoea processionea L.), Viespea frunzelor de 
cireş (Neurotoma  nemoralis L.), Molia punctată a sălciilor (Yponomeuta rorellus Hb.), Viespea frunzelor de ulm 
(Aprocerus leucopoda Takeuchi).
 Invaziile în masă ale dăunătorilor defoliatori apar pe suprafeţe mari şi anual cuprind de la 2,8% (2009) 
până la 15,4% (2011) din suprafaţa fondului forestier (tabelul 7). Spre deosebire de anii precedenţi (2001-2006), 
când focarele de dăunători defoliatori ocupau terenuri vaste din cadrul fondului forestier (75,8-104,8 mii ha), în 
ultimul timp, începând cu anul 2005, s-a remarcat micşorarea suprafeţelor afectate şi a densităţii populaţiilor aces-
tor dăunători, iar de la sfârşitul anului 2010 şi începutul anului 2011 se observă apariţia noilor focare şi extinderea 
suprafeţelor acestora. 

Tabelul 7. Dinamica suprafeţei focarelor de dăunători  defoliatori, mii ha
Anii de referinţă  Denumirea speciei 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tortrix viridana L. 34,5 14,8 11,3 0,95 6,7 3,9 
Operophtera brumata  5,3 9,3 3 1,74 2,1 23,8 
Erannis defoliaria  L.  3,9 5 2,3 0,41 1,1 24,6 
Limantria dispar L  0,3 0 0 0 0 0 
Stereonicus fraxini 1 1,3 0,8 6,69 6,5 3,4 
Alte specii de dăunători 0 0 0 0,24 0 0,3 

     Total focare  45 30,4 17,4 10,03 16,4 56 
Ponderea focarelor din suprafaţa 
pădurilor Agenţiei „Moldsilva”, % 12,4 8,4 4,8 2,8 4,5 15,4 

 

 Controlul densităţii populaţiilor de insecte fitofage în arborete este realizată prin utilizarea măsurilor de com-
batere aeriană. În acest scop se folosesc elicoptere de tipul KA-26 şi MI-2. Începând cu anul 2000, o largă utilizare 
a obţinut echipamentul de stropire cu volumul ultraredus (ULV), produs de firma Micron Air AU-5000. Anual, cu 
măsuri de combatere aeriană, sunt parcurse 0,4-16,9 mii ha din toată suprafaţa pădurilor Agenţiei „Moldsilva”, ceea 
ce constituie 0,1-4,7% (tabelul 8).

Tabelul 8. Suprafaţa pădurilor supusă măsurilor de combatere aeriană a dăunătorilor
Anii de referinţă Indicatori 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Suprafaţa totală a focarelor de 
dăunători defoliatori la începutul anului 
de raportare, mii ha 

 45 
 30,4 

 17,4 
 10,03 

 16,4 
 56 

Suprafaţa pădurilor supusă măsurilor de 
combatere aeriană, mii ha 1,8 15,8 16,9 9,4 0,4 3,4 

Ponderea focarelor din suprafaţa 
pădurilor Agenţiei „Moldsilva”, % 0,5 4,4 4,7 2,6 0,1 0,9 

 

3.3. Seminologie şi pepinierit  
 Pe parcursul a mai multor secole, în dinamica sa, asigurarea 
fondului forestier cu material reproductiv de calitate s-a manifestat 
mai accentuat prin recoltarea selectivă a seminţelor de la cei mai 
viguroşi arbori, procedură care, evident, a contribuit într-o anumită 
măsură la diminuarea potenţialului genetic productiv şi reproduc-
tiv al pădurii. Pe măsura trecerii la aplicarea în teren a tehnologi-
ilor bazate pe tăieri rase a pădurilor pe suprafeţe tot mai mari şi, 
prin aceasta, a extinderii în limitele fondului forestier a arboretelor 
provenite din lăstari de generaţii tot mai mari, problema diminuării 
potenţialului genetic devine tot mai stringentă.  
 Între anii 1991-1992  în fondul forestier de stat, în temeiul ma-
terialelor amenajistice şi bazei de date existente, au fost selectate 
cele mai reprezentative sectoare silvice, care deţin o vastă varietate 

populaţională, din cadrul principalelor specii silvoformante şi celor de amestec. Au fost evidenţiate şi selectate, con-
form cerinţelor în acest domeniu, arborete-sursă de seminţe, pe o suprafaţă de 1401,9 ha. 
 Pe parcursul perioadei 2006-2010, de către întreprinderile subordonate Agenţiei “Moldsilva”, au fost recol-
tate cantităţi de seminţe forestiere ce variază de la 100 mii kg/an până la 188 mii kg/an, cantitatea totală recoltată în 
această perioadă fiind de 737,5 mii kg seminţe forestiere, ce reprezintă  o diversitate de 62 specii de arbori şi arbuşti. 
În această perioadă, ponderea seminţelor recoltate din arboretele sursă de seminţe nu a depăşit 4,4%, ceea ce indică 
o atitudine ignorantă faţă de aceste sectoare (tabelul 5). 

Tabelul 5. Producerea seminţelor de arbori şi arbuşti şi creşterea puieţilor
Anii de referinţă Indicii caracterizaţi 2006 2007 2008 2009 2010 

Suprafaţa bazei semincere forestiere (BSF), ha 1401,90 1401,90 1401,90 1401,90 1401,90 
Cantitatea totală de seminţe recoltate, kg 134335 132044 182983 187979 100182 
Cantitatea de seminţe la care a fost analizată calitatea germinativă, kg 72345,5 54473,4 69611,2 98187,8 57540 
Cantitatea de seminţe recoltate în BSF, total kg 3849 5524 4274 5939 4372 
Ponderea  seminţelor de clasa I şi II, % 53 54 52 41 63 
Ponderea  seminţelor de clasa III, % 46 44 48 59 35 
Seminţe necondiţionate, % 1 2 - - 2 
Suprafaţa de semănături în pepiniere silvice, ha 260,6 261,2 278,8 247,6 124,3 
Suprafaţa semănăturilor de un an din pepiniere trecute la pierderi, ha 15,42 20,56 16,04 9,37 7,7 
Creşterea puieţilor de talie mică, mii buc. 59216 44668 52629 50526 36023 

 Datele din tabelul 5 denotă faptul că din cantitatea de seminţe recoltate, doar 38-57% au fost analizate din 
punct de vedere al calităţii germinative, restul fiind semănate fără certificate de calitate. Analizele de laborator a 
calităţii seminţelor în această perioadă au demonstrat că doar 41-63% din ele manifestă calităţi superioare (clasa 
I-II). Acest fapt a condus parţial la reducerea producţiei de puieţi la 1 hectar în secţiile de semănături ale pepinierelor 
şi la trecerea unor semănături la pierderi (de la 7,7 ha până la 20,56 ha semănături).
 În aceeaşi perioadă de timp, în cele 31 pepiniere silvice, cu suprafaţa totală de 932 ha, au fost crescuţi circa 
243 mln. puieţi, cu o diversitate de 80 specii de arbori şi arbuşti. Cea mai mare cantitate de puieţi au fost crescuţi 
în pepiniere în anii 2006 şi 2008. În anul 2010 volumul de producere a puieţilor s-a redus până la 36 mln. buc, iar a 
seminţelor – până la 100 tone, fiind în raport direct cu scăderea suprafeţelor împădurite.

3.4. Protecţia pădurilor

 Actuala stare de sănătate a pădurilor din Republica Moldova reflectă gradul de instabilitate a ecosistemelor 
forestiere, determinat de numeroşi factori naturali, dar şi de modul de gospodărire a pădurilor, care a favorizat în 
mare măsură acţiunea perturbatoare a acestora. În perioada de referinţă principalele cauze, care au afectat sănătatea 
arboretelor, au fost factorii patologici (tabelul 6), evoluţia cărora se află în corelaţie cu variaţia condiţiilor de climă. 

Tabelul 6. Dinamica suprafeţelor cu focare de dăunători şi boli, mii ha
Anii de referinţă Factori patologici 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Dăunători defoliatori 45 30,37 18,68 10,03 16,4 56,0 
Dăunători xilofagi 7,4 5,59 5,91 6,2 7,7 13,1 
Bolile pădurii 0,1 0,1 0,12 0,4 0,1 0,1 
Total focare 52,5 36,06 24,71 16,63 24,2 69,2 
Ponderea focarelor din suprafaţa 
pădurilor Agenţiei „Moldsilva”, % 14,0 10,0 7,0 5,0 7,0 19,1 

 
Arboret afectat de dăunători defoliatori
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Tabelul 9. Gradul de defoliere a arborilor pe clase şi grupe de clase de defoliere

 

Clasele şi grupele de clase de vătămare, % Anul 
inventarierii 0 1 2 3 4 3+4 2-4 1-4 

2006 44,3 28,1 22,4 4,5 0,7 5,2 27,6 55,7 
2007 36,1 31,4 25,1 6,1 1,3 7,4 32,5 63,9 
2008 42,7 23,6 26,2 6,8 0,7 7,5 33,7 57,3 
2009 43,1 31,7 22,5 2,2 0,5 2,7 25,2 56,9 
2010 42,8 34,7 20,5 0,9 1,1 2,0 22,5 57,2 

 Conform datelor din tabelul 10 se constată că arborii cei mai afectaţi de defoliere sunt de vârstă medie, încadraţi în 
clasele de vârstă I (0-20 ani) şi V (81-100 ani). Sunt însă ani, când şi arborii încadraţi în alte clase de vârstă înregistrează 
defolieri consistente, îndeosebi cei de vârsta  101-120 ani şi cei de 21-40 (anii 2007-2008).
 Cel mai înalt grad de vătămare a arborilor, la nivel de specii, pe perioada supusă studiului, a fost înregistrat la 
speciile de stejar cu o medie de 30,3% şi la salcâm – 23,7%. În descreştere urmează frasinul cu 22,9% şi carpenul cu 
21,3%.

Tabelul 10.  Gradul de defoliere a pădurilor pe clase de vârstă (toate speciile)

Vârsta, ani 
Anul 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-

120 > 120 Total 

2006 23,2 26,3 30,0 24,7 34,8 30,1 9,4 27,6 
2007 33,5 36,9 33,4 26,9 37,9 35,1 9,9 32,5 
2008 34 50,8 38,6 29,1 37,6 60 13,3 37,2 
2009 38,5 21,2 25,9 24,1 24,7 25,1 16,4 25 
2010 40,1 21,2 20,9 19 19,5 22,3 12,6 22,4 

 
3.7. Gospodăria cinegetică 

 Lumea animală, ca un component de bază 
al biocenozelor naturale, are un rol important în 
menţinerea echilibrului ecologic. Un şir  de specii 
de animale servesc drept surse pentru obţinerea unor 
materii prime industriale, medicinale, produselor ali-
mentare şi altor valori materiale pentru satisfacerea 
necesităţilor populaţiei şi ale economiei naţionale, 
alte specii sunt  utilizate  în  scopuri  ştiinţifice, cul-
tural-educative şi estetice.
 Gospodăria cinegetică este una dintre ramuri-
le de folosire  a resurselor naturale, sarcinile princi-
pale ale căreia sunt  protecţia, folosirea raţională şi 
reproducerea fondului cinegetic de stat (animalele 
de interes vânătoresc şi multitudinea de  terenuri  de 
vânătoare). Agenţia „Moldsilva” gestionează circa 
336 mii ha terenuri de vânătoare, amplasate în fondul 
forestier proprietate publică a statului. 
 Pe parcursul ultimilor ani se înregistrează o ameliorare relativă a situaţiei şi în gospodăria cinegetică, fiind re-
alizate un şir de măsuri în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de hrană pentru vânat. În conformitate cu Planul de acţiuni 
în vederea organizării crescătoriilor pentru reproducerea fazanilor şi mistreţilor (Dispoziţia Guvernului nr. 1033-976 
din 15.12.2005), în anul 2007 a fost reconstruită ferma de fazani din ÎSC „Sil-Rezeni”, cu o capacitate de 14 mii piese 
anual, şi construite două voliere pentru întreţinerea fazanilor în ÎSC „Cimişlia” şi „Străşeni”. Grație acestui fapt, în fon-
dul cinegetic, gestionat de Agenţia „Moldsilva”, se constată o ameliorare a dinamicii la principalele specii de animale şi 
păsări de interes vânătoresc, indicatorii pentru anul 2010 fiind, în majoritate, peste indicatorii medii ai ultimului deceniu 
(tabelul 11).
 Ameliorările respective se datorează inclusiv implementării formelor noi de gospodărire a sectorului cinegetic, 
prin atribuirea fondurilor de vânătoare în folosinţă sub formă de arendă, în limitele prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr. 187 din 20.02.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire 
cinegetică şi/sau de recreere. Conform evidenţelor curente, 9,4 mii ha fonduri de vânătoare gestionate de Agenţia „Mold-
silva” sunt atribuite în arendă persoanelor juridice, în baza licitaţiilor publice.

 Un impact negativ asupra stării pădurilor îl au insectele xilofage, care populează în special arboretele slabe, la 
rândul lor înrăutăţind şi mai mult starea sanitară a acestora. Focarele de dăunători xilofagi au un caracter complex, în 
compoziţia lor se întâlnesc: Buprestide cu două puncte (Agrilus biguttatus F.), Agrilus viridis L., Croitorul mare al ste-
jarului (Cerambyx cerdo L.), Croitorul pestriţat al stejarului (Plagionotus detritus L., P. arcuatus L.), Gândacul scoarţei 
stejarului (Scolitus intricatus Ratz)., Gândacul mic al scoarţei ulmului (Scolitus multistriatus Marsh.), Viespea de lemn 
(Xiphydria longicollis Geoffr.), Găndacul mic al scoarţei frasinului (Hylesinus fraxini Panz.), Găndacul mare al scoarţei 
frasinului (Hylesinus crenatus F.), Xyleborus dispar F., Rhagium sycophanta Schrnk., Morimus funereus Muls.
 Daune considerabile în păduri şi pepiniere silvice sunt provocate de numeroase boli frecvente ca: făinarea 
stejarului (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.), marsonioza (Marssonina juglandis (Lib.)Magn.), pecinginea 
frunzelor de acerinee (Rhytisma acerinum (Pers.)Fr.), culcarea plantulelor (Fusarium, Alternaria, Botrytis, Pythium 
ş. a.), înroşirea şi căderea acelor de pin (Lophodermium pinastri (Schrad.) Chev.), Armillaria mellea (Vahl:Fr.) Karst., 
putrezirea cioatei la foioase (Phellinus igniarius Quel.), boala olandeză a ulmului (Graphium ulmi Schwarz.), cance-
rul speciilor de foioase  (Nectria galligena Bres.), cancerul bacterian al foioaselor (Pseudomonas syringae), Taphrinia 
carpini Rostr.

3.5. Calamităţi naturale 

 În primăvara-vara anului 2007 a fost semnalată o secetă catastrofală, care a afectat peste 80% din teritoriul ţării. 
Acest fenomen a prejudiciat considerabil şi pădurile naţionale pe o suprafaţă de peste 18,8 mii ha sau 5,5% din suprafaţa 
fondului forestier, în special din sudul şi centrul ţării. Cele mai mari suprafeţe de păduri au fost afectate în întreprinderile 
Silva-Sud, Iargara, Cimişlia, Nisporeni. 
 Acest fenomen a provocat în vara anului 2007 slăbirea fiziologică a plantelor, iar din această cauză în arborete 
a fost semnalată defolierea prematură la sfârşitul lunii iulie – începutul lunii august. Temperaturile ridicate ale aerului 
au provocat „arsura” frunzelor, definită prin modificarea culorii obişnuite a frunzelor. Precipitaţiile, care au căzut la 
începutul şi sfârşitul lunii august, au provocat dezvoltarea parţială a noilor frunze la arborii afectaţi, fapt semnalat la 
sfârşitul lunii septembrie – începutul lunii octombrie. În aceeaşi perioadă s-a remarcat şi înflorirea repetată a salcâmului.
 Seceta din 2007 a afectat circa 20 specii forestiere, atât autohtone, cât şi alogene printre care: stejarul pedunculat 
(Quercus robur L.), gorunul (Quercus petraea (Matt) Liebl.), stejarul pufos (Quercus pubescens Willd), frasinul (Fraxi-
nus exelsior L.), paltinul de câmp (Acer platanoides L.), paltinul de munte (Acer pseudoplatanus L.) salcâmul (Robinia 
pseudoacacia L.), mesteacănul (Betula verrucosa Ehrh.), pinul (Pinus sylvestris L.), pinul negru de Crimeea (Pinus pal-
lasiana (Lamb) Holmboe). Cele mai afectate sunt salcâmetele, arboretele degradate constituind 71,3% (sau 13 mii ha) 
din suprafaţa totală a pădurilor vătămate (fig. 5). 
 Seceta din 2007 are urmări de lungă durată, consecinţele ei fiind vizibile pe parcursul mai multor ani. În 2009, 
conform datelor de cercetare silvo-patologică aerovizuală, suprafaţa totală a arboretelor degradate şi uscate de diferită 
intensitate constituia 17,9 mii ha. 

3.6. Monitoringul forestier (ICP Forests) 

 În anul 1992 în Republica Moldova au demarat lucrările de supraveghere a stării de sănătate a pădurilor, stabilin-
du-se 12 sondaje permanente de control în cadrul reţelei europene de monitoring forestier şi 680 sondaje în cadrul reţelei 
naţionale. Scopul activităţii de supraveghere a stării de sănătate a pădurilor şi inventariere a fondului forestier naţional 
este de a furniza permanent informaţii privind evoluţia stării vegetaţiei şi solurilor forestiere, efectele poluării asupra 
pădurilor, mărimea şi structura fondului de producţie, în vederea elaborării şi fundamentării măsurilor de gospodărire, 
redresare şi prevenire a situaţiilor negative în pădurile Republicii Moldova.
 Analiza datelor expuse în tabelul 9 denotă că procentul arborilor vătămaţi încadraţi în clasele 2-4 variază între 
22,5% (în anul 2010) şi 33,7% (în anul 2008), cu o medie pe perioada supusă studiului de 28,3%. Astfel, arborii sănătoşi, 
încadraţi în clasele 0-1 constituie în mediu 71,7%.

Uscarea salcâmului în Î.S. Silva-Sud, trupul de pădure 
Taracliica (vara 2008)

Cerb nobil (RN ”Plaiul Fagului”)
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În fondul forestier gestionat de Agenţia ”Moldsilva” sistemul de evidenţă a recoltării masei lemnoase şi a 
tăierilor ilicite este, relativ, pus la punct. Intervenţiile în arborete sunt realizate în baza amenajamentelor silvice, pre-
cum şi reieşind din starea reală a arboretelor. Pentru pădurile gestionate de primării evidenţele silvice sunt mult mai 
reduse, având un grad înalt de incertitudine. Totodată, este necesar de menţionat că Inspectoratul Ecologic de Stat, 
în procesul implementării prevederilor art. 40 al Legii privind protecţia mediului şi art. 22 al Codului silvic, totuşi 
dispune de o evidenţă a volumelor recoltate legal, precum şi a celor ilicite (tabelul 13).

Tabelul 13. Volum total brut recoltat legal şi/sau tăiat ilicit

Tăieri efectuate conform actelor legale Tăieri ilicite 
înregistrate 

Anii de 
referinţă 

Categoria de 
gestionar 

Tăieri de 
produse 

principale, 
mii m3 

Tăieri 
de 

îngrijire, 
mii m3 

Total, 
mii m3 Ponderea, % 

Volum 
total, 

mii m3 
Ponderea, % 

Total masă 
lemnoasă, 

mii m3 

Ponderea, 
% 

TOTAL, 
inclusiv 254,3 196,5 450,8 100,0 7,20 100,0 458,05 100,0 

Agenţia 
"Moldsilva" 246,5 191,9 438,4 97,2 2,45 34,0 440,85 96,2 

Primării 7,8 4,6 12,4 2,8 4,72 65,6 17,17 3,7 
MTID 0,0 0,1 0,1 0,0 0,02 0,3 0,11 0,0 

2006 

Alţi gestionari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,2 0,01 0,0 
TOTAL, 
inclusiv 250,0 169,1 419,1 100,0 2,24 100,0 421,34 100,0 

Agenţia 
"Moldsilva" 243,4 167,2 410,6 98,0 1,77 78,9 412,37 97,9 

Primării 6,3 1,9 8,2 2,0 0,37 16,7 8,57 2,0 
MTID 0,0 1,2 1,2 0,3 0,10 4,4 1,30 0,3 

2007 

Alţi gestionari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 
TOTAL, 
inclusiv 251,7 180,5 432,2 100,0 2,72 100,0 434,92 100,0 

Agenţia 
"Moldsilva" 243,3 177,3 420,6 97,3 2,12 77,9 422,72 97,2 

Primării 8,6 3,2 11,8 2,7 0,57 20,8 12,37 2,8 
MTID 0,0 0,7 0,7 0,2 0,03 1,2 0,70 0,2 

2008 

Alţi gestionari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,1 0,00 0,0 
TOTAL, 
inclusiv 250,8 171,6 422,4 100,0 3,53 100,0 425,94 100,0 

Agenţia 
"Moldsilva" 242,5 168,1 410,6 97,2 2,45 69,4 413,05 97,0 

Primării 8,3 3,5 11,8 2,8 0,99 28,0 12,80 3,0 
MTID 0,0 0,9 0,9 0,2 0,08 2,3 0,98 0,2 

2009 

Alţi gestionari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,3 0,01 0,0 
TOTAL, 
inclusiv 272,8 174,5 447,3 100,0 20,43 100,0 467,74 100,0 

Agenţia 
"Moldsilva" 264,5 170,1 434,6 97,2 4,00 113,2 438,60 93,8 

Primării 8,3 3,5 11,8 2,6 16,40 464,2 28,21 6,0 
MTID 0,0 0,9 0,9 0,2 0,03 0,8 0,93 0,2 

2010 

Alţi gestionari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 
TOTAL, 
inclusiv 1279,5 892,3 2174,7 100,0 36,1 100,0 2210,8 100,0 

Agenţia 
"Moldsilva" 1240,2 874,6 2114,8 97,4 12,8 35,4 2127,6 96,2 

Primării 39,2 16,8 56,1 2,6 23,0 63,8 79,1 3,6 
MTID 0,0 3,8 3,8 0,2 0,3 0,7 4,0 0,2 

Total pe 
perioadă 

Alţi gestionari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 
 

Anii de referinţă Nr. 
d/o Denumirea speciilor 2006 2007 2008 2009 2010 

Media pe 
perioadă 

1. Cerb 544 530 567 486 506 527 
2. Căprior 3761 4008 3782 3404 3665 3724 
3. Mistreţ 1551 1768 2167 2086 2054 1925 
4. Iepure 6592 4445 4611 4074 5554 5055 
5. Vulpe 5081 4301 5616 4023 5703 4945 
6. Bursuc 864 876 904 821 940 881 
7. Ondatră 775 557 237 232 344 429 
8. Fazan 2443 6205 14737 4069 5297 6550 
9. Gâşte 931 1343 2400 155 672 1100 

10. Raţe 1599 2662 3190 869 922 1848 
11. Potârniche 1840 1144 1234 1121 2028 1473 

Tabelul 11. Dinamica principalelor specii de vânat 

3.8. Paza pădurilor 

 Paza pădurilor constituie una dintre sarcinile primordiale ale gospodăririi 
durabile a fondului forestier (articolele 12 şi 56 ale Codului silvic). În condiţiile 
Moldovei, cu resurse forestiere limitate şi o presiune continuă asupra ecosis-
temelor silvice şi a biodiversităţii lor, paza pădurilor devine un imperativ pen-
tru întreaga societate. Conform prevederilor legislaţiei în vigoare, autoritatea 
silvică centrală (Agenţia „Moldsilva”) asigură  paza fondului forestier gestionat 
împotriva tăierilor ilegale, furturilor, distrugerilor, degradărilor, incendiilor, 
păşunatului neautorizat al vitelor, braconajului şi altor acţiuni dăunătoare prin 
intermediul personalului serviciului silvic (serviciul silvic al autorităţii silvice 
centrale şi serviciile silvice ale unităţilor silvice subordonate). Nemijlocit, la 
efectuarea pazei fondului forestier gestionat de către Agenţia “Moldsilva”, 
sunt încadraţi peste 1500 de specialişti (pădurari, maiştri silvici, cinegeticieni, 
pădurari de vânătoare, inspectori ai gărzii forestiere etc.). 
 În rezultatul măsurilor întreprinse pe întreaga perioadă de referinţă (4579 

raiduri, controale operative, revizii etc.) au fost întocmite 5134 procese-verbale de constatare a contravenţiilor cu caracter 
silvic, inclusiv 3241 procese-verbale, vizând cazurile de tăieri ilicite (tabelul 12). Ca rezultat, volumul masei lemnoase 
ilicite a fost estimat la 11,8 mii m³, iar suma prejudiciului cauzat constituie circa 2 milioane lei. Circa 50% din volumul 
respectiv a fost depistat în urma efectuării reviziilor şi controalelor. Recuperarea prejudiciului de către contravenienţi a 
constituit circa 70% din suma totală estimată. 
 Prejudicii serioase sectorului forestier sunt aduse de păşunat, şi în special cel ilegal. Majorarea şeptelului de vite 
în sectorul privat a generat o criză acută de păşuni. Fondul de păşuni existente, majoritar degradate, de productivitate 
inferioară, neameliorate nu poate satisface cerinţele crescânde ale sectorului animalier. La capitolul păşunat ilicit, în urma 
reviziilor şi controalelor, au fost întocmite 1260 procese-verbale pe diverse cazuri de nerespectare a legislației, care au 
adus un prejudiciu de 2,5 milioane lei.

 Totodată, un număr de 633 procese-verbale de constatare a altor cazuri de încălcare a legislaţiei silvice au fost 
întocmite, cu un prejudiciu estimat la 917 mii lei.

Anii de referinţă Nr. 
d/o Denumirea indicatorilor 

Unitatea 
de 

măsură 2006 2007 2008 2009 2010 
Total 

perioadă 

I. Tăieri ilicite 
1.1. Volumul total al tăierilor ilicite mii m3  2,3 1,7 1,7 2,2 3,9 11,8 

1.2. Volumul tăierilor ilicite la 1000 
ha suprafaţă acoperită cu păduri 

m3/100
0 ha 6,5 4,9 4,9 6,1 12,7 -  

1.3. Gradul de depistare a tăierilor 
ilicite % 45,5 42 50,4 49,6 57  - 

1.4. Numărul de procese-verbale  caz 1112 554 525 530 520 3241 
1.5. Suma prejudiciului cauzat mii lei 401,4 281,1 271 376,7 675 2005,2 

II. Păşunat neautorizat 
2.1. Numărul de procese-verbale  caz 333 391 337 130 69 1260 
2.2. Suma prejudiciului cauzat mii lei 590 1043,6 518,1 213,8 147 2512,5 

III. Alte tipuri de contravenţii silvice 
3.1. Numărul de procese-verbale  caz 129 187 141 92 84 633 
3.2. Suma prejudiciului cauzat mii lei 164 136 159,4 168,9 289 917,3 
 

Tabelul 12. Starea pazei pădurilor gestionate de Agenţia „Moldsilva”
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4.2. Prelucrarea lemnului 

Pe parcursul perioadei de referinţă entităţile subordonate Agenţiei „Moldsilva” au prelucrat anual circa 28 mii 
m3 de masă lemnoasă sau circa 7% din volumul realizabil recoltat anual (tabelul 16). Tipurile principale de produse 
din lemn obţinute sunt: piese de parchet, cherestea tivită şi netivită, semifabricate tăiate, şipca pentru gard, mangal etc. 

În acelaşi timp, capacităţile sectorului forestier la acest capitol constituie circa 100 mii m3 anual prin interme-
diul a 30 secţii şi puncte de debitare şi prelucrare a lemnului, instalaţii de uscare etc. Aceasta discrepanţă este din 
cauza faptului că lemnul de lucru reprezintă doar 10% din volumul recoltat anual. La diminuarea volumelor prelu-
crate de entităţile silvice a contribuit şi sporirea vânzărilor de lemn brut în procesul de licitaţii publice organizate 
de Agenţia „Moldsilva”. Astfel, pe parcursul anului 2010 au fost licitaţi circa 113 mii m3 de masă lemnoasă (cinci 
etape de licitaţii forestiere) sau 43,2% din măsura de parchet alocată la tăierile de produse principale.

Diminuarea volumelor de fabricare a producţiei din lemn şi a mărfurilor de larg consum a avut loc şi din cauza 
reducerii competitivităţii producţiei rezultate de la debitarea şi prelucrarea lemnului din cadrul entităţilor subordo-
nate Agenţiei „Moldsilva”. Totodată, este necesar de menţionat că producţia calitativă fabricată din lemn reprezintă 
un bun şi o marfă deosebit de solicitată pe toate pieţele interne şi internaţionale.

Nr. 
d/o Denumirea  indicilor Unitatea 

de măsură 2007 2008 2009 2010 

Prelucrarea masei lemnoase, total mii m3 28,1 41,1 24,9 16,4 
inclusiv:  
- lemn brut (lemn de lucru, lemn tehnologic şi lemn 
de foc) 

mii m3 25,6 38,5 23,7 15,4 1 

- deşeuri de lemn mii m3 2,5 2,6 1,2 1,0 
Fabricarea în secţiile de debitare şi prelucrare a 
lemnului:      

- piese de parchet, inclusiv servicii mii m2 16,5 14,6 11,3 8,2 
- semifabricate tăiate m3 1500 1840 1300 680 
- cherestea tivită şi netivită mii m3 5,1 8,7 5,3 3,4 
- şipcă pentru gard mii m3 1,2 1,1 1,3 1,0 
- unealtă de rolare m3 160 120 45 21 
- lăzi pentru fructe şi legume mii buc 18,8 1,9 13,8 7,7 
- mangal tone 75,8 168,5 51,4 36,5 
- butoaie, căzi buc 113 6 7 4 
- mături din crengi şi mălai mii buc 6,8 8,3 2,1 3,3 
- obiecte împletite din lozie mii lei 260 190 315 205 
- ţăruşi  de vie (prismatici, despicaţi şi din nuiele) mii buc 547 2298,2 1046,1 282,9 
- cozi pentru hârleţe mii buc 1,1 0,5 0,4 0,1 
- scândurică pentru ambalaj mii m3 0,22 0,41 0,11 0,1 
- haragi (prismatici şi din nuiele) mii buc 621 936 930 475 
- piese intermediare m3 15 18 57 86 
- articole liniare (plintă, rindea cu talpă semirotundă, 
pervaz etc.) m.l. 235 0 135 5 

- palete de manipulare buc 9710 4810 4920 9030 

2 
 

- scândurică pentru căptuşit m2 1360 620 1000 1400 

3 Realizarea producţiei fabricate din lemn şi mărfurilor 
de larg consum (în preţuri curente) mii lei 23400 34684 20088 17383 

 

IV. VALORIFICAREA PRODUSELOR PĂDURII

4.1. Produsele lemnoase ale pădurii

Recoltarea masei lemnoase din pădurile Republicii Moldova se realizează în procesul tăierilor de produse se-
cundare (degajări, curăţiri, rărituri, tăieri de igienă) şi tăierilor de produse principale (tăieri de regenerare, conservare, 
de igienă rase) şi de reconstrucţie ecologică. Lucrările respective sunt realizate în conformitate cu proiectările ame-
najamentelor silvice, volumele destinate recoltării fiind autorizate anual de către Ministerul Mediului.

În contextul ameliorării stării arboretelor, pe parcursul perioadei 2006-2010 în fondul forestier gestionat de 
Agenţia „Moldsilva” au fost aplicate lucrări de îngrijire şi conducere (tăieri de produse secundare) pe suprafaţa 
totală de 55831 ha, cu recoltarea unui volum de masă lemnoasă de 668,3 mii m3 (tabelul 14). Tratamentele silvice 
(tăieri de produse principale şi de reconstrucţie ecologică) au fost aplicate pe suprafaţa de 12827 ha, cu recoltarea 
unui volum de masă lemnoasă de 991,1 mii m3. În procesul aplicării tăierilor diverse a fost recoltat un volum de 
masă lemnoasă de 17,3 mii m3.

Volumul de masă lemnoasă recoltat, mii m3 
inclusiv volum realizabil: 

repartiţia pe sortimente: Anii de referinţă Total brut Total  lemn de 
lucru 

lemn de foc (inclusiv nuiele, crăci, 
ramuri) 

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 410,6 389,6 36,4 353,2 
2010 434,6 395,0 39,8 355,2 

TOTAL: 2114,8 1989,9 205,9 1784,0 
 

Volumul total brut de masă lemnoasă, recoltat în fondul forestier gestionat de Agenţia „Moldsilva”, pe par-
cursul perioadei de referinţă a constituit  2114,8 mii m3 (tabelul 15), inclusiv volum realizabil 1989,9 mii m3. Din 
cadrul volumului menţionat doar circa 10,3% îl constituie lemnul de lucru, restul fiind atribuit la categoria lemnului 
de foc (inclusiv nuiele, crăci, ramuri).

Tabelul 15. Recoltarea masei lemnoase în procesul de gospodărire a pădurilor 
Volumul de masă lemnoasă recoltat, mii m3 

inclusiv volum realizabil: 
repartiţia pe sortimente: Anii de referinţă Total brut Total  lemn de 

lucru 
lemn de foc (inclusiv nuiele, crăci, 

ramuri) 
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 410,6 389,6 36,4 353,2 
2010 434,6 395,0 39,8 355,2 

TOTAL: 2114,8 1989,9 205,9 1784,0 
 Recoltarea volumelor menţionate în procesul tăierilor de produse principale şi reconstrucţie ecologică a fost 

urmată de lucrări de regenerare a pădurilor: ajutorarea regenerării naturale, plantarea culturilor silvice, regenerare 
naturală (fig. 5).

Un indicator important în procesul gospodăririi pădurilor încadrate în grupa I funcţională este gradul de val-
orificare a creşterilor  curente de masă lemnoasă. Pentru pădurile gestionate de Agenţia „Moldsilva” acest indicator 
constituie în medie circa 40%, fiind un indice sub limita recoltelor practicate în alte ţări vecine. 

Fig. 5. Corelaţia dintre suprafaţa tăierilor de produse principale şi regenerărilor 
Tabelul 14. Aplicarea lucrărilor şi tratamentelor silvice

Tabelul 16. Prelucrarea masei lemnoase, fabricarea şi realizarea producţiei şi mărfurilor de larg consum

Lemn de foc depozitat în parchet (ÎSC Strășeni)
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Nivelul de comercializare a fructelor şi pomuşoarelor este destul de înalt şi constituie 92,7%, pentru plan-
tele medicinale şi materia primă – 99,4%, iar la produsele agricole şi animaliere este de numai 56,6% din canti-
tatea recoltată/colectată. Cel mai rentabil produs sunt pomii de Crăciun, urmaţi de plantele medicinale, fructele şi 
pomuşoarele, melcii de viţă de vie.

 Pentru ameliorarea situației în domeniul recoltării, colectării şi comercializării PNP este necesar de a efectua:
a) Determinarea potențialului de creștere a PNP pe tipuri, specii și localizarea lor în cadrul lucrărilor de ame-

najare silvică, cartarea acestora. Stabilirea pragurilor limită de recoltare. 
b) Elaborarea, aprobarea și implementarea cadrului normativ de gospodărire și utilizare a PNP.
c) Efectuarea studiilor de marketing în domeniul PNP. 
d) Dezvoltarea bazei tehnico-materiale necesare recoltării şi comercializării PNP.
e) Pregătirea cadrelor şi a personalului tehnologic în domeniul recoltărilor și prelucrărilor PNP.
f) Crearea și consolidarea structurii organizaționale în domeniul PNP.

V. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Un compartiment important în asigurarea dezvoltării sectorului forestier, constituie activitatea economico-
financiară a entităţilor silvice subordonate Agenţiei „Moldsilva”. Dezvoltarea continuă a sectorului forestier se poate 
de realizat doar prin asigurarea unor pârghii economico-financiare stimulatorii din partea statului. Analiza evoluţiei 
finanţării sectorului cu mijloace bugetare denotă că, începând cu anul 2009 aportul financiar al statului se diminuează 
treptat. Astfel, în anul 2010 mijloacele bugetare au acoperit doar 3,8% din necesităţi (fig. 6). 
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Fig. 6. Evoluţia alocaţiilor bugetare destinate sectorului forestier, mii lei

Pentru sporirea şi îmbunătăţirea gestiunii fondurilor forestier şi cinegetic, precum şi în urma consolidării disci-
plinei financiare, eficientizării managementului financiar, a fost posibil crearea premiselor de majorare a veniturilor 
în silvicultură şi din activitatea auxiliar-industrială. Astfel, pentru anul 2010 veniturile fiind cifrate la 188,3 milioane 
lei sau – o creştere de circa 20% faţă de anul 2007 (fig.  7). 
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Fig. 7. Evoluţia veniturilor în sectorul forestier, mii lei

4.3. Produsele nelemnoase ale pădurii 

Valoarea produselor nelemnoase ale pădurii (PNP) este în creştere continuă. După datele FAO (2005), această 
valoare a atins nivelul de circa 4,7 miliarde dolari americani şi constituia mai mult de 50% din venitul forestier. 

Recoltarea/colectarea produselor nelemnoase ale pădurii (fructe, pomuşoare, plante medicinale etc.) este o 
direcţie importantă în structura activităţilor întreprinse de entităţile subordonate Agenţiei „Moldsilva”. Volumele 
de recoltare/colectare, prelucrare şi realizare a produselor nelemnoase ale pădurii variază, în funcţie de factorii de 
mediu şi cerinţele pieţii de desfacere. Volumul PNP colectate/recoltate în perioada 2006-2010 şi valoarea comercială 
a acestora sunt expuse în tabelele 17 şi 18.

Anii de referinţă Nr. 
d/o 

 
Denumirea P.N.P. 

Unitatea 
de 

măsură 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

1 Fructe şi pomuşoare tone 302,8 533,3 696,8 331,5 360,8 2225,2 
2 Plante medicinale tone 118,1 148,3 149,5 66,5 45,2 527,6 

3 Produse agricole şi 
animaliere tone 656,3 346,4 900,3 534,6 695,6 3133,2 

4 Miere de albini tone 5,6 5,9 4,2 5,8 5,2 26,7 
5 Melci de viţă de vie tone 60,6 53,6 57,8 44,1 23,7 239,8 
6 Peşte tone 1,3 2,2 5,1 0,2 - 8,8 
7 Pomi de Crăciun  mii buc. 18,3 16,6 6,6 4,9 13,9 60,3 
8 Puieţi de pomi fructiferi mii buc. 16,7 11,3 - 1,6 - 29,6 
9 Puieţi decorativi mii buc. 24,3 0,4 0,1 0,4 - 25,2 

10 Puieţi de trandafir  mii buc. 0,9 3,0 0,2 - - 4,1 
 

 
Ponderea cea mai mare de recoltare/colectare au avut-o produsele agricole şi animaliere în cantitate de 3133,2 

tone sau 50,3% din cantitatea totală. Urmează fructele şi pomuşoarele cu 36,5%, plantele medicinale şi materia 
primă cu 8,7% etc. Din totalul de produse ale pepinieritului (119,2 mii buc.), cea mai semnificativă pondere au avut-
o pomii de Crăciun (60,3 mii buc.) cu o participare de 50,6% din totalul pe compartiment.

Pe parcursul perioadei de referinţă au fost comercializate 4588 tone PNP, ceea ce constituie 75,3% din totalul 
recoltat/colectat. Proporţia menţionată nu se respectă în fiecare an, fiindcă sunt ani când se comercializează tot ce a 
fost recoltat/colectat în anul de evidenţă, precum şi stocurile din anii precedenţi. 

Anii de referinţă Nr. 
d/o Denumirea P.N.P. 

Unitatea 
de 

măsură 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

1 Fructe şi pomuşoare tone 277,4 509,8 579,8 461,4 234,7 2062,9 
2 Plante medicinale tone 120,9 155,0 72,4 64,4 112,5 525,2 

3 Produse agricole şi 
animaliere tone 284,5 307,4 235,6 386,1 519,5 1733,0 

4 Miere de albini tone 3,1 5,4 3,6 4,2 4,0 20,4 
5 Melci de viţă de vie tone 59,8 53,6 57,8 44,1 23,7 238,9 
6 Peşte tone 1,3 2,2 5,1 0,2 - 8,7 
7 Pomi de Crăciun  mii buc. 21,6 13,7 6,5 4,9 10,4 57,1 
8 Puieţi de pomi fructiferi mii buc. - 11,0 - 2,1 0,2 13,3 
9 Puieţi decorativi mii buc. 0,9 0,4 0,1 0,3 0,1 1,8 

10 Puieţi de trandafir  mii buc. 1,0 0,2 0,2 - - 1,4 
 

Tabelul 17. Recoltarea/colectarea produselor nelemnoase ale pădurii 

Tabelul 18. Comercializarea produselor nelemnoase ale pădurii
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Un alt aspect important, necesar de menţionat, este faptul că în sector fondul de salarizare constituie peste 55% 
din totalul veniturilor acumulate (fig. 10).
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Referitor la salariul mediu lunar al angajaţilor sectorului forestier, se remarcă tendinţa de majorare a acestuia 
(fig. 11). În acelaşi timp, salariul mediu actual al angajaţilor din sector este efectiv cel mai mic înregistrat în econo-
mia naţională, fiind sub minimul de existenţă pe ţară
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 Fig. 11. Evoluţia salariului mediu lunar în sectorul forestier, lei

Evaluând impactul crizei financiare şi recesiunii economice globale asupra bugetului de stat, bugetului silvic, 
în cadrul Agenţiei „Moldsilva” a fost elaborat un plan de măsuri de eficientizare a consumurilor şi cheltuielilor, cu 
acţiuni concrete ce vor fi implementate pe termen scurt, inclusiv:

a) Reexaminarea planurilor de dezvoltare economico-financiară în vederea eficientizării managementului fi-
nanciar, consolidării disciplinei financiare, reducerii costului vânzărilor etc.

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

c) Asigurarea valorificării raţionale a tuturor mijloacelor financiare transferate. 
În paralel, a fost stabilit că sarcina prioritară este realizarea necondiţionată şi în continuare a tuturor progra-

melor de stat, atât de ordin sectorial, cât şi naţional, asigurând  funcţionalitatea continuă a pădurilor şi gestionarea 
eficientă a fondului forestier şi cinegetic naţional.

Îngrijirea actualului fond forestier şi extinderea acestuia, din sursele proprii, este rezultatul mobilizării totale, 
atât a mijloacelor financiare, cât şi a potenţialului uman sectorial. Prin urmare, este evident faptul că sectorul for-
estier, epuizând întreg potenţialul existent şi având 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. În cazul autofinanţării, sectorul forestier se poate dezvolta doar prin asigurarea unor pârghii 
economice stimulatorii, deoarece veniturile de la realizarea produselor lemnoase şi nelemnoase ale pădurii nu pot 
asigura funcţionalitatea şi dezvoltarea sectorului. 

Fig. 10. Evoluţia fondului de salarizare în sectorul forestier, mii lei

Unităţile silvice fiind structuri de stat plenipotenţiare în domeniul administrării fondurilor forestier şi cinegetic 
în teritoriu, nu practică activitate autentică de antreprenoriat şi nu pot fi atribuite categoriei de unitate economică, 
care activează cu scopul obţinerii profitului. Menirea activităţii lor fiind limitată doar în gestionarea pe principii 
ecologice a fondurilor forestier şi cinegetic naţional. 

O sursă financiară importantă pentru acoperirea consumurilor și cheltuielilor sectoriale o constituie veniturile 
provenite de la arenda fondului forestier în scopuri de recreere şi cinegetică, pentru anul 2010 în acest sens fiind 
acumulate circa 11,4 mln lei, precum şi cele provenite din comercializarea reducerilor de emisii CO2, care sunt es-
timate la 20,0 mln lei. 

Analiza în dinamică a mărimii impozitelor, taxelor calculate etc., denotă tendinţa de micşorare a acestora. Între 
anii 2007 şi 2009 s-a înregistrat o descreştere cu circa 8%, respectiv, circa 44 mln lei şi 41 mln lei (fig. 8).

Ca rezultat al examinării situaţiei create, a apărut necesitatea instituirii unor transformări radicale în domeniul 
acumulării veniturilor în cadrul sectorului forestier. Astfel, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, în cadrul 
sectorului au început să fie practicate / desfăşurate licitaţii publice forestiere privind stabilirea beneficiarilor, care 
urmează să valorifice produsele forestiere provenite din tăierile de produse principale, fapt ce a permis acumulare cu 
10% mai mult a veniturilor faţă de cele planificate.  
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Fig. 8. Evoluţia impozitelor în sectorul forestier, mii lei

Activitatea de cultură a pădurilor şi de exploatare a lemnului, care se desfăşoară, oferă posibilităţi de muncă 
unui număr însemnat de oameni, nu numai temporar sau sezonier, dar şi permanent. La momentul actual, în sectorul 
forestier numărul mediu scriptic al lucrătorilor constituie 5245 angajaţi (fig. 9). 
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Analiza evoluţiei efectivului de personal denotă o tendinţă de micşorare a numărului de angajaţi. Dacă în anul 
2008 numărul lor constituia 5619 persoane, în anul 2010 – 5245 persoane, înregistrându-se o scădere cu circa 6%. 
Totodată, numărul total al angajaţilor antrenaţi în sector variază în fiecare an. Numărul total al populaţiei antrenat 
în efectuarea lucrărilor silvice constituie circa 10 mii oameni anual. Locuri noi de muncă sunt create în sezonul de 
extindere a fondului forestier, perioada de îngrijire a sectoarelor noi plantate şi în perioada de colectare a produselor 
nelemnoase ale pădurii, locurile de muncă respective având un caracter sezonier. 

Fig. 9. Evoluţia efectivului de personal în sectorul forestier



32 33

torilor climaterici, schimbările din compoziţia florei, dinamica sezonieră a comunităţilor vegetale, rezultatele evaluării 
fructificării şi productivităţii semincere a plantelor lemnoase, fructificării macromicetelor, se atestă şi fenomene ne-
ordinare din viaţa plantelor şi a fitocenozelor. De asemenea, este înregistrată componenţa specifică a faunei, speciile 
noi de animale vertebrate şi nevertebrate, speciile rare de animale, componenţa numerică a pincipalelor grupuri 
faunistice. În calendarul naturii sunt incluse cronologic date despre fenomenele din biocenoze şi biotopuri în legătură 
dinamică cu elementele vremii şi se generalizează datele despre periodizarea fenologică a anului. 

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice, desfăşurate în cadrul acestui program, sunt publicate în ediţiile anuale ale 
rezervaţiilor “Analele Naturii” (2006-2010).

O direcţie aparte de cercetări în cadrul rezervaţiilor („Codrii”, „Plaiul Fagului”) o constituie cercetările temati-
ce, desfăşurate în afara Programului “Analele Naturii”, care sunt publicate într-o serie de reviste ştiinţifice şi materi-
ale ale simpozioanelor şi conferinţelor. Astfel, cercetătorii rezervaţiei „Codrii” pe parcursul acestor 5 ani de activitate 
au efectuat numeroase studii ştiinţifice cu caracter botanic, silvic, zoologic şi pedologic. Cele botanice au fost ori-
entate spre cercetarea componenţei taxonomice a florei pe tipurile de pădure şi a florei de luncă, efectuarea moni-
toringului asupra unor specii de plante rare (Epipactis palustris, Orchis palustris, Dactylorhiza majalis, Eriophorum 
latifolium, ş. a.). Cercetătorii rezerevaţiei au continuat studiul asupra biologiei, ecologiei şi biodiversităţii ciupercilor 
din rezervaţie, aducînd noi contribuţii la cercetarea genului Amanita. Investigaţiile silvice s-au axat pe cercetarea 
dăunătorilor principali ai arboretelor din rezervaţie şi evidenţierea complexelor de entomofagi; au fost fininalizate 
cercetările privind particularităţile dendrometrice şi auxologice în arboretele de stejar; a fost analizată metodologia 
de determinare a schimbărilor stocurilor de carbon din cadrul suprafeţelor de extindere a fondului forestier cu scopul 
îmbunătăţirii acesteia. Cercetările zoologice au avut ca obiectiv studierea dinamicii populaţiilor unor specii de paseri-
forme şi reptile din cadrul rezervaţiei, cercetarea impactului condiţiilor naturale ale anului 2007 asupra populaţiilor 
de amfibieni. Studiile pedologice, realizate în această perioadă, se referă la răspândirea geografică şi particularităţile 
morfologice ale solurilor predominante în cadrul rezervaţiei, precum şi influenţa texturii asupra proprietăţilor solului 
cenuşiu în cadrul sistemului sol-plantă în regimul de rezervaţie.

În rezervaţia „Plaiul Fagului”, concomitent cu cercetările desfăşurate în conformitate cu „Analele Naturii”, în 
perioada 2006-2010 au fost efectuate studii silvice la tema „Elaborarea bazelor ştiinţifice de redresare a pădurilor nat-
urale necorespunzătoare ca structură şi funcţie”. În cadrul acestei teme cercetătorii au condus cercetări privind elabo-
rarea măsurilor de optimizare şi refacere ecologică a pădurilor de gorun degradate, estimarea variabilității morfofizio-
logice şi genetice la stejarul pedunculat în culturile de diferite provenienţe, evidenţierea termotoleranţei frunzelor 
genotipurilor de Quercus robur cu ajutorul metodei de scurgere a electroliţilor, stabilirea termotoleranţei frunzelor la 
diferite specii de stejar răspândite în Republica Moldova, elaborarea măsurilor de îngrijire a gorunetelor carpinizate 
degradate, inventarierea celor mai reprezentative arborete în vederea completării reţelei rezervaţiilor de seminţe. Un 
compartiment aparte se referă la cercetările privind ecosistemele forestiere, rezultatele cercetărilor fiind prezentate 
în monografia Cercetarea ecosistemelor forestiere din Rezervaţia „Plaiul Fagului” (autori N. Doniţă, A. Ursu, et. al.).

Cercetările din cadrul instituţiilor ştiinţifice de profil din Republica Moldova. Instituţiile de cercetare ale Acad-
emiei de Ştiinţe a Moldovei pe parcursul perioadei 2006-2010 au efectuat, independent sau în colaborare cu struc-
turile subordonate Agenţiei „Moldsilva”, unele studii ştiinţifice asupra componentelor biodiversităţii forestiere.

Grădina Botanică (Institut) a AŞM a realizat cercetări orientate spre: diversitatea floristică şi fitocenotică a 
ariilor protejate din fondul forestier cu scopul elaborării recomandărilor de optimizare a conservării diversităţii  plant-
elor; conservarea in situ şi ex situ a resurselor genetice forestiere de stejar (Quercus robur) şi gorun (Quercus petraea); 
elaborarea procedeelor tehnologice de reconstrucţie şi creare a  perdelelor forestiere cu scopul  reducerii influenţei 
negative a calamităţilor naturale asupra plantelor de cultură; cercetarea biodiversităţii fitocenotice a ariilor protejate 
forestiere din valea Prutului de Mijloc.

Institutul de Zoologie al AŞM a realizat cercetări ale faunei şi diversităţii ei în ecosistemele forestiere, inclu-
siv a entomofaunei (insecte dăunătoare şi folositoare) şi rolul lor în natură, precum şi cercetări ale particularităţilor 
biologice şi ecologice ale unor specii de interes cinegetic. Institutul de Zoologie conduce activităţi de monitorizare a 
faunei şi cercetări privind posibilitatea valorificării lumii animale în ecosistemele naturale şi antropizate.

Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM a realizat studiul solurilor din cadrul ariilor naturale protejate de 
stat; monitoringul biologic pasiv şi activ în ecosistemele forestiere şi urbane; studiul algelor aerofite din rezervaţiile 
forestiere ale Moldovei şi importanţa lor ecobioindicatoare.

Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, în colaborare cu Grădina Botanică (I) şi rezervaţia „Co-
drii”, a inventariat şi evaluat speciile incluse în Programul SEEDNet pentru plante medicinale şi aromatice.

În concluzie, soluţionarea problemelor, cu care se confruntă în prezent sectorul forestier, poate fi realizată cu 
condiţia unui suport ştiinţific corespunzător. Rezultatul final al cercetărilor ştiinţifice asupra componentelor fondului 
forestier şi cinegetic, efectuate de diverse instituţii, trebuie să conţină aspecte aplicative şi să culmineze prin elaborar-
ea recomandărilor cu privire la conservarea, menţinerea şi dezvoltarea pădurilor. Aceste activităţi necesită coordonare 
între instituţii pentru evitarea dublărilor, suprapunerilor, repetărilor etc. 

VI. CERCETĂRILE ŞTIINŢIFICE SILVICE 

Cercetările ştiinţifice silvice 
au ca scop fundamentarea manage-
mentului durabil al pădurilor, pe baza 
cunoaşterii legităţilor de structurare şi 
funcţionare a ecosistemelor forestiere 
şi a evaluării efectelor modificărilor 
globale, care au loc la nivelul mediului 
natural, social şi economic cu impact 
asupra pădurilor, în vederea conservării 
şi ameliorării biodiversităţii şi a 
potenţialului productiv al acestora.

Activitatea de cercetare ştiinţifică 
în domeniul silviculturii se desfăşoară 
preponderent în cadrul instituţiilor de 
cercetare ale Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei şi în cadrul universităţilor 
care pregătesc specialişti în domeniul 
silviculturii, în colaborare cu Institu-
tului de Cercetări şi Amenajări Silvice 

(ICAS) şi rezervaţiile ştiinţifice (structuri subordonate Agenţiei „Moldsilva”). Planificarea şi coordonarea acestor 
investigaţii ştiinţifice este asigurată conform prevederilor Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Re-
publica Moldova de către Agenţia „Moldsilva”. Mecanismul efectuării cercetărilor pe teritoriul fondului forestier este 
stabilit prin Regulamentul privind folosinţele silvice în scopuri de recreere şi cercetare ştiinţifică.

Cercetările ştiinţifice din cadrul ICAS. În perioada 2006-2007 activitatea ştiinţifico-tehnică a Institutului de 
Cercetări şi Amenajări Silvice a fost axată pe două direcţii principale: biodiversitate forestieră şi gestionarea durabilă 
a sectorului forestier. Specialiştii ICAS, concomitent cu amenajarea pădurilor, au efectuat cercetări privind diver-
sitatea vegetală a ecosistemelor forestiere din cadrul ariilor naturale protejate de stat, incluse în fondul forestier 
gestionat de Agenţia “Moldsilva” (rezervaţii peisagistice: “Rudi-Arioneşti”, “Holoşniţa”, “Dobruşa”, “Climăuţii de 
Jos”, “Poiana Curătura”, “Hlingeni”, “Saharna”, “Cosăuţi”, “Trebujeni”, “Ţâpova”, “Pohrebeni”; monumente ale 
naturii botanice (sectoare reprezentative cu vegetaţie silvică): “Cuhureşti”, “Bălţata”; rezervaţii naturale: “Cobâleni”, 
“Vâscăuţi”, “Teleneşti”, “Ghiliceni”), precum şi unele cercetări botanice în scopul inventarierii şi evaluării stării 
vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier, studiu în care au fost elaborate măsuri de gestionare şi dezvoltare a 
pădurilor comunale. 

În cea de-a doua direcţie au continuat cercetările privind studiul creşterilor şi a vârstei exploatabilităţii pentru 
principalele specii forestiere, care au demarat anterior prin stabilirea vârstelor exploatabilităţii la stejarul pedunculat, 
gorun şi stejarul pufos. În perioada 2006-2010 acestea au continuat cu studiul creşterilor şi a vârstei exploatabilităţii 
pentru arboretele de salcâm.

În aceeaşi perioadă au continuat şi alte cercetări ştiinţifice precum: evaluarea şi monitoringul efectelor poluării 
asupra pădurilor în cadrul Programului de cooperare internaţională “ICP-FORESTS” conform căruia, anual, începând 
cu 1992, se inventariază toate sondajele permanente de control din cadrul reţelei europene şi naţionale de monitoring 
forestier; evaluarea stării actuale a bazei semincere şi propunerea măsurilor de redresare a acesteia; analiza calităţii 
seminţelor de arbori şi arbuşti forestieri; monitoringul silvopatologic şi combaterea dăunătorilor.

În anul 2008 specialiştii ICAS au cercetat diversitatea floristică şi fitocenotică a păturii erbacee din sectoarele 
plantate în cadrul proiectului PDSFCM, iar în 2010, în comun cu specialiştii Institutului de Pedologie şi Agrochimie 
„N. Dimo”, au realizat un studiu pedologic, în scopul elaborării recomandărilor agrochimice şi de irigare, pentru 
ridicarea productivităţii Centrului de Creştere Industrială a Materialului Forestier de Reproducere (CCIMFRT) din 
ÎS Teleneşti.

Pe parcursul acestor 5 ani de activitate ICAS a organizat o conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2006), 
cu editarea unei culegeri de lucrări ştiinţifice, şi numeroase seminare naţionale şi internaţionale. Anual au fost pub-
licate manuale, lucrări şi îndrumări metodice, au fost elaborate regulamente şi norme tehnice cu referire la problem-
atica principală a sectorului forestier naţional.

Cercetările ştiinţifice din cadrul rezervaţiilor naturale. În perioada de referinţă rezervaţiile naturale „Codrii”, 
„Plaiul Fagului”, „Pădurea Domnească” şi „Prutul de Jos” au continuat efectuarea cercetărilor ştiinţifice, conform 
Programului “Analele Naturii” şi au realizat un şir de alte investigaţii în afara acestui program. 

Aria cercetărilor ştiinţifice prevăzute de Programul “Analele Naturii” este vastă. Programul cuprinde diferite 
domenii ale ştiinţelor biologice şi geografice. Aici sunt incluse informaţii referitoare la starea solurilor, specificul fac-

Investigații științifice realizate în cadrul RN ”Codrii”
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culare, printre care unele periclitate sau vulnerabile: arinul negru (Alnus glutinosa), arinul alb (Alnus incana), viţa-
de-pădure (Vitis sylvestris), laleaua pestriţă (Fritillaria meleagroides), limba şarpelui (Ophioglossum vulgatum) ş. a.

În prezent, în cadrul teritoriilor silvice şi de silvo-stepă sunt evidenţiate 1140 specii de plante vasculare, ceea 
ce reprezintă peste 50% din totalul speciilor de plante din Moldova (1832 specii de plante vasculare). Acestea fac 
parte din 88 familii şi 451 genuri. Arborii şi arbuştii enumără 129 de specii, dintre care liane – 3, arbuşti – 81 şi 
arbori – 45 specii.

Diversitatea floristică determină în mare măsură şi diversitatea faunistică în ecosistemele silvice. Ecosiste-
mele silvice sunt populate de 172 specii de vertebrate terestre (47,8% din numărul lor total din Republica Moldova). 
Mamiferele constituie 47 specii, păsările – 106, reptilele – 9, amfibienii – 10. Ecosistemele silvice ale Codrilor Cen-
trali, care după diversitatea floristică sunt mai bogate decât cele din nordul şi sudul ţării, au şi o faună cu o diversi-
tate specifică mai mare. Aceasta datorită şi suprafeţelor compacte de păduri din zona centrrală. Însă, atât activitatea 
omului (recoltarea plantelor medicinale, ciupercilor, tăierea pădurii), cât şi reducerea sursei de hrană (popândău, 
rozătoare mici) continuă să influenţeze negativ speciile de păsări răpitoare de zi, precum acvila ţipătoare mare (Aq-
uila clanga), acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina), şoimul dunărean (Falco cherrug), ş. a.

7.2. Impactul schimbărilor climatice asupra ecosistemelor forestiere

Schimbarea climei este un fenomen global cu impact direct asupra tuturor ecosistemelor naturale. Ecosiste-
mele zonale silvice, împreună cu cele de stepă şi stâncării, sunt cele mai dependente de condiţiile climaterice din 
regiune, cele mai vulnerabile faţă de factorii climaterici. Vulnerabilitatea sporită a acestor ecosisteme este rezultatul 
funcţionalităţii scăzute, cauzate de  fragmentare şi degradare. 

Pădurile mezofile central-europene din nordul şi centrul ţării se află la limita sud-estică a arealului său natural. 
Clima este principalul factor care limitează răspândirea acestor păduri. Anii secetoşi de la începutul mileniului trei 
(declanşându-se an de an cu secete profunde, ca cea din anul 2007) pot conduce la o diminuare a ariei pădurilor me-
zofile (făgete, gorunete şi stejărete), care vor tinde să se retragă spre centrul arealului (Europa centrală) în favoarea 
pădurilor termofile cu stejar pufos din sudul ţării. 

Influenţa directă a schimbărilor climatice asupra lumii animale este mai puţin accentuată, deoarece animalele, 
spre deosebire de plante se pot adapta la unele modificări prin mecanismele lor comportamentale şi ecofiziologice. 
Indirect, lumea animală va fi influenţată de degradarea vegetaţiei, deficitul de hrană, apă şi a locurilor de repro-
ducere. Numeroase specii de animale se află la limita arealului, unde condiţiile extreme de existenţă sporesc vul-
nerabilitatea resurselor biologice. Odată cu dominarea elementelor sudice şi sud-estice de floră, va creşte şi numărul 
speciilor respective de faună.

7.3. Conservarea biodiversităţii

În paralel cu influenţa negativă a factorilor de mediu asupra potenţialului de manifestare a diversităţii bio-
logice, contribuie extrem de accentuat şi factorul uman. Intervenţia umană în scopul valorificării excesive a re-
giunilor de stepă pentru dezvoltarea sectorului agrar, acţiunile de canalizare a albiei râurilor lăuntrice, desecare a 
terenurilor înmlăştinite, defrişare a pădurilor, aplicarea incorectă a lucrărilor silvotehnice (substituirea structurilor şi 
compoziţiilor fireşti ale arboretelor) – toate acestea au condus la reducerea drastică în cadrul primelor două nivele a 
diversităţii biologice.

Conservarea biodiversităţii forestiere este asigurată şi prin existenţa reţelei de arii protejate forestiere, prin 
sistemul legislativ cu privire la fondul forestier, prin respectarea regulamentelor corespunzătoare în procesele de 
gospodărire a pădurilor, etc.

Pentru a asigura conservarea diversităţii biologice fondul ariilor naturale protejate de stat (Legea privind fon-
dul ariilor naturale protejate de stat, nr. 1538-XIII din 25.02.1998) include 161,1 mii ha sau 4,8% din teritoriul ţării 
(tabelul 19). În limitele fondului forestier gestionat de Agenţia „Moldsilva”, ariile protejate ocupă 75 mii ha sau circa 
22% din suprafaţa gestionată. 

VII. DIVERSITATEA BIOLOGICĂ FORESTIERĂ

7.1. Ecosistemele forestiere

În limitele fondului forestier sunt identificate 28 tipuri de ecosisteme, care conţin următoarele tipuri principale 
de păduri: stejărete, gorunete, stejărete de stejar pufos, făgete, zăvoaie, salcâmete şi un şir de variaţii ale acestora.

Ecosistemele de stejar pedunculat cu cireş sunt răspândite în nordul ţării şi ocupă o suprafaţă de 11,6 mii ha. 
Compoziţia floristică a acestor ecosisteme include cca 350 specii de plante vasculare şi se caracterizează prin arbo-
rete monodominante de stejar pedunculat (Quercus robur) cu o frecvenţă mare a cireşului (Cerasus avium). În aceste 
ecosisteme habitează 10 specii de plante rare. În prezent aceste sectoare se usucă, iar regenerarea lor naturală este 
foarte slabă.

Ecosistemele de gorun, stejar pedunculat şi fag din centrul ţării deţin o suprafaţă de cca 160  mii ha. Diver-
sitatea floristică a acestor ecosisteme este mai bogată comparativ cu cea a pădurilor din zona de nord. Compoziţia 
floristică include peste o mie de specii de plante vasculare, 17 dintre ele fiind incluse în „Cartea Roşie a Republicii 
Moldova”, printre care: colţişor glandulos (Dentaria glandulosa), pana zburătorului (Lunaria annua), vonicer pitic 
(Euonymus nana), coronişte elegantă (Coronilla elegans), bujor de pădure (Paeonia peregrina), mălin comun (Padus 
avium), scoruş (Sorbus domestica), căpşuniţă (Cephalanthera longifolia), papucul doamnei (Cypripedium calceolus) 
ş. a. Cea mai mare diversitate floristică se regăseşte în rezervaţiile naturale „Codrii” şi „Plaiul Fagului” – respectiv 
945 şi 720 specii de plante vasculare.   

Ecosistemele de stejar pufos (Quercus pubescens) din sudul ţării ocupă o suprafaţă de cca 7 mii ha. Compoziţia 
floristică include peste 400 de specii de plante vasculare. În aceste ecosisteme au fost evidenţiate specii incluse în 
„Cartea Roşie a Republicii Moldova”: albăstrea angelescu (Centaurea  angelescui), gimnospermum de Odesa (Gim-
nospermium odessanum), dediţelul mare (Pulsatilla grandis), păr-de-Dobrogea (Pyrus elaegrifolia) ş. a.

Ecosistemele forestiere azonale, formate din salcie, plop şi stejar pedunculat din văile râurilor Prut, Nistru şi 
afluenţilor lor ocupă o suprafaţă de 15 mii ha. Compoziţia floristică este constituită din cca 400 specii de plante vas-

Faza inițială a procesului de regenerare a fagului (RN ”Codrii”)
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VIII. PROIECTE ÎN DERULARE

Pe parcursul ultimului deceniu activitatea Agenţiei „Moldsilva” s-a axat şi pe implementarea unor proiecte şi 
programe naţionale şi internaţionale de anvergură. Printre acestea pot fi menţionate proiectele „Conservarea soluri-
lor în Moldova”, „Dezvoltarea sectorului forestier comunal în Moldova”, Grantul Japonez „Programul de susţinere 
a comunităţilor pentru managementul durabil şi integrat al pădurilor şi sechestrarea carbonului prin împădurire”, 
Programul ENPI-FLEG.

8.1. Proiectul „Conservarea solurilor în Moldova” 

8.1.1. Descrierea generală a proiectului

Data lansării oficiale a proiectului „Conservarea solurilor în Moldova” (PCSM) este 01 octombrie 2002. 
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la reabilitarea şi conservarea solurilor prin împădurirea a 20,3 
mii ha de terenuri, aflate în proces de degradare, iar drept scop major – contribuirea la implementarea prevederilor 
Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice (CCNUSC, 1992), precum şi a mecanismelor 
Protocolului de la Kyoto (1997). 

Proiectul PCSM va fi implementat şi finanţat din mijloacele Agenţiei „Moldsilva”, suma investiţiilor necesare 
de alocat constituie circa 19 milioane dolari SUA (pentru primii 20 ani: efectuarea lucrărilor de plantare, îngrijire, 
completare, menţinere, pază etc.), din care circa 80% revin pentru primii 5 ani. În calitate de deţinători ai terenurilor 
sunt 383 de primării şi 23 de întreprinderi silvice din toate structurile teritorial-administrative ale ţării, cu excepţia 
Transnistriei.

Proiectul dat va demonstra eficacitatea măsurilor de împădurire a terenurilor degradate şi de gospodărire în 
regim de conservare şi utilizare durabilă a pădurilor existente şi a celor nou-create, implicând şi un efect economic 
pozitiv, în principal prin valorificarea masei lemnoase recoltate în urma aplicării lucrărilor şi tratamentelor silvicul-
turale, precum şi a produselor nelemnoase ale pădurii. Aprovizionarea suplimentară cu masă lemnoasă a populaţiei 
din zonele rurale va avea un impact benefic şi asupra stării generale a fondului forestier, inclusiv asupra conservării 
diversităţii biologice în ansamblu, datorită diminuării presiunii exercitate prin tăieri ilicite, păşunat etc.

Principala activitate a proiectului, plantarea culturilor silvice, este aproape finalizată. Astfel, în perioada 2002-
2006 au fost deja plantată toată suprafaţa PCSM. În prezent sunt realizate lucrări de îngrijire şi de completare/reparare 
a culturilor silvice respective, inclusiv în contextul ameliorării/conservării biodiversităţii. 

Pe lângă produsele forestiere recoltate, reducerea netă a emisiilor de CO2e în atmosferă în prima perioadă de 20 
de ani va constitui 3,6 milioane tone, din care 1,9 milioane tone sunt deja contractate de Fondurile Băncii Mondiale: 

• Acordul cu Fondul Prototip de Carbon – procurarea a 1,3 milioane tone;
• Acordul cu Fondul BioCarbon – procurarea a 0,6 milioane tone;  
În conformitate cu prevederile acordurilor cu Fondul Prototipului de Carbon şi Fondul BioCarbon ale Băncii 

Mondiale, Agenţia „Moldsilva”, în perioada 2004-2009, a raportat reduceri de emisii în volum de circa 515 mii tCO2e. 
Repartiţia mijloacelor financiare pe unităţi silvice se efectuează reieşind din participarea cantitativă (suprafaţa culturi-
lor silvice) şi calitativă (speciile plantate, fertilitatea solurilor, clasa de producţie prognozată a culturilor silvice etc.) 
în cadrul PCSM. Alocarea nemijlocită este realizată conform deciziei Comitetului de Supraveghere (reprezentanţi: 
Parlament, Guvern, Ministerul Mediului, Ministerul Finanţelor, Agenţia „Moldsilva”). Mijloacele respective sunt uti-
lizate pentru menţinerea culturilor silvice plantate în cadrul proiectului, dotarea unităţilor silvice cu tehnica necesară 
pentru îndeplinirea lucrărilor de împădurire/regenerare, pentru replicarea experienţelor de împădurire etc.

În contextul atingerii scopurilor propuse, este indicată ajustarea sistemului de arii protejate la cerinţele 
reprezentativităţii întregului spectru variativ al ecosistemelor forestiere, constituirea unei reţele ecologice de păduri 
cu o protecţie mai sigură şi păduri de interes deosebit pentru a conserva şi restaura ecosistemele forestiere reprezenta-
tive sau de ale ocroti pe cele ameninţate.

Tabelul 19. Obiectele fondului ariilor naturale protejate de stat

Numărul obiectelor Suprafaţa ocupată,  ha 
Nr. 
d/o Denumirea categoriilor de arii protejate Total 

inclusiv 
fondul 

forestier 
Total 

inclusiv 
fondul 

forestier 

Ponderea 
obiectelor din 

fondul 
forestier, % 

1.  Rezervaţii ştiinţifice  5 5 19378 19378 100,0 
2. Parcuri naturale  0 0 0 0 0,0 

Monumente ale naturii  130 32 2906,8 785,2 27,0 
a) geologice şi paleontologice 86 20 2681,8 660,3 24,6 
b) hidrologice 31 0 99,8 0 0,0 3. 

c) botanice 13 12 125,2 124,9 99,8 
Rezervaţii naturale  63 60 8009 7791 97,3 
a) silvice 51 51 5001 5001 100,0 
b) plante medicinale 9 8 2796 2740 98,0 4. 

c) mixte 3 1 212 50 23,6 
5. Rezervaţii peisagistice 41 40 34200 32804,4 95,9 
6. Rezervaţii de resurse 13 4 523 478,0 91,4 

7. Zone umede de importantă 
internaţională*  3 3 94705,5 13727,0 14,5 

8. Arii cu management multifuncţional 32 0 1030,4 0 0,0 
9. Grădini dendrologice  2 0 104 0 0,0 

10. Monumente de arhitectură landşaftică  20 0 194,1 0 0,0 
11. Grădini zoologice 1 0 20 0 0,0 

TOTAL: 307 144 161068 74963,6 46,5 
 

Note: * Zonele umede de importantă internaţională includ diferite categorii de terenuri, inclusiv din cadrul fondului 
forestier.

Peisaj din cadrul Rezervației ”Plaiul Fagului”

Procesul de verificare a creșterilor de biomasă (ÎS Chișinău)
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din Elveţia SQS şi Fondului BioCarbon. Pe parcursul validării toată informaţia solicitată a fost pusă la dispoziţia 
auditorilor, au fost organizate ieşiri în teren, în timpul cărora s-a examinat starea sectoarelor incluse în proiect, a fost 
oferită şi posibilitatea de a discuta cu reprezentanţii unităţilor silvice din teren, cu reprezentanţii comunităţilor locale 
etc. În prezent se lucrează asupra raportului de validare.      

 
8.3. Grantul  Japonez TF093088

Republica Moldova este recipientul Grantului oferit de Guvernul Japoniei în cadrul Politicii privind fondul 
pentru dezvoltare a resurselor umane (PHRD) pentru „Programul de susţinere a comunităţilor pentru managementul 
durabil şi integrat al pădurilor şi sechestrarea carbonului prin împădurire”. Suma Grantului este de 975 900 dolari 
SUA.  Grantul va fi realizat de Agenţia „Moldsilva” şi Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) prin Uni-
tatea pentru Implementarea Proiectelor (PIU), creată pe lângă ICAS şi responsabilă pentru implementarea proiect-
elor PCSM şi PDSFCM.   

Seminarul de lansare a Programului de susţinere a comunităţilor (PSC) a fost organizat la 3 iulie 2010. În total 
la seminar au participat 530 persoane, inclusiv reprezentanţii Guvernului, ministerelor, unităţilor silvice subordonate 
Agenţiei „Moldsilva”, consiliilor raionale, primăriilor participante în proiectul PDSFCM, ONG, mas-media etc.

Pe parcursul perioadei 2010-2011 la PSC au aderat 19 beneficiari. Bugetul total pentru cele 19 proiecte consti-
tuie circa 4 milioane lei. Din aceştia, 3,4 milioane lei (circa 293 mii $ USA) constituie mijloacele financiare solici-
tate din cadrul PSC, iar 683 mii lei sau 15%, contribuţia locală. Lucrările programate în cele 19 proiecte vor influenţa 

8.1.2. Beneficii în cadrul proiectului

Beneficiile generale de la proiectul „Conservarea solurilor în Moldova” au aspecte, atât social-economice, cât 
şi ecologice:

• creşterea suprafeţelor ocupate cu vegetaţie forestieră (proiectul are o pondere de 15% din sarcina de plantare 
pe perioada 2003-2020);

• reincluderea în circuitul general productiv a 20,3 mii ha terenuri degradate;
• reducerea impactului negativ al schimbărilor climatice prin sechestrarea carbonului şi reducerea concentraţiilor 

gazelor cu efect de seră (volumul total CO2 sechestrat în primii 20 ani va constitui 4,3 mln tone, inclusiv net – 3,6 
mln tone); 

• obţinerea mijloacelor financiare de la realizarea reducerilor de emisii – volumul contractat pentru perioada 
2004-2017 constituie 1,9 mln tone CO2 în sumă de circa 7 mln dolari SUA;

• asigurarea necesităţilor populaţiei rurale cu produse lemnoase (circa 70 mii m3 creşteri medii anuale) şi 
nelemnoase (vânătoare, plante medicinale, apicultură etc.);

• contribuirea la ameliorarea biodiversităţii;
• diminuarea proceselor erozionale, consolidarea formelor de relief, ameliorarea factorilor de mediu, cu efecte 

directe asupra sănătăţii populaţiei şi securităţii ecologice a ţării; 
• crearea locurilor suplimentare de muncă (temporare şi permanente).

8.2. Proiectul „Dezvoltarea sectorului forestier comunal În Moldova”

8.2.1. Descrierea generală a proiectului

Agenţia „Moldsilva” în colaborare cu Fondul BioCarbon, a iniţiat un proiect nou cu denumirea „Dezvoltarea 
sectorului forestier comunal în Moldova” (PDSFCM). Scopul activităţii proiectului este de a crea păduri noi co-
munale pe suprafaţa de 9,4 mii ha, prin împădurirea terenurilor erodate şi neproductive, sechestrarea carbonului şi 
reducerea concentraţiilor gazelor cu efect de seră, îmbunătăţirea resurselor forestiere regionale şi locale, aprovizion-
area suplimentară cu masă lemnoasă şi dezvoltarea bazei pentru dezvoltarea durabilă locală/regională. Volumul 
investiţiilor necesare pentru implementarea proiectului în perioada 2006-2036 este estimat la 27 milioane dolari 
SUA. Această sumă va fi asigurată de către Agenţia „Moldsilva” şi de către 289 comunităţi participante la proiect.

Din suprafaţa totală prevăzută pentru împădurire în cadrul proiectului 8,9 mii ha (94,4%) sunt deţinute de 
primării, iar 0,5 mii ha (5,6%) – de alţi deţinători. Sectoarele proiectului se află în raza de activitate a 21 între-
prinderi silvice cu care primăriile participante la proiect au încheiat contracte bilaterale de colaborare în domeniul 
ameliorării şi conservării terenurilor degradate prin împădurire. Durata acestor contracte este de 5-10 ani. După 
expirarea acţiunii contractelor activităţile de management forestier vor fi asigurate de primării. 

8.2.2. Activităţile efectuate în cadrul proiectului

Plantarea culturilor silvice în cadrul proiectului PDSFCM a fost efectuată în perioada 2006 -2009. Actual-
mente sunt realizate lucrări de îngrijire şi de completare/reparare a culturilor silvice respective, inclusiv în contextul 
ameliorării/conservării biodiversităţii. 

În contextul asigurării obligaţiunilor stabilite, Agenţia „Moldsilva” a organizat în perioada iunie-octombrie 
2010 o verificare integrală a culturilor silvice plantate în cadrul PDSFCM. În rezultat s-a obţinut o informaţie 
veridică privind starea acestora la moment, constatându-se că majoritatea culturilor silvice incluse în Acordul cu 
BCF sunt într-o stare satisfăcătoare. Astfel, din suprafaţa totală a proiectului 901,5 ha (9,6%) sunt culturi silvice 
trecute în starea de masiv, 4327,9 ha (45,9%) reprezintă culturile silvice cu reuşita de peste 71%, 2745,9 ha (29,1%) 
reprezintă culturile silvice cu reuşita de 51-70%, iar 1454,6 ha (15,4%) – culturi silvice cu reuşita sub 50%. La acest 
capitol este necesar de menţionat, că situaţia respectivă a fost condiţionată în special de condiţiile climaterice nefa-
vorabile din ultimii trei ani (secetele aspre din 2007 şi 2008; inundaţiile din 2008 şi 2010). 

În baza rezultatelor inventarierii menţionate Agenţia „Moldsilva” a solicitat de la toate unităţile silvice impli-
cate în proiect elaborarea unor planuri de măsuri pentru ameliorarea stării culturilor silvice. Conform documentelor 
respective, se preconizează reparaţii pe suprafaţa de 3654 ha (34,5%), inclusiv pe 213 ha (2%) replantări. Perioada 
executării lucrărilor se prevede pentru 2010-2011.

În scopul obţinerii Scrisorii  de Aprobare, Documentul proiectului cu anexele respective au fost remise la 
08.04.2009 la Comisia Naţională pentru implementarea prevederilor CCNUSC, precum şi a Protocolului de la Kyo-
to (DNA). În rezultat, Agenţia „Moldsilva” a obţinut Scrisoarea de Aprobare la data de 30 aprilie 2010. 

În perioada 4-8 mai, 2010 proiectul a fost vizitat de misiunea de validare compusă din reprezentanţii companiei 

Peisaj din zona de odihnă a or. Vadul lui Vodă

Seminarul cu APL privind aplicarea legislației silvice (or. 
Bălți)



40 41

8.4.2. Programul ENPI-FLEG în Moldova

Perioada de implementare a Programului este 2007-2011, activitățile fiind extinse de către UE până în 2012. 
Programul a fost lansat în Republica Moldova în 2009 şi este implementat de Banca Mondială (BM) şi Uniu-
nea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN). În luna octombrie 2009, pe lângă Institutul de Cercetări şi 
Amenajări Silvice (ICAS), a fost constituit Oficiul FLEG Moldova ca unitate de activitate comună a celor două 
organizații implementatoare în Moldova (www.enpi-fleg.org).

Implementarea acestui Program derulează în concordanță cu Planul şi bugetul național al Programului ENPI-
FLEG pentru Moldova, care este aprobat anual de către Unitatea de Management a Programului (compusă din 
coordonatori ai organizațiilor implementatoare - Banca Mondială şi IUCN). Organul național consultativ pentru 
Programul FLEG este Comitetul Național de Supraveghere (NPAC – Naţional Program Advisory Committee), creat 
pe lângă Agenția „Moldsilva” şi care cuprinzde reprezentanți ai autorității silvice centrale (inclusiv întreprinderi 
silvice, ICAS), ministere, agenții, ONG-uri, organizații implementatoare (BM, IUCN). CNCP-ul ghidează, acordă 
consultanță și supraveghează derularea activităților PNA. Implementarea  programului  derulează în strânsă coop-
erare a acestor două structuri (BM și IUCN). Astfel, Banca Mondială este axată pe următoarele activităţi:  

a) Asigurarea educației profesionale FLEG pentru personalul sectorului forestier, inclusiv prin crearea şi uti-
lizarea sistemului GIS, asigurarea continuă a amenajărilor silvice, utilizarea sistemului cadastral digital.

b) Elaborarea şi implementarea programelor de instruire pentru diferiți deținători de terenuri silvice, inclusiv 
efectuarea de training-uri cu personalul silvic implicat în gestionarea, paza şi protecţia fondului forestier privind 
aplicarea tehnologiilor avansate în delimitarea hotarelor şi aprecierea deținătorilor de terenuri silvice (în baza a trei 
întreprinderi silvice model); 

c) Prevenirea exploatărilor forestiere ilegale şi îmbunătăţirea guvernării locale prin efectuarea lucrărilor de 
amenajare a pădurilor comunale în scopul optimizării procesului de valorificare a creşterilor curente ale pădurilor, 
inclusiv sub aspectul obţinerii volumelor suplimentare de masă lemnoasă

IUCN coordonează următoarele activități: 
a) Informarea publicului larg privind implementarea Programului, inclusiv prin intermediul publicaţiilor mass-

media şi Internet, lansarea de publicaţii naţionale care să reflecte problemele sectorului forestier național şi cele 
FLEG. 

b) Efectuarea unui studiu al consumului real de lemn şi al produselor pe bază de lemn la nivel naţional, prog-
noza de viitor a acestui consum, tendinţele de import-export, analiza metodologiei de evidenţă statistică a resurselor 
forestiere şi elaborarea recomandărilor pentru modificarea metodelor de prezentare a statisticii forestiere.

c) Efectuarea unui studiu privind impactul socio-economic real al tăierilor ilicite, practicile forestiere inefi-
ciente în zonele vulnerabile, elaborarea unor recomandări pentru atenuarea acestui impact şi determinarea tendinţelor 
pozitive în gestionarea pădurilor. 

d) Elaborarea unor recomandări pentru îmbunătăţirea Codului silvic existent la capitolele: plăţi, păduri co-
munale, păduri private, accesul la pădure şi resursele ei, separarea funcţiilor de control şi gestionare a resurselor 
forestiere etc. 

e) Elaborarea recomandărilor cu privire la modificarea actelor ce reglementează activitatea serviciului silvic, 
cadastrul forestier, pădurile comunale, înregistrarea şi funcţionarea pieţei lemnului, certificarea produselor lemnoase 
etc. 

8.4.3. Rezultate şi activități finalizate

Deşi Programul ENPI-FLEG pentru Moldova este încă în derulare, unele activități au fost deja finalizate, iar 
produsele lor au fost prezentate beneficiarilor. Printre acestea pot fi menționate elaborarea conceptului noului Cod 
silvic, efectuarea studiilor analitice, organizarea sesiunilor de trening şi consolidare a capacităților etc.

Conceptul noului Cod silvic conține un şir de noi viziuni, incluzând dezvoltarea noilor direcţii sau capitole 
reieşind din necesităţile naţionale şi a tendinţelor regionale şi mondiale privind gestionarea durabilă a resurselor 
forestiere (18 capitole divizate în 94 de articole.). În perioada de la adoptarea de către Parlament a Codului silvic în 
vigoare (nr. 887-XIII din 21 iunie 1996 cu modificările şi completările ulterioare) au survenit schimbări esenţiale 
atât în legislaţia în vigoare, precum şi schimbări social-economice în societate. La momentul elaborării Codului 
silvic a fost imposibil de a prognoza şi anticipa posibilele direcţii de dezvoltare a legislaţiei în sectoarele economiei 
naţionale, care au referinţă la sectorul forestier. În acest răstimp Republica Moldova a semnat anumite convenţii 
internaţionale cu referinţă directă sau indirectă la mediu şi păduri. Unele prevederi ale acestor acte necesită in-
cluderea în legislaţia ţării. Totodată, aplicarea în practică a Codului silvic a evidenţiat necesitatea operării unor  
concretizări şi completări esenţiale în scopul asigurării conservării pădurilor şi gestionării lor durabile. În Codul 
silvic este necesară şi elucidarea mai largă a aspectelor care țin de regimul de gospodărire şi asigurarea integrității şi 
continuității pădurilor comunale. 

pozitiv pădurile şi pajiştile comunelor respective, vor contribui substanţial la ameliorarea stării generale a acestora, 
la ridicarea nivelului de gospodărire, obţinerea unor beneficii ecologice şi economice apreciabile pentru populaţia 
din localităţile solicitante. Astfel, sunt programate lucrări în păduri şi altă vegetaţie forestieră pe suprafaţa de 1453 
ha, inclusiv pe 1162 ha amenajarea pădurilor şi pe 291 ha lucrări de reconstrucţie/ajutorare/completare a regenerării 
arboretelor distruse anterior prioritar prin tăieri ilicite. Tot în cadrul mini-proiectelor respective se prevede amelio-
rarea prin diferite metode a circa 609 ha pajişti comunale.

8.4. Programul regional ENPI FLEG

8.4.1. Descrierea generală a programului

Procesul FLEG este o inițiativă politică a mai multor țări din lume îndreptată asupra: (i) asigurarea aplicării 
şi conformitatea cu legislația silvică şi (ii) perfecţionarea guvernării în sectorul forestier. Motiv pentru lansarea pro-
cesului FLEG a fost gradul excesiv de infracțiuni silvice, creşterea corupției, comercializarea ilegală şi criminali-
tatea legată de pătrunderea producției lemnoase pe piață, ceea ce conduce la dereglarea ecosistemelor forestiere şi 
înrăutățirea condițiilor de viață pentru comunitățile umane. 

FLEG-ul a fost susținut de către organizații internaționale, inclusiv UE, care a oferit sprijin financiar pentru un 
program special în acest sens şi anume: Programul „Îmbunătăţirea aplicării legislaţiei forestiere şi guvernării (FLEG) 
în cadrul Iniţiativei Politice Europene de Vecinătate (ENPI) cu ţările din Europa de Est şi Rusia”. Programul dat oferă 
asistență unui şir de țări din fosta URSS (Armenia, Georgia, Azerbaidjan, Moldova, Ucraina, Belarus şi Rusia) pentru 
implementarea unui şir de activități pilot în domeniu. Programul este administrat de către Banca Mondială în coop-
erare cu Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN) şi Fondul Global al Lumii Sălbatice (WWF). 

În anul 2008, cu sprijinul Băncii Mondiale, în Moldova a fost lansat un proces participativ de elaborare a 
Planului Naţional de Acţiuni FLEG în Republica Moldova (PNA). Activităţile din cadrul acestui proces au fost or-
ganizate de reprezentanții Agenţiei “Moldsilva” şi companiile internaţionale de consultanţă „Indufor” şi „Intercoop-
eration”, la care au participat toate părţile interesate: (a) Guvern (inclusiv ai departamentelor de resort), Parlament, 
autorităţi judiciare, autorități publice raionale şi locale; (b) societatea civilă, în special organizaţii non-guvernamen-
tale şi comunitare, precum şi comunităţi dependente de păduri; şi, (c) sectorul privat. În rezultat, a fost formulat 
un document care reprezintă un consens între principalele grupuri de părţi interesate (inclusiv agenţiile guverna-
mentale de diferite nivele, sectorul privat şi societatea civilă) privind implementarea acţiunilor propuse, rolurile şi 
responsabilităţile acestora. În acest document au fost, de asemenea, identificate sursele de finanţare a activităţilor 
de implementare a planului, cât şi acţiunile de asistenţă tehnică prioritare din domeniu care pot fi susţinute de către 
donatorii internaţionali.

După consultarea cu părțile interesate, PNA a fost aprobat de Agenţia “Moldsilva” prin ordinul nr. 11-P din 
30.01.2009. Unele activități ale acestui Plan au fost incluse în Programul ENPI-FLEG, finanțat de UE.  

Conferința regională în cadrul Programului ENPI FLEG (2010)
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Studiile analitice au avut următoarele scopuri: (i) determinarea consumului real de produse din lemn, progno-
zarea lui şi identificarea tendinţele privind importul-exportul masei lemnoase, şi (ii) evaluarea tăierilor ilegale şi a 
impactului socio-economic asociat acestora asupra comunităților locale.

Consumul masei lemnoase sau/şi a produselor din lemn poate indica şi furniza date privind amploarea tăierilor 
ilegale şi altor contravenții de acest gen. Spre exemplu, rezultatele privind consumul estimativ de lemn şi altă 
biomasă energetică utilizată de populaţie în Republica Moldova este foarte mare (1,4 milioane m3). Cea mai mare 
parte a lemnului este utilizată de populaţia rurală ca lemn de foc (scopuri energetice), consumul fiind estimat la circa 
1 milion m3 anual (74% din totalul masei lemnoase şi altei biomase energetice consumate anual). Pentru comparaţie, 
creşterea medie anuală în pădurile gestionate de Agenţia „Moldsilva” (circa 90% din pădurile Moldovei) este de 
1197 mii m3 (www.moldsilva.gov.md). Consumul anual estimativ al lemnului de lucru în gospodăriile casnice 
este de circa 41 mii m3, folosit în special pentru construcţii (parţial în scopuri energetice). Alte surse sau biomasă 
alternativă (resturi vegetale din livezi, vii, grădini, alte deşeuri organice) sunt consumate în proporție de circa 320 
mii m3 anual.

Aceste cifre sunt estimative, iar consumul anual/sezonier poate varia în dependență de condițiile social-eco-
nomice. Spre exemplu, odată cu mărirea prețului la gaz, se prognozează o suprasolicitare pe piață a produselor lem-
noase energetice, fapt ce va duce la creşterea presiunii asupra ecosistemelor forestiere. Totuşi, mulți experți denotă 
că marea parte a acestui consum este realizată din resursele forestiere interne, iar consumul depăşeşte volumele 
autorizate spre recoltare.

Programul de instruire se implementează de către SE ”Biotica” în colaborare cu ICAS prin organizarea unui 
ciclu de training-uri cu personalul silvic implicat în gestionarea, paza şi protecţia fondului forestier. În acest context 
au fost deja organizate 10 seminare (din totalul de 12). Din acestea, 7 din ele au fost dedicate personalului din cadrul 
unităților silvice subordonate Agenției ”Moldsilva”. În centrul atenţiei acestor seminare au fost: 

a) Particularităţile procesului de amenajare a pădurilor (personalul: ICAS, unităților silvice pilot etc.) – 2 sem-
inare, cu participarea a 90 persoane.

b) Legislaţia silvică, inclusiv aspecte privind paza fondurilor forestier şi cinegetic, evidenţa şi perfectarea 
materialelor privind încălcările silvice, folosirea terenurilor fondului forestier în scopul gospodăririi cinegetice etc.; 
actualizările recente ale legislaţiei, perspectivele de armonizare. Au fost organizate 5 seminare cu participarea direc-
torilor de unități silvice, ingineri silvici-şefi, şefi de ocoale silvice, ingineri paza şi protecția pădurilor, ingineri fond 
forestier etc., în total circa 220 persoane.

Pentru reprezentanţii autorităţilor publice locale şi deţinătorii privaţi de păduri şi alte categorii de vegetaţie 
forestieră au fost organizate 3 seminare la care au participat circa 200 persoane. Aspectele principale ale acestor sem-
inare au inclus aplicarea legislaţiei silvice, inclusiv particularităţile managementului pădurilor comunale şi private. 

Efectuarea lucrărilor de amenajare a pădurilor în primăriile pilot este implementată de către Asociația Obştească 
”EcoSpectru” şi are ca scop primordial optimizarea procesului de valorificare a creşterilor curente (inclusiv obţinerea 
unor volume suplimentare de masă lemnoasă) ale pădurilor comunale, în contextul prevenirii exploatărilor forestiere 
ilegale şi îmbunătăţirii guvernării locale a pădurilor. În cadrul acestui sub-program se prevede amenajarea a 2520 ha 
păduri comunale deținute de 13 primării pilot din cadrul a 5 raioane administrative. Lucrările respective vor include:

a) Parcelarea, bornarea şi materializarea în teren a pădurilor comunale.
b) Descrierea parcelară, elaborarea hărţilor amenajistice (harta arboretelor) şi a proiectului de amenajare a 

pădurilor comunale (conform modelului stabilit).
Până la acest moment, a fost organizată Conferința I de amenajare, la care a fost prezentată şi aprobată Tema 

de proiectare. După aceasta au fost demarate şi lucrările în teren (parcelarea, bornarea şi materializarea în teren a 
pădurilor comunale, descrierea parcelară etc.).

IX. GENERALIZĂRI ŞI PRIORITĂŢI DE DEZVOLTARE

9.1. Generalizări

Problemele principale cu care se confruntă sectorul forestier din Republica Moldova sunt:
1) Degradarea continuă a ecosistemelor forestiere, fragmentarea şi distrugerea habitatelor silvice.
2) Diminuarea suprafeţelor ocupate şi agravarea situaţiei unor ecosisteme rare şi periclitate (făgete, stejărete 

pufoase, formaţiuni petrofite etc.).
3) Degradarea şi diminuarea bonităţii staţiunilor forestiere.
4) Aplicarea unor volume insuficiente de lucrări de regenerare şi reconstrucţie ecologică prin care să se 

urmărească ameliorarea compoziţiei prin promovarea biotipurilor mai rezistente la schimbările climatice, substitu-
irea introducenţilor compromişi în cultura pădurilor, restabilirea fitocenozelor fundamentale etc.

5) Lipsa coridoarelor de interconexiune între trupurile de păduri dispersate.
6) Erodarea continuă a biodiversităţii forestiere.
7) Ineficacitatea metodelor şi tehnicilor utilizate în prezent la îngrijirea şi conducerea arboretelor, regenerarea, 

conservarea şi reconstrucţia pădurilor.
8) Integrarea ineficientă a realizărilor în domeniul conservării biodiversităţii forestiere în teoria şi practica 

amenajării pădurilor.
9) Degradarea continuă, fragmentarea, distrugerea, gestionarea spontană, fără planificarea impusă de regimul 

silvic, a pădurilor deţinute de primării.

9.2. Priorităţi şi opţiuni de dezvoltare

Priorităţile şi opţiunile recomandate pentru ameliorarea situaţiei cu referinţă la sectorul forestier sunt 
următoarele:

1) Politici şi strategii naţionale: 
• ajustarea politicii forestiere naţionale la recomandările forurilor internaţionale de specialitate;
• actualizarea şi modernizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a sectorului forestier naţional şi a cadrului 

normativ de implementare;
2) Cadrul legislativ şi normativ: 
• elaborarea noii redacţii a Codului silvic (inclusiv elucidarea unor capitole noi ca: plăţile forestiere, sectorul 

comunal şi privat în domeniul forestier etc.);
• revizuirea şi elaborarea unor componente importante ale bazei normative silvice, ca părţi integrante ale 

regimului silvic (menţinerea şi conservarea staţiunilor forestiere; conservarea resurselor genetice forestiere; certifi-
carea pădurilor, produselor acestora şi sistemelor de management etc.); 

3) Cadrul instituţional:
• reformarea structurală profundă, reieşind din noile realităţi social-economice, obiective strategice şi în 

concordanţă cu schimbările care au loc în întreaga economie naţională; 
• promovarea unui management forestier eficient, a transformărilor şi performanţelor, care să încurajeze 

investiţiile, inclusiv cele private şi să stimuleze competiţia, libera iniţiativă, asumarea riscului şi să descurajeze 
economia subterană;

• constituirea personalului responsabil de organizarea gestionării/gospodăririi pădurilor şi vegetaţiei forestiere 
deţinute de primării şi privaţi, precum şi acordarea suportului logistic primar;

• crearea unor condiţii reale pentru consolidarea sectorului forestier comunal şi constituirea unui sector fores-
tier privat viabil;

4) Conservarea şi dezvoltarea pădurilor şi altor tipuri de vegetaţie:
• implementarea principiilor managementului durabil al tuturor pădurilor;
• diversificarea, intensificarea şi modernizarea complexului de lucrări silvotehnice aplicate în păduri;
• gospodărirea atentă şi adecvată a ecosistemelor rare şi periclitate;
• extinderea amenajamentului silvic pe întreg teritoriul fondului forestier indiferent de deţinători, aplicar-

ea unui regim silvic unic de gospodărire, asigurându-se evidenţa tuturor resurselor silvice, realizarea maximă a 
funcţiilor atribuite etc.;

• diversificarea, intensificarea, modernizarea complexului de lucrări silvotehnice şi aplicarea diferenţiată pe 
principii profund ecologice şi staţionale a acestora;

• sporirea volumelor şi eficienţei ecologice a lucrărilor de îngrijire şi conducere a pădurii, a tăierilor de regen-
erare, de conservare şi reconstrucţie ecologică aplicate;

• crearea unei reţele de perdele forestiere, trupuri mici de păduri, care să reducă distanţele dintre actualele 
masive forestiere;

Peisaj din zona centrală a Moldovei (r-nul Călărași)
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• elaborarea programelor locale privind folosirea, conservarea şi dezvoltarea resurselor naturale (păduri, alte 
tipuri de vegetaţie forestieră, pajişti), constituirea reţelelor ecologice la nivel comunal, reieşind din particularităţile 
geografice, pedo-ecologice, reliefului etc., inclusiv în contextul prevenirii/diminuării hazardelor naturii;

• evaluarea economică a valenţelor mediogene ale pădurilor şi implementarea treptată a unor plăţi speciale 
pentru beneficiarii acestora (deţinătorii de terenuri agricole, instituţiile curative etc.), precum şi cu instituirea unei 
infrastructuri economice şi a unei pieţe de produse ale pădurii;

5) Dezvoltarea resurselor energetice renovabile (biomasă):
• crearea plantaţiilor forestiere energetice;
• valorificarea raţională a potenţialului de producere a masei lemnoase;
6) Dezvoltarea rurală:
• sporirea aportului sectorului forestier în dezvoltarea localităţilor rurale; 
• reducerea sărăciei  şi crearea  locurilor de muncă în sectorul forestier comunitar şi privat, ameliorarea 

condiţiilor de trai;
• asigurarea echilibrului ecologic, ameliorarea peisajului naţional şi local;
• sporirea aportului silviculturii la asigurarea securităţii alimentare;
7) Cercetări şi inovaţii:
• estimarea variabilităţii genetice a principalelor specii forestiere în vederea asigurării bazelor seminologice şi 

a conservării resurselor genetice forestiere;
• descrierea ecosistemelor forestiere naturale în scopul executării adecvate a lucrărilor silvice şi stabilirii 

gradul de vulnerabilitate a acestora;
• elaborarea metodologiilor/tehnologiilor privind asigurarea adaptabilităţii ecosistemelor forestiere la fenom-

enul de schimbare a climei;
8) Participarea publicului la luarea de decizii şi asigurarea accesului la informaţie: 
• elaborarea şi implementarea unui mecanism de cooperare între gestionarii terenurilor agricole, autorităţile 

silvice şi de mediu şi comunităţile locale;
• dezvoltarea sistemului naţional de informare a publicului privind starea pădurilor, a deciziile luate şi partici-

parea publicului în procesul de elaborare/implementare a acestora;
• modernizarea resurselor informaţionale existente şi elaborarea unui sistem informaţional modern cu utiliza-

rea tehnologiilor avansate (perfecţionarea sistemului de evidenţă/informaţii, implementarea GIS etc.);
9) Instruirea profesională şi educarea eco-forestieră a populaţiei: 
• modernizarea procesului de pregătire profesională a specialiştilor şi reciclarea actualelor cadre în corespundere 

cu noile condiţii economice şi reieşind din sarcinile actuale ale sectorului forestier naţional (consolidarea instituţiilor 
de învăţământ cu profil forestier, consolidarea Centrului Naţional pentru reciclarea cadrelor în silvicultură etc.);

• elaborarea şi realizarea programelor de instruire pentru deţinătorii de păduri şi alte tipuri de vegetaţie 
forestieră comunale şi private;

• informarea publicului privind rolul silviculturii şi silvicultorului în societate, ca şi starea de lucruri în dome-
niul forestier, elaborarea şi implementarea unor programe de propagandă, de materiale propagandistice, în vederea 
sporirii conştiinţei eco-forestiere a populaţiei, creării unei imagini favorabile şi creşterii prestigiului  profesiei de 
silvicultor;

• întărirea capacităţii de comunicare a organelor silvice de stat, în vederea întemeierii unui parteneriat social 
durabil între acestea şi comunităţile locale prin intermediul administraţiilor publice.
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