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Rezumat  

 

Introducere 
 
1. Deși în anul 2010 sectorul forestier al Republicii Moldova a reprezentat doar 0,27% din PIB, 
pădurea îndeplinește funcții importante, furnizând resurse variate, precum și alte beneficii asupra 
mediului înconjurător (ex. protecția solului, gestionarea apelor, sechestrarea carbonului, conservarea 
biodiversității), reprezentând o sursă de locuri de muncă  și alte servicii cum ar fi recreerea și recoltarea 
fructelor/florilor. Aceste resurse sunt prin urmare foarte importante contribuind în mod direct la 
obiectivele de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova. 
 
2. Agenția Moldsilva, este principalul administrator al pădurilor din țară și autoritatea centrală 
responsabilă de administrarea acestora și functionează independent în cadrul Guvernului  gestionând 
84% din suprafața totală a pădurilor. Moldsilva reglementează accesul populației la toate resursele 
forestiere. Doar 10% din lemnul exploatat de Moldsilva sau de companiile de exploatare este utilizat în 
industrie (cherestea). Restul lemnului - lemnul de foc și lemnul pentru necesități casnice este vândut 
direct consumatorilor (în special populației rurale). Exploatarea forestieră ilegală este considerată 
contravenție și se sancționează de către Inspectoratul Ecologic de Stat, în conformitate cu legislația în 
vigoare. Cu toate acestea, anual se recolteaza un volum mare de lemn atât în mod legal cât și ilegal (în 
special pentru lemn de foc). Potrivit Codului Silvic (1996) accesul în pădure pentru recreare este liber iar 
recoltarea produselor nelemnoase este permisă numai pentru asigurarea nevoilor de subzistentă.  
 
3.  Scopul acestui studiu este evaluarea utilizării produselor forestiere și a resurselor naturale ca 
mijloace de subzistență din mediul rural al Republicii Moldova, în vederea evaluării potențialului pericol 
al utilizării nesustenabile a acestora.  

 
Metodologie 
 
4. Studiul a fost realizat în perioada mai-august 2014, în trei comunități de probă (sate): Ciorești din 
Raionul 1  Nisporeni, Borceag din Raionul Cahul și Alexandru cel Bun din Raionul Soroca. Aceste 
comunități au fost luate în studiu deoarece sunt reprezentative pentru cele trei eco-regiuni principale 
(Nord, Sud și Centru), prezentând tipuri diferite de vegetație forestieră.  În fiecare sat, s-au efectuat în 
mod aleatoriu câte 150 de interviuri de către personalul special instruit, în câte 50 de gospodării, cu 
ajutorul unui chestionar comun. Înainte de interviuri, au fost organizate grupuri țintă, pentru evaluarea 
caracteristicilor comune ale satelor eșantionate. 

 
Locul cercetărilor 
 
5. Localitatea Alexandru cel Bun este situată în Raionul Soroca și a fost înființată în 1924, având o 
populație de 596 de locuitori în anul 2004. Pădurile acoperă 8,3% din teritoriul acesteia. Raionul Soroca 

                                                        
1 Raionul (districtul) este un tip de unitate administrativă; țara este împărțită în treizeci și două de raioane, trei 
municipii și două regiuni autonome (Găgăuzia și Transnistria). Există 1.681 de localități din care 982 au propriile lor 
Autorități Publice Locale (APL) , dintre care cinci au statut de municipiu, 66 au statut de oraș și 916 sunt sate cu 
statut de comună. 
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dispune de  acces  în proporție de 1,1% la rețelele de apă și de 94,4% la rețelele de gaz. Rata populației 
sărace este de 24%, iar venitul mediu lunar este de 1498.2 lei moldovenesti2 (MDL), fiind cu puțin mai 
mare decât venitul mediu lunar al populației rurale din Moldova. Sectorul agricol oferă o serie de 
produse precum: sfeclă de zahăr, cereale, fructe și tutun. Produsele locale sunt vândute în general la 
Soroca3, care se află la 7 km distanță. Multe dintre produse, precum nucile, sunt comercializate la nivel 
local, direct reprezentanților comerciali. 
  
6. Localitatea Ciorești face parte din Raionul Nisporeni și a fost înființată în anul 1545. În anul 2004 
populația era constituită din 3363 de locuitori. Pădurile se intind pe o suprafață de 24,6% din teritoriul 
acesteia. Raionul Nisporeni are acces la rețelele de apă în proporție de 25,9% iar la cele de gaz în 
proporție de  87,2%. De asemenea, zona este afectată de sărăcie și are un venit mediu lunar de 1369.9 
lei moldovenești. Agricultura din regiune este specializată pe producția de struguri, respectiv a vinului, 
precum și a altor culturi. Produsele agricole sunt vândute la Nisporeni 4  (situat la 20 km distanță) 
și,uneori, la Chișinău (la 80 km). De asemenea, ca și în cazul localității Alexandru cel Bun, multe dintre 
produse, cum ar fi nucile, sunt comercializate la nivel local sau direct reprezentanților comerciali. 
 
7. Localitatea Borceag face parte din Raionul Cahul, a fost inființată în anul 1770, și are o populație 
de 1602 locuitori (2004). Pădurile reprezintă 12% din suprafața localității. Agricultura este domeniul 
principal de activitate din zonă, predominând producerea de struguri și cereale, care sunt vândute 
ulterior la Cahul5, la 30 km distanță. De asemenea, multe produse sunt comercializate la nivel local. 
 
8. În toate cele trei sate, populația predominantă este formată din persoane în vârstă, din cauza 
migrației masive a locuitorilor tineri spre zonele urbane și în străinătate (pe baza statisticilor naționale, 
26,9% din populația activă lucrează în străinătate). 25% din populația satelor este afectată de sărăcie, 
rata șomajului fiind destul de mare în toate cele trei zone: 3,8% în nord, 4,9% în centru și 5,6% în sud. 
 
9. Activitățile agricole din toate cele trei sate luate în studiu pot fi caracterizate drept agricultură de 
subzistență. Puținele produse care sunt vândute pe piață ajung în cele mai apropiate orașe: Soroca, 
Nisporeni și Cahul. Unele produse sunt comercializate la Chișinău, dar ponderea acestora din totalul 
produselor este scăzută.  
 
10. O mică parte din cantitatea de nuci este vândută la piață, dar de obicei companiile (prin agenți de 
colectare) achiziționează nucile direct de la localnicii din sate.  
 
11. Piața internă este destul de dinamică: există 190 de unități comerciale în Raionul Soroca, 110 în 
Nisporeni și 236 în Cahul. 32,1% din vânzările acestor unități comerciale sunt reprezentate de către 
produsele alimentare. Majoritatea unităților comerciale sunt situate în orașe, foarte puține dintre acestea 
servind populația rurală. Piețele de fructe și legume oferă produse agricole proaspete locuitorilor de la 
orașe, de multe ori direct de la producători, dar aceste bunuri pot fi oferite de asemenea și de către 
comercianții intermediari. Valoarea totală a tranzacțiilor de pe piața produselor alimentare a fost de 

                                                        
2  MDL - leul moldovenesc (moneda națională), cursul său variind în funcție de USD / Euro (a se vedea 
http://www.xe.com/)

 

3
 Oraşul Soroca, are circa 40000 de locuitori și este centrul administrativ al raionului (districtului) Soroca,  fiind 

situat în partea de nord a țării, la 160 km distanţă de Chișinău 
4
 Orașul Nisporeni, cu circa 20000 de locuitori, este centrul administrativ al raionului (districtului) Nisporeni, situat 

în partea centrală a țării, la 80 km de Chișinău 
5
 Orașul Cahul, cu circa 40000 de locuitori, este centrul administrativ al raionului (districtului) Cahul, situat în partea 

de sud a țării, la aproximativ 170 km de Chișinău 
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38756.8 milioane lei moldovenești în 2013. 67% dintre produse au fost distribuite prin intermediul 
unităților comerciale, iar restul prin vânzare directă. 
 
12. Reprezentanții industriei alimentare achiziționează produsele de origine animală (în principal 
produsele lactate) direct de la fermieri. În multe cazuri, gospodăriile cresc bovine, ovine sau porcine 
direct pentru carne cât și pentru alte produse. Fermele mari vând de multe ori animalele direct unităților 
comerciale specializate. 
 
13. Structura suprafețelor agricole este mai mult sau mai puțin aceeași pentru toate locațiile. 
Aproximativ 40% din teren este cultivat de fermele cu mai puțin de 10 hectare. 40% din suprafață 
aparține fermelor care dețin între 10 și 200 ha, iar restul aparține companiilor agricole mari, care 
gestionează mai mult de 200 ha fiecare. 
 
14. Pășunile, de obicei terenuri cu productivitate agricolă mai scăzută, sunt folosite pentru bovinele 
satului sau închiriate fermierilor, oferind astfel o sursă importantă de venituri municipalității. Cu toate 
acestea, degradarea acestor pășuni este accelerată, existând o nevoie stringentă de măsuri de 
întreținere.  
 
15. Proprietarii terenurilor agricole din zonele luate în studiu sunt caracterizați printr-o puternică 
fragmentare. Deși majoritatea suprafețelor sunt utilizate frecvent în cadrul fermelor cu mai mult de 10 
ha, dimensiunea medie a terenurilor aflate în proprietate pe gospodărie este de aproximativ 1.2 ha. 
Schimbarea destinației terenurilor este aproape inexistentă în Republica Moldova, de asemenea și în 
cazul celor trei sate luate în studiu.  
 
16. Există puține inițiative de dezvoltare/conservare care au avut loc la nivel local. Strategiile de 
dezvoltare durabilă ale celor trei raioane în care sunt situate satele eșantionate au fost efectuate de 
către autorități din 2012 până în 2015, și sunt principalul instrument de promovare a intereselor și 
prioritățior lor socio-economice.  
 
17. În ultimii 5 ani, Moldova a fost afectată de o serie de fenomene naturale, care au fost amplificate 
de intervențiile umane. Nu există date disponibile pentru a explica modul în care factorii specifici ar fi 
putut afecta fiecare comunitate în parte; așadar, ne-am bazat pe informațiile furnizate de reprezentanții 
consiliilor locale. În opinia lor, secetele au fost cele mai grave dezastre care le-au afectat comunitățile în 
ultimii 5 ani, cel mai dificil an fiind 2012. De asemenea, reprezentanții Consiliului Local Borceag ne-au 
menționat nivelul ridicat al apelor subterane din primăvara anului 2010. 

 
Rezultate 
 
18. Conform rapoartelor guvernamentale oficiale, principala sursă de venit în toate satele luate în 
studiu este reprezentată de agricultură. Pădurea, reprezintă a treia sursă de venit, destul de importantă, 
având în vedere că aceasta acoperă doar o mică parte a regiunii. Este interesant de observat faptul că 
în satul Ciorești (satul cu cea mai mare pondere a pădurilor) venitul provenit din resursele forestiere este 
mai mare decât media (18,2%), în timp ce ponderea agriculturii este mai mică (32,5%). Produsele 
forestiere reprezintă 8,1% din venitul locuitorilor din Alexandru cel Bun și 7,3% în Borceag. În ambele 
activități, agricolă, respectiv silvică, sunt implicați toți membrii familiei. Banii obținuti din pensii sunt o altă 
sursă de venit și constituie o parte semnificativă a veniturilor totale din zonă.  Aceste date indică faptul 
că satele sunt puternic populate cu oameni de vârstă înaintată, din cauza faptului că majoritatea tinerilor 
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au tendința de a părăsi satele pentru a-și găsi de lucru în străinătate. Atunci când se face o comparație 
între cele trei localitati, se constată că pensionarii constituie cea mai mare parte a regiunii sudice. 
 
19. În toate cele trei sate eșantionate sunt colectate fructele cu coajă, în special nucile, fiind produsul 
forestier cel mai valoros (53% din valoarea totală), și cel mai frecvent colectat (17% din frecvența  totală). 
Nucii servesc ca perdele de protecție a drumurilor și reprezintă o parte importantă a vegetației forestiere. 
Nucile sunt colectate de către toți membrii familiei și sunt folosite atat pentru consumul personal cât și 
pentru comercializare către intreprinderi din Republica Moldova, specializate în export. Aceste 
intreprinderi colectează nucile de la populația rurală în schimbul banilor, centralizându-le si exportând 
ulterior cantitățile colectate. 
 
20. Cătina și alte fructe de pădure, alături de ciuperci, sunt colectate frecvent în comunitățile 
eșantionate, însă au o valoare de piață relativ mică, colectându-se în primul rând pentru consum, si nu 
pentru comercializare. Exceptând vânzările ocazionale către administratorii forestieri, în vederea 
exportului, nu există o piață reală pentru aceste produse. Deși valoarea lor de piață este scăzută, 
membrii comunităților le recoltează pentru uz personal și atunci când merg în pădure să adune crăci 
pentru foc. Cătina și alte fructe de pădure sunt colectate cel mai adesea de către femei și copii pentru 
traiul de subzistență.  
 
21. Resursele lemnoase (araci/bușteni, cherestea, lemn de foc și crăci) reprezintă cea mai 
importantă sursă a veniturilor totale în functie de frecvența de colectare (34% din totalul celor recoltate) 
și a doua sursă raportată la valoarea totală a veniturilor comunității (42%). Ramurile sunt adunate de 
obicei de către bărbați și sunt folosite în timpul verii ca furaje pentru animale sau primăvara, la diferite 
construcții rurale. Așa cum se arată în figurile 2, 3 și 4, acestea au o importanță scăzută pentru 
comunitățile locale luate în studiu. De asemenea, bărbații sunt responsabili de colectarea buștenilor 
(pentru cherestea). În ceea ce privește buștenii, principala utilizare a acestora este pentru construcțiile 
rurale. Populația locală se bazează foarte mult pe acest material de construcție, așadar casele sunt 
construite în primul rând din lemn. Lemnul de foc este principala sursă de combustibil pentru încălzirea 
locuințelor și pentru gătit în majoritatea zonelor rurale din Republica Moldova, fiind așadar, o resursă 
foarte importantă pentru comunitățile rurale din această țară. Oficial, cantitatea de lemn de foc vândută 
de către administratorii de păduri reprezintă doar o mică parte din cantitatea totală de lemn utilizată 
pentru încălzire, ceea ce sugerează o dependență mare față de sursele ilegale. Lemnul de foc precum 
și lemnul pentru construcțiile rurale și crăcile, sunt cumpărate de la reprezentanții districtelor forestiere. 
Având în vedere că Moldsilva reglementează exploatarea și vânzarea lemnului de foc, faptul că membrii 
comunității percep această tranzacție ca pe un venit și nu ca pe o cheltuială, susține ideea că 
exploatarea ilegală poate avea loc, dar că aceasta este legată în principal, de nevoia de subzistență a 
localnicilor. Problema exploatării forestiere ilegale atrage atenția asupra deficitului de resurse forestiere 
din Republica Moldova și ridică întrebări cu privire la utilizarea durabilă a acestora. 
 
22. Recoltarea nucilor, reprezintă o parte importantă a veniturilor din mediul rural, datorită tradiției 
sale îndelungate, stabilității lanțurilor de aprovizionare și abundenței acestora în zonă. De obicei, 
gospodarii recoltează nucile pentru a-și asigura traiul de subzistență, dar și pentru valoarea financiară a 
acestora. Cota de colectare pentru toate celelalte produse este foarte scăzută, iar membrii comunităților 
luate in studiu le recoltează rareori pentru vânzare. 
 
23. Rezultatele studiului confirmă faptul că în comunitățile rurale sărace, cu cât venitul pe gospodarie 
este mai mic cu atât este mai mare dependența față de pădure. Rezultatele noastre ne arată că venitul 
relativ obținut din produsele forestiere (VFR) (măsurat ca venit obținut din produsele forestiere împărțit 
la venitul total) este între 1% și 35% în toate regiunile luate în studiu. Printre alte activități, agricultura, în 
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primul rând, reprezintă o sursă importantă și variată de venit. O valoare ridicată a VFR ne indică o 
dependență față de produsele forestiere precum și surse de venit mai puțin diversificate. Scăderea VFR 
este legată de accesul general la resursele agricole. Pentru satul Ciorești (situat la altitudinea cea mai 
mare și cu ponderea cea mai mare de pădure) VFR este mai mic decât în partea de sud (între 14% și 
19%). În acest caz resursele agricole sunt mai puține (pentru acest sat a fost înregistrată cea mai mică 
valoare a veniturilor obținute din agricultură). Dependența locuitorilor față de pădure este mai puțin 
legată de veniturile totale ale gospodăriilor în zonele în care există mai puține resurse agricole. Acest 
caz este confirmat de datele din satul Alexandru cel Bun, unde valoarea VFR a fost cuprinsă între 0,5% 
și 32%. 
 
24. A existat o reținere din partea respondenților în ceea ce privește declararea bunurilor și a valorii 
lor. Așadar, rezultatele privind VFR pe toate categoriile de bunuri au fost nerelevante.  
 
25. Pentru toate cele trei comunități studiate, pădurea este o resursă foarte importantă, lemnul de foc 
fiind principala sursă de încălzire din timpul iernii. Resursele lemnoase sunt cele mai importante produse 
exploatate din pădure. Nucii sunt deosebit de importanți pentru Republica Moldova, datorită importanței 
nucilor și lanțului de aprovizionare existent, care a încurajat recoltarea acestora pentru comercializare. 
De asemenea utilizarea nucilor ca ingrediente pentru diverse deserturi încurajează recoltarea și 
vânzarea acestora.  În ceea ce privește resursele de lemn din toate satele studiate, percepția generală 
este că aceste cantități sunt în declin (lucru evident atunci când se analizează dependența ridicată față 
de lemnul de foc din regiune). Acest lucru contrazice statisticile oficiale de pe piața lemnului de foc, cu 
toate că acestea indică cantități stabile pe piață. Respondenții au indicat faptul că există trei motive 
majore pentru care lemnul de foc este în scădere deși se transportă aceleași cantități. VFR scade de la 
prima la a cincea chintilă, ceea ce înseamnă că cei mai bogați oameni din chintila a cincea sunt mai 
puțin dependenți de pădure și cei mai săraci oameni din prima chintilă sunt cei mai dependenți de 
pădure. Această diferență în dependența față de pădure poate explica diferența dintre statisticile oficiale 
și răspunsurile locuitorilor.  

 
Concluzii 
 
26. Rezultatele studiului confirmă faptul că există o dependență mare față de pădure în rândul 
populației din mediul rural al Republicii Moldova. Chiar dacă, așa cum era de așteptat, principala sursă 
de venit este agricultura, elasticitatea scăzută a variației VFR peste chintila de venituri arată că 
dependența de pădure este generală (comună la aproape toate gospodăriile) și depinde mai mult de 
disponibilitatea resurselor, decât de caracteristicile socio-economice ale gospodăriilor. 
 
27. Datorită faptului că resursele lemnoase, în special cele utilizate pentru încălzire, sunt cele mai 
valoroase (cu excepția nucilor), produsul forestier se vede frecvent dintr-o perspectiva de uz casnic, 
pădurea fiind folosită în principal pentru a satisface nevoile populației și în al doilea rând ca o resursă de 
suplimentare a veniturilor. Toate celelalte resurse inclusiv nucile și alte fructe de pădure cum ar fi 
măceșele, căpșunile etc. au o utilizare mai mult sau mai puțin legată de valoarea financiară (cum sunt 
nucile) fiind determinată mai mult de tradiție decât de factorii de piață socio-economici. Lemnul de foc 
este obținut din tăierea anuală a arborilor, indiferent dacă administrația forestieră de stat este plătită 
pentru această activitate sau nu. Faptul că respondenții au inclus lemnul de foc în veniturile lor nete, 
chiar dacă tot lemnul pentru încălzire poate fi procurat oficial numai de pe piață, duce la concluzia că 
există si alte surse de lemn, decât cele oficiale, inclusiv posibile activități de exploatare forestieră ilegale, 
sprijinite chiar de personalul silvic. Având în vedere amploarea acestor fenomene, se poate presupune 
că această metodă de recoltare trebuie să fie, de asemenea, legată de tradiție. 
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1. Introducere 
 

1.1 Pădurile din Moldova și utilizarea acestora  
 
1. Densitatea suprafețelor împădurite din Moldova este redusă iar pădurile ocupă doar 11.5% din 
suprafața țării6 reprezentând destul de puțin în comparație cu media europeană de 45%, cele mai multe 
suprafețe de pădure din Republica Moldova fiind deținute și administrate de către stat. În anul 2010 
sectorul forestier a contribuit cu doar 0.27% la PIB. În ciuda acoperirii forestiere reduse și a presiunilor 
din domeniul forestier, sectorul oferă oportunități semnificative de dezvoltare durabilă în viitor. Creșterea 
suprafețelor împădurite va oferi beneficii suplimentare în vederea reducerii schimbărilor climatice, și 
poate oferi o sursă de locuri de muncă comunitaților locale. Mai mult, această creștere rapidă a culturilor 
forestiere energetice, oferă posibilitatea diminuarii presiunii asupra pădurilor prin tăierea ilegală, 
contribuind în același timp la obiectivele naționale pentru reducerea gazelor cu efect de seră (GES). 
 
2. Pădurea este alcătuită predominant din foioase: stejarul, frasinul, carpenul, salcâmul si plopul 
fiind cele mai semnificative specii. Stocul total este de 46 milioane m3 sau 124 m3/ha. Vârsta medie a 
pădurii este de 40 de ani. Creșterea anuală totală este 1,251,600 m3 (sau 3,3 m3/ha) iar tăierile anuale 
permise  (AAC) de 400.000 m3 care reprezintă aproximativ 32% din creșterea anuală (media europeană 
fiind de 57,8%). 
 
3. Pentru populațiile locale pădurile reprezintă o sursă majoră de combustibil și energie, fiind o 
sursă importantă de biodiversitate și oferind beneficii ecologice importante (ex: protecția solului, 
gestionarea apelor, sechestrarea carbonului). De asemenea, pădurile oferă localnicilor surse importante 
de locuri de muncă. Se realizează o presiune puternică la nivelul pădurii atât din cauza tăierilor ilegale 
(în principal pentru lemn de foc), cât și din cauza gestionării defectuoase a faunei sălbatice. Mai mult, 
schimbările climatice tind să provoace o deteriorare semnificativă a pădurilor, crescând riscul de boli și 
dăunători. 
 
4. Pădurea asigură, de asemenea și alte servicii ecosistemice. Primăvara există o lungă tradiție în 
rândul populației rurale în colectarea resurselor forestiere ce variază de la ramurile arborilor, și până la 
flori. Fructele de pădure sunt colectate și vândute de către administratorii silvici 7  (de ex. Agenția 
Moldsilva), precum și de către membrii comunităților rurale din zonele luate în studiu. Administratorii 
silvici contorizează produsele forestiere recoltate și comercializate, ceea ce face ca efectul economic al 
acestor tranzacții să fie estimat cu ușurință. Nu există evidențe ale recoltelor populației rurale, astfel 
încât este dificil de cuantificat relația dintre populația rurală și produsele forestiere. 
 
5. În prezent, Moldsilva gestionează mai mult de 84% din suprafețele împădurite. Pădurile de stat 
sunt gestionate exclusiv de către stat, care are autoritate deplină asupra modului de utilizare a 
resurselor forestiere. Exploatarea lemnului se realizează de către Moldsilva sau de companiile 

                                                        
6 Această cifră este probabil mai mare și va mai creşte deoarece multe terenuri împădurite și alte terenuri private,  
vor fi în curând transformate în păduri (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353458)    
7
Sectorul forestier din Republica Moldova – probleme, realizări, perspective. Agenţia “Moldsilva”, 2006, Chişinău, 

Centrul editorial al UASM, 27 p. Raport privind starea sectorului forestier din Republica Moldova: perioada 2006-
2010. Agenţia “Moldsilva”; 2011, Ch., 48 p 
 
 

 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353458
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subcontractate de aceasta, produsele fiind comercializate pe piață sub formă de cherestea (mai puțin de 
10%) sau lemn de foc. Exploatarea oricărui alt tip de lemn din pădure se consideră a fi ilegală. 
Exploatarea forestieră ilegală este considerată contravenție și se sancționează de către personalul 
Moldsilva și de Inspectoratul Ecologic de Stat. Moldsilva calculează volumul de lemn (sau alte produse 
forestiere) exploatat din pădure, în conformitate cu reglementările legale, iar Inspectoratului Ecologic de 
Stat verifică și aprobă volumele furnizate de Moldsilva. Acest sistem acționează în vederea stopării 
exploatărilor ilegale prin monitorizarea cantității de lemn, pentru care se eliberează documente legale.  
Personalul silvic specializat din cadrul unităților forestiere Moldsilva împreună cu unii membrii ai 
populației locale colectează o serie de produse forestiere nelemnoase (de ex. flori, fructe de pădure, 
plante medicinale), care sunt vândute ulterior în piețele locale sau sunt destinate exportului. Există unele 
unități forestiere cu venituri care acoperă 10-20% din cifra totală de afaceri. 
 
6. În ceea ce privește pădurile care nu sunt proprietate a statului, o parte dintre acestea sunt 
gestionate de Moldsilva în cadrul aceluiași sistem descris mai sus, iar cealaltă parte de către 
municipalitățile locale. În conformitate cu planurile de gestionare a pădurilor, puse la dispozitie de 
Moldsilva (printr-o instituție specializată - Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS)), consiliul 
comunal determină cine are dreptul la recoltarea produselor forestiere. Majoritatea consiliilor comunale 
nu dețin însă resursele necesare pentru gestionarea corespunzătoare a pădurilor sau aplicarea corectă 
a legislației fapt ce determină apariția riscului exploatărilor forestiere ilegale. Cu excepția câtorva 
comunități8, majoritatea pădurilor comunitare sunt păduri tinere de salcâm, plantate în anul 2002 sau 
mai devreme. Prin urmare, lemnul care poate fi exploatat din aceste plantații nou înființate nu este foarte 
căutat. Pe măsură ce aceste păduri comunale ajung la maturitate, gestionarea eficientă a acestora 
devine problematică din cauza exploatărilor forestiere ilegale. 

 
1.2  Necesitatea studiului 
 
7. Nu există evidențe concrete cu privire la rolul pădurilor/resurselor naturale în sprijinirea 
mijloacelor de subzistență din mediul rural al Republicii Moldova. Observațiile comportamentale indică 
asupra faptului că resursele forestiere sunt folosite pentru asigurarea mijloacelor de subzistență și a 
economiilor comunităților locale. Cu scopul de a răspunde utilizării resurselor nesustenabile și a 
identifica modele relaționale între comunități și păduri, programul regional ENPI FLEG II a efectuat o 
serie de sondaje în rândul gospodăriilor pilot pentru a analiza legătura dintre dependența omului  față de 
pădure, veniturile acestora și nivelul de bunăstare. 
 
8. Rezultatele oferă răspunsuri interesante la întrebările legate de valoarea serviciilor ecosistemice, 
precum și de asigurarea accesului la dependența comunității asupra resurselor forestiere. Aceste 
lămuriri pot fi utile pentru identificarea domeniilor în care pot fi depuse eforturi în vederea echilibrării 
bunăstării comunității prin utilizarea durabilă a resurselor forestiere. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
8 Există câteva excepții în țară, cum ar fi comunele Boghenii-Noi sau Sinești, care dețin păduri (majoritatea fiind 
păduri naturale) pe care le gestionează colectiv. 
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2.  Metodologie 
 
2.1 Suprafața luată în studiu 
 
9. Suprafața luată în studiu include următoarele trei sate (vezi harta din figura 1): 

- Satul Ciorești, Raionul Nisporeni, Regiunea Centrală; 
- Satul Borceag, Raionul Cahul, Regiunea Sud; 
- Satul Alexandru cel Bun, Raionul Soroca, Regiunea Nord. 

 
2.2 Metoda de eșantionare 
 
10. Republica Moldova este împărțită în trei zone, pe 
baza unui cadru de planificare pentru evaluarea și 
implementarea politicii de dezvoltare regională9: Nord, 
Centru și Sud. Aceste regiuni de dezvoltare sunt diferite 
în ceea ce privește condițiile naturale, precum și 
dezvoltarea socială și economică. 
 
11. Primul criteriu de selecție a fost reprezentarea 
exactă a fiecăreia dintre cele trei regiuni. Satul 
Alexandru cel Bun reprezintă Regiunea Nord, satul 
Ciorești reprezintă Regiunea Centru și satul Borceag 
reprezintă Regiunea Sud. 
 
12. Apropierea pădurilor de sate a fost al doilea 
criteriu de selecție. Satul Aexandru cel Bun este situat în 
vecinătatea unei stepe împădurite, satul Ciorești are în 
apropiere păduri bătrâne de stejar și satul Borceag este 
situat aproape de o pădure mlăștinoasă din lunca 
inferioară. Aceste trei tipuri reprezintă principalele tipuri 
de pădure din Republica Moldova. 

Figura 1: Localizarea geografică  
a celor trei sate eșantionate  

 
2.3 Numărul gospodăriilor eșantionate 

 
13. Gospodăriile au fost selectate aleator utilizând o diagramă de probă la trei case. În fiecare sat, au 
fost vizitate 50 de gospodării și au avut loc 150 de interviuri. Grupurile țintă au fost alcătuite din 
reprezentanți ai comunității cu vârsta cuprinsă între 25 și 65 de ani, cu o pondere egală a femeilor și 
bărbaților. De asemenea membrii grupurilor țintă, au reprezentat principalele ocupații ale localnicilor din 
satele luate în studiu. Grupurile țintă au fost formate din 13 persoane în Ciorești și Borceag și 11 
persoane în Alexandru cel Bun. 

                                                        
9 Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republicii Moldova 
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Tabelul 1: Numărul de gospodării pe sate și codurile acestora, utilizate în baza de date 
 

Satul Numărul gospodăriilor Codul 

Ciorești 50 11 

Borceag 50 12 

Alexandru cel Bun 50 13 

 
2.4 Cronologie 
 
14. Sondajul a început în Ciorești la data de 1 mai 2014 și a fost finalizat în 15 mai. În localitatea 
Borceag au fost efectuate interviurile pe tot parcursul lunii iulie iar în Alexandru cel Bun sondajul s-a 
desfășurat în luna august, încheindu-se pe data de 25 august. 

 
2.5 Probleme de implementare 
 
15. Principala problemă întâmpinata pe parcursul eșantionării a fost refuzul populației de a răspunde 
la secțiunea 2B a chestionarului, care cerea respondenților să-și declare bunurile și valoarea acestora. 
Doar 48% dintre respondenții din Borceag și 58% din Alexandru cel Bun au răspuns fară rețneri la 
această întrebare. 

 
2.6 Moneda de schimb locală 
 
16. Moneda locală este leul moldovenesc - MDL. În 2013, schimbul valutar a fost de 12.5920 MDL / 
USD și 16.7275 MDL / EUR10. 

 
3. Caracteristicile zonei luate în studiu 
 

3.1 Scurt istoric al localităților 
 
17. Satul Alexandru cel Bun se află în Raionul Soroca fiind situat la 2 km distanță de pădurea 
Ocolina, care este una dintre cele mai mari păduri din zonă. Distanța până la Soroca, cel mai apropiat 
oraș, este de 7 km, iar până la Chișinău sunt 148 km. Satul are o suprafață de 0,86 km2, și 596 de 
locuitori (potrivit recensământului din 2004) fiind fondat în 1924. Raionul Soroca este situat în nord-estul 
Republicii Moldova, pe platoul Nistrului. Pădurile din zonă ocupă 8,3%11 din suprafață. Populația totală a 
raionului este de 100,100 de locuitori (96 locuitori / km2). 
 
18. Satul Ciorești se află în Raionul Nisporeni, fiind situat la 2 km distanță de pădurea Codrilor. De 
asemenea, și acest sat este o comună și este amplasat la 20 de km distanță de Nisporeni, care este cel 
mai apropiat oraș, și la 65 km de Chișinău. Satul se întinde pe o suprafață de 2,99 km2, are o populație 

                                                        
10 MDL fluctuează, astfel pe 17.12.2014, cursul oficial a fost mult mai mare: 1 Euro = 19.3889 MDL 
11 Biroul Național de Statistică, 2012, Chișinău, Republica Moldova 
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de 3363 de locuitori (conform datelor recensământului din 2004), fiind fondat în anul 1545. Raionul 
Nisporeni este situat în centrul Moldovei și este acoperit cu pădure în proporție de 24,6%. Raionul are în 
total 62,300 de locuitori, sau 99 locuitori / km2. 
 
19. Satul Borceag se află în Raionul Cahul și este situat în apropierea pădurii Borceag. Distanța 
pănâ la cel mai apropiat oraș, Cahul, este de 30 km, în timp ce distanța până la Chișinău este de 101 
km. Suprafața localității este de 2,28 km2, cu o populație de 1602 locuitori (2004) și a fost înființată în 
anul 1770. Raionul Cahul este situat în partea inferioară a luncii râului Prut, suprafața împădurită fiind de 
12%. Raionul are 119,200 de locuitori, respectiv 77.2 locuitori / km2. 

 
3.2 Date demografice 
 
20. În anul 2013, structura pe vârste a populației din mediul rural, pentru cele trei localități 
eșantionate a fost următoarea: persoane sub 15 ani - 19,1%, între 16 și 64 de ani - 70,2%, 65 de ani 
sau peste - 10.6%. Vârsta medie a locuitorilor era de 36,6 ani, iar rata de dependență12 de 55,9%. 
Speranța de viață în mediul rural al Republicii Moldova este de 69.6 ani, aceasta crescând ușor în 
ultima perioadă. 
 
21. Salariile mici și lipsa locurilor de muncă au determinat populația din această regiune să emigreze, 
pentru a-și găsi un loc de muncă în străinătate. Pe baza datelor Biroului Național de Statistică (BNS), 
26,9% din populația activă din Regiunea Nord, 28,7% din Regiunea Centru și 33,7% din Regiunea Sud 
este plecată în străinătate pentru a-și găsi un loc de muncă. Mai mult de jumătate dintre cei care își 
caută de lucru în străinătate au vârsta cuprinsă între 25 și 44 de ani, având un nivel de educație destul 
de ridicat (47,4% dintre aceștia fiind absolvenți de colegiu sau universitate). 67% dintre persoanele care 
lucrează în străinătate sau își caută de lucru sunt în Federația Rusă, 15,2% în Italia, 1,6% în Ucraina, 
1,2% în Portugalia și 1,1% în România. Rata de creștere a populației este destul de scăzută: din 2008 
până în 2012, crescând doar de la 1,1 la 2,3 persoane pentru fiecare 1000 de locuitori. 

 
3.3 Infrastructura disponibilă 
 
22. Pe baza datelor BNS, în 2012, 99,9% din gospodăriile mediului rural al Republicii erau conectate 
la rețeaua electrică, 33,4% aveau acces la gaz pentru încălzire și gătit, 36,8% aveau acces la apa 
potabilă, 20,5% aveau acces la apă menajera, 1,5% aveau acces la canalizare, și 82,9% la telefon. 
Defalcarea infrastructurii poate fi observată în tabelul de mai jos pentru toate cele trei localități luate în 
studiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
12 Rata de dependență este raportul dintre persoanele aflate în întreținere şi populația aptă de muncă (proporția 
dintre persoanele aflate în întreținere si 100 de indivizi apţi de muncă) 



 

14 
 

Tabelul 2: Infrastructura disponibilă în raioanele și regiunile luate în studiu 
 

 
Apă 

Sisteme centralizate 
de încălzire 

Rețeaua de 
gaze 

Regiunea Nord 9,9% 3,2% 89,5% 

Raionul Soroca 1,1% 0,8% 94,4% 

Regiunea Centru 23,4% 12,3% 78,3% 

Raionul Nisporeni 25,9% 2,0% 87,2% 

Regiunea Sud 31,3% 9,8% 89,9% 

Raionul Cahul 29,4% 17,6% 98,3% 

 
3.4 Date economice 
 
23. Ponderea populației sărace în zonele rurale ale Republicii Moldova este de 25%13, fiind de 3 ori 
mai mare în comparație cu zonele urbane iar 82% dintre aceștia locuiesc în zonele rurale. În anul 2012, 
numărul mediu de persoane din cadrul familiilor din mediul rural a fost de 2,5. Doar 24% din gospodării 
au fost alcătuite din mai mult de 4 persoane. În 99,2% din cazuri, familiile dețin în proprietatea lor casele 
în care locuiesc. Suprafața medie a caselor în anul 2013 a fost urmatoarea: 24,8 m2 în Raionul Soroca, 
19,9 m2 în Raionul Nisporeni, și 22,1 m2  în Raionul Cahul. 
 
4. În 20137, venitul mediu lunar disponibil în mediul rural pe cap de locuitor, a fost de 1406.7 lei 
moldovenești. 28,3% din venituri provin din salarii, 21,3% rezultă din prestarea unor servicii, 17,9% din 
activitatea individuală agricolă, 6,1% din alte activități individuale și 22.9% din remitențe. Trebuie 
remarcat faptul că există unele diferențe între regiuni în ceea ce privește aceste date. Venitul lunar 
disponibil în Regiunea Nord este de aproximativ 1498.2 MDL, 1369.9 MDL în Regiunea Centru și 
1352.0 MDL, în Regiunea Sud. 
 
25. În funcție de statutul social și de locul de munca, veniturile medii lunare variază astfel: 973 MDL 
pentru agricultori, 1254.6 MDL pentru angajații intreprinderilor agricole, 1672 MDL pentru angajații din 
sectoarele non-agricole, 2145.6 MDL pentru antreprenori și 1319.5 MDL pentru pensionari. 
 
26. În anul 2013, cheltuielile medii din zonele rurale pe persoană, au fost de 1515.25 MDL, cu 
următoarea structură: produse alimentare - 44,9%, alcool și tutun - 1,7%, îmbrăcăminte - 11,6%, 
întreținerea casei - 18,1%, echipamente de uz casnic - 4%, sănătate - 5,9%, transport - 4%, comunicare 
- 3,9%, educație - 0,7%, agrement- 0,9%, restaurante - 0,6%, altele - 3,8%. Există însă unele diferențe 
între regiuni în ceea ce privește cheltuielile de uz casnic, precum: 1462.6 MDL în Regiunea Sud, 1541.4 
MDL în Regiunea Nord și 1541.7 MDL pentru o persoană în Regiunea Centru. 
 
27. Potrivit BNS, în anul 2013, rata șomajului în Republica Moldova a fost de 5,1% (în mediul rural - 
4,1%). În Regiunea  Nord rata a fost de 3,8%, în Regiunea Centru 4,9% iar în Regiunea Sud de 5,6%. 
Grupurile cele mai afectate sunt tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani, precum și persoanele cu 
studii medii și superioare.  
 

                                                        
13 Ministerul Economiei, 2012, Chișinău. Raportul privind sărăcia din Republica Moldova 
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3.5 Activități economice  
 
28. Majoritatea populației din comunitățile analizate muncește în sectorul agricol. Foarte puțini dintre 
ei sunt muncitori industriali, și chiar mai puțini lucrează în sectorul forestier. Numărul de lucrători 
industriali a scăzut dramatic după căderea regimului comunist odată cu închiderea celor mai mari 
companii de stat. Numărul redus de angajati din sectorul forestier se explică prin faptul că suprafața 
acoperită cu pădure în Republica Moldova este destul de mică. 
 
29. În 2012, numărul total de intreprinderi din Raionul Soroca a fost de 600, dintre care 94% au fost 
intreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). În Raionul Nisporeni erau 332 dintre care 95% au fost IMM-uri iar 
în Raionul Cahul, totalul a fost de 735, cu 94% IMM-uri. Numărul mediu de angajați în Raionul Soroca la 
acea dată a fost de 9000 de persoane, 3200 în Raionul Nisporeni și 10.300 în Raionul Cahul. 
 
30. În raioanele Nisporeni și Cahul activitățile economice sunt profitabile, însa acestea sunt 
neprofitabile pentru Raionul Soroca din cauza performanței scăzute a marilor companii. 
 

Agricultura. Condițiile ecologice din Republica Moldova sunt prielnice agriculturii, prin urmare, 
acest sector este principala sursă de materii prime pentru industria alimentară, precum și o sursă 
importantă de biomasă pentru producerea energiei. Regiunea Nord este specializată în producția 
de sfeclă de zahăr, cereale, fructe și tutun. Predominant în această zonă este solul negru, solul 
cenușiu de pădure reprezentând doar 10% 14  din solul regiunii. Regiunea Centrală este 
specializată în producția de struguri și de vin. Solul forestier acoperă 40% din suprafață. 
Regiunea Sud este specializată în producția de struguri și vin, precum și porumb și floarea 
soarelui. Zona este plană în cea mai mare parte, cu un procent scăzut de soluri forestiere. Pentru 
agricultură se utilizează 44.000 ha de teren în Raionul Soroca, 2.000 ha în Raionul Nisporeni și 
52.900 ha în Raionul Cahul. În Raionul Soroca, producția agricolă depășește media națională (cu 
excepția cartofilor și strugurilor). Celelalte două raioane luate în studiu (Nisporeni și Cahul) sunt 
destul de puțin avansate în ceea ce privește productivitatea agricolă, cu excepția cerealelor în 
Cahul și producției de struguri din ambele regiuni. Producția regională de produse de origine 
animală nu satisface cererea populației din regiune, exceptând producția de lapte din Cahul. 
 
Industria. Pe baza datelor raportate de BNS, în anul 2012, existau 90 de companii industriale cu 
o valoare totală a producției de 898000 MDL în Raionul Soroca, 50 de companii cu o valoare 
totală a producției de 105900 MDL în Raionul Nisporeni, și 107 companii în Raionul Cahul, cu o 
producție totală de 362,300 MDL. În cele trei raioane luate în studiu se obține între 2 si 26% din 
capacitatea industrială regională și între 0.2 și 2.5% din capacitatea industrială națională. 
Industria alimentară și a băuturilor sunt predominante în aceste zone. 
 
Silvicultura. În perioada 2005-2012, volumul mediu anual de lemn exploatat în mod legal, în 
Republica Moldova, a ajuns la 400.000 de m3. Această tăiere anuală admisibilă reprezintă 
aproape 32% din totalul creșterii anuale. Pentru industrie se utilizează doar 7,7% din lemnul 
exploatat în mod legal, datorită calității scăzute a pădurilor, cealaltă cantitate fiind utilizată drept 
lemn de foc pentru încălzire și gătit, și ocazional, pentru construcțiile mici din mediul rural. Totuși, 
există o mare presiune asupra pădurilor din partea populației rurale, deoarece lemnul de foc este 
principala sa sursă de încălzire. Conform studiilor efectuate în cadrul proiectului FLEG, consumul 
de lemn pentru încălzirea locuințelor din zonele rurale ale Moldovei depășește valoarea totală a 
lemnului de foc exploatat în mod legal pe piață.  

                                                        
14 scritub.com/geografie/geologie/SOLUL-CARACTERISTICI-GENERALE16424232020.php 
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Remitențele. În anul 2012, în Moldova, valoarea transferurilor financiare ale persoanelor fizice 
prin instituțiile bancare, au totalizat 1.494 milioane USD, crescând cu 51 de milioane USD față de 
anul 2011. Cel mai înalt nivel al remitențelor  s-a înregistrat în 2008, când valoarea totală a 
remitențelor primite în Republica Moldova de către cetățenii care lucrează în străinătate a fost de 
1.660 de milioane USD. Republica Moldova ocupă locul 5 în lume din punct de vedere al 
remitențelor, ca procent din PIB (25-30%). Gospodăriile care primesc remitențe, au mai puține 
șanse să scadă sub pragul sărăciei comparativ cu celelalte. Cu toate acestea, trebuie remarcat 
faptul că oamenii extrem de săraci nu au posibilitatea de a migra, prin urmare aceștia sunt 
excluși din start de la beneficiile migrației 15 . Ponderea remitențelor din veniturile medii pe 
gospodărie se estimează la 22% în Regiunea Centrală, până la 24,5% în Regiunea Nord și până 
la 26,3% în Regiunea Sud. Trebuie remarcat faptul că doar 40% dintre emigranții care se întorc 
în țară sunt capabili sa-și găseasca un loc de muncă în Republica Moldova. Cu toate că datele la 
nivel național sugerează un prag mai ridicat al remitențelor, acest lucru nu se aplică pentru cele 
trei sate eșantionate, Alexandru cel Bun, Ciorești și Borceag, deoarece veniturile din aceste 
localități sunt mult mai mici. 

 
3.6 Calendarul sezonier al agriculturii 
 
31. Calendarul agricol citat de Gazeta de Agricultura (http://www.gazetadeagricultura.info/) este 
prezentat în tabelul de mai jos. 
 

Tabelul 3: Calendarul sezonier al agriculturii din Republica Moldova 
 

Luna Calendar 

 
Ianuarie 

- Întreținerea  terenurilor agricole 
- Transportul gunoiului de grajd pe câmp 
- Lucrări de întreținere a echipamentelor și utilajelor 

 
Februarie 

- Începerea semănaturilor de primăvara, dacă temperaturile permit acest 
lucru 

- Lucrări de întreținere a echipamentelor și utilajelor 
- Semănarea legumelor timpurii în sere 
- Aprovizionarea cu  semințe pentru semănăturile de primăvară 

 
Martie 

- Pregătirea terenurilor arate pentru semănat 
- Semănarea cerealelor, fasolei, plantelor industriale, etc. 
- Aplicarea îngrășămintelor 
- Întretinerea terenurilor semănate în toamnă 
- Plantarea răsadurilor în serele pentru legume 
- În livezi - îngrijirea și intretinerea pomilor fructiferi 
- Începerea butășirilor în podgorii 

 
Aprilie 

- Se seamănă porumbul, floarea-soarelui, fasolea, etc. 
- Se fertilizează culturille 
- Începe întreținerea terenurilor semănate în toamnă, în funcție de tipul de 

cultură 
- Continuarea lucrărilor de întreținere în sere. Începe plantarea  culturilor de 

                                                        
15

 Raportul mondial al muncii 2014: Dezvoltarea de locuri de muncă / Oficiul internațional al muncii de la Geneva 
 

http://www.gazetadeagricultura.info/
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legume în câmp deschis 
- Finalizarea butășirilor în podgorii 

 
Mai 

- Îngrijirea culturilor 
- Irigarea (dacă este posibilă) 
- Începe recoltarea legumelor timpurii din serele de legume 
- Recoltarea legumelor timpurii, cum ar fi salata verde, usturoiul, spanacul, 

etc. din spațiile deschise destinate producției de legume 
- Aplicarea tratamentului fitosanitar, în cazul livezilor 
- Efectuarea unor lucrări tehnice și de pregătire a solului în cadrul podgoriilor 

 
Iunie 

- Îngrijirea culturilor 
- Irigarea 
- Adunarea fânului 
- Evaluarea culturilor cerealiere 
- Recoltarea culturilor industriale, precum și a cerealelor semănate în 

toamnă 
- Continuă recoltarea culturilor timpurii de legume, cultivate în camp deschis 

și a activităților de întreținere 
- Începe recoltarea fructelor timpurii (de ex. a cireșelor) din livezi 

 
Iulie 

- Irigarea culturilor 
- Recoltarea cerealelor  
- Recoltarea și depozitarea furajelor 
- Aratul terenului pentru semănăturile de toamnă  
- Continuă recoltarea fructelor și legumelor de sezon 

 
August 

- Recoltarea ultimelor culturi de cereale, a porumbului, fasolei, cartofilor 
- Recoltarea soiei, florii soarelui etc. 
- Continuă aratul pentru suprafețele care urmează să fie semănate toamna 
- Împrăștierea gunoiului de grajd 
- Continuă recoltarea fructelor și legumelor de sezon 

 
Septembrie 

- Se finalizează recoltarea culturilor industriale 
- Incepe semănatul de toamna în cazul culturilor de cereale 
- Continuă aratul pentru suprafețele care urmează să fie semănate toamna 
- Împrăștierea gunoiului de grajd 
- Continuă recoltarea fructelor și legumelor de sezon 

 
Octombrie 

- Efectuarea semănăturilor de toamnă pentru culturile de cereale  
- Recoltarea strugurilor 
- Depozitarea recoltelor 
- Pregătirea terenului pentru sezonul următor prin îndepărtarea resturilor de 

culturi rămase 

 
Noiembrie 

- Continuă întreținerea terenurilor prin îndepărtarea oricăror resturi de culturi 
rămase 

- Efectuarea semănăturilor de toamnă pentru culturile de cereale  
- Aratul tuturor terenurilor rămase 
- Începe întretinerea terenurilor semănate în toamna anului în curs 

 
Decembrie 

- Întreținerea terenurilor semănate în toamnă 
- Menținerea optimă a condițiilor de depozitare 
- Recondiționarea mașinilor și echipamentelor 
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3.7  Piețele principale și accesul pe piață 
 
32. Activitățile agricole desfășurate în cele trei sate eșantionate pot fi caracterizate ca și activități 
agricole de subzistență. Cele câteva produse care sunt comercializate pe piață sunt vândute cu 
precădere în orașele din apropiere, Soroca, Nisporeni și Cahul. O parte dintre produse sunt vândute și 
la Chișinău, dar această pondere este mai mică comparativ cu totalul produselor vândute pe piață. 
 
33. Nucile sunt vândute și la piață, dar de obicei companiile (prin intermediul agenților de colectare) 
le colectează direct de la localnici. Uneori, centrele de colectare sunt organizate în satele sau orașele 
mici. Pentru localitățile eșantionate, centrele de colectare se află în cele trei orașe Soroca, Nisporeni și 
Cahul. 
 
34. Piața internă este destul de dinamică, existând 190 de unități comerciale în Raionul Soroca, 110 
în Raionul Nisporeni și 236 în Raionul Cahul. 32,1% din vânzările acestor unități comerciale sunt 
reprezentate de produsele alimentare. Majoritatea entităților comerciale sunt situate în orașe, dar foarte 
puține dintre ele deservesc de fapt și populația rurală. Populația de la orașe cumpără produsele agricole 
proaspete de pe piețele de fructe și legume, care sunt adesea furnizate direct de către producători, dar 
și de intreprinderile sau comercianții intermediari. În anul 2013, valoarea totală a tranzacțiilor de pe piața 
produselor alimentare a fost de 38756.8 milioane MDL. 67% din această sumă a provenit de la unitățile 
comerciale și restul din vânzările directe. 
 
35. Reprezentanții industriei alimentare achiziționează produsele de origine animală (în special 
produsele lactate) direct de la fermieri. Fermierii cresc animalele, bovinele, ovinele și porcinele, cel mai 
adesea, pentru carne. Fermele cu un efectiv mare de animale le vând, de cele mai multe ori, direct 
unităților comerciale specializate. 

 
3.8  Acoperirea și utilizarea terenurilor 
 
36. 9,1% din terenurile localității Alexandru cel Bun sunt acoperite de păduri, ceea ce reprezintă  
mai mult decât media raionului, dar mai puțin decât media pe țară. Toate pășunile aparțin consiliului 
local, acestea acoperind aproximativ 17% din suprafață. Terenul agricol este cultivat cu viță de vie și 
deține o cotă semnificativă din terenul localitatii (65%).  Restul suprafeței este ocupată de terenurile 
degradate. Satul Ciorești este situat într-o zonă mai împădurită, pădurile acoperind 28% din suprafață, 
mai mult decât media raionului și aproape dublu față de media pe țară. 36% din teren este utilizat pentru 
agricultură, cea mai mare parte fiind destinată podgoriilor. Pășunile ocupă 25% din suprafață, restul 
constând în terenuri degradate și alte categorii de teren. Satul Borceag este format în proportie de 11% 
din păduri, 8% pășuni, 72% terenuri agricole, iar restul din terenuri degradate. 
 
37. Structura terenurilor agricole din zonele luate în studiu este mai mult sau mai puțin aceeași în 
toate locațiile. Aproximativ 40% din teren este cultivat de către fermele cu mai puțin de 10 ha. De 
asemenea 40% din acest teren aparține fermelor cu o suprafață cuprinsă între 10 și 200 ha, iar restul 
aparține companiilor agricole mari, care gestionează mai mult de 200 ha fiecare. 
 
38. O sursă importantă de venituri pentru municipalitățile din mediul rural provine din pășuni, care 
sunt caracterizate de obicei de o productivitatea agricolă mai scăzută și sunt folosite pentru bovinele 
localităților sau date spre închiriere fermierilor locali. Drept urmare, degradarea acestor pășuni este 
accelerată și este necesară luarea cât mai urgent, a unor măsuri de întreținere. 
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39. Proprietatea asupra terenurilor agricole din zonele luate în studiu este extrem de fragmentată. În 
timp ce fermele utilizează de obicei o suprafață mare de teren, în general mai mult de 10 ha, mărimea 
medie a terenurilor pe gospodărie este de doar aproximativ 1,2 ha. Schimbarea utilizării terenurilor este 
practic inexistentă în Republica Moldova (de asemenea, și în cazul celor trei sate luate in studiu). 

 
3.9  Descrierea ariilor protejate 
 
40. Satele eșantionate nu se află în imediata apropiere a niciunei arii protejate. Cu toate acestea, 
rezervația naturală silvică "Cobac" (35,7 ha), este situată la 2 km de satul Ciorești, rezervația "Ciiet", 
care are o suprafață de aproximativ 90 de hectare, este situată la aproximativ 8 km de satul Borceag, și 
defileul Bekyr (un canion peisagistic de 40 ha, aproape de Nistru) la aproximativ 5 km de satul 
Alexandru cel Bun. Este puțin probabil ca aceste zone protejate să influențeze recoltarea resurselor 
forestiere din localitățile eșantionate. 

 
3.10 Instituțiile statului 
 
41. Ministerul Mediului (MM) este autoritatea centrală pentru dezvoltarea și promovarea politicilor de 
mediu de stat și încurajarea utilizării durabile a resurselor naturale. Activitatea acestuia include 
monitorizarea gestionării deșeurilor, promovarea conservării biodiversității, monitorizarea prospectării 
geologice, monitorizarea exploatării resurselor subterane, a lucrărilor hidro-mecanice, gestionarea 
resurselor de apă, activităților nucleare și monitorizarea mediului. De asemenea, MM controlează și 
monitorizează administrarea pădurilor și activitățile administratorilor de arii naturale protejate prin 
Inspectoratul Ecologic de Stat (IES). IES este responsabil și de monitorizarea activității Agenției Apele 
Moldovei, care controlează gestionarea resurselor de apă. 
 
42. Agenția Relații Funciare și Cadastru este un organism guvernamental responsabil de 
dezvoltarea, promovarea și punerea în aplicare a politicilor de stat privind relațiile imobiliare, cadastru, 
geodezie, cartografiere și geo-informatică. În țară există 44 de unități teritoriale care înregistrează toate 
tranzacțiile imobiliare și dezvoltarea cadastrului. 
 
43. Agenția ”Apele Moldovei” este autoritatea administrativă responsabilă cu punerea în aplicare a 
politicii de stat în domeniul resurselor de apă. Agentia este subordonată Ministerului Mediului și se 
ocupă de gestionarea apelor subterane și de suprafață, de tratarea și distribuția acestora, precum și de 
sistemele de irigatii, printre altele. 
 
44. Agenția Moldsilva este autoritatea centrală responsabilă de administrarea pădurilor și 
funcționează independent în cadrul Guvernului. Scopul final al Administrației Naționale Forestiere este 
gospodărirea durabilă a resurselor forestiere. Se poate spune că există putine păduri private în 
Republica Moldova, 86% dintre acestea fiind deținute de stat, iar restul de diferite comunități sau 
municipalități. Moldsilva are 25 de subunități teritoriale (16 intreprinderi forestiere, 4 intreprinderi 
forestiere de vânătoare, 4 rezervații naturale și Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice) și 83 de 
districte silvice de stat care se ocupă cu administrarea zilnică a pădurilor având funcții de autorități 
silvice publice. Moldsilva reglementează recoltarea tuturor resurselor forestiere și desfășurarea activității 
de vânătoare, conform legilor de vânătoare impuse de aceasta. Moldsilva se ocupă de pădurile 
comunale din zonele în care municipalitățile nu au capacitatea sau resursele suficiente pentru a le 
gestiona. Aceste păduri sunt conduse după aceleași reglementări ca și pădurile de stat. 
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45. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) este unul dintre cele mai importante 
organisme din Guvern deoarece resursele agricole și solul sunt considerate cele mai importante resurse 
ale Republicii Moldova. Rolul MAIA este de a sprijini dezvoltarea acestui sector. O mică parte din 
activitatea Ministerului este dedicată gestionării câtorva domenii agricole care aparțin încă statului. 
Aproape toate suprafețele agricole se află la ora actuală în proprietate privată. Ministerul deține 
organisme de reglementare teritorială pentru monitorizarea activității agricole și pentru asigurarea 
distribuirii subvențiilor agricole. 

 
3.11  Proiecte guvernamentale și alte proiecte de dezvoltare/conservare 
 
46. Preocuparea pentru dezvoltarea durabilă a zonelor rurale este în prezent în creștere, iar 
Guvernul este interesat de crearea unui climat favorabil pentru sprijinirea progresului socio-economic. În 
acest context, există o serie de strategii și programe guvernamentale. Lista de mai jos prezintă aceste 
programe și strategii care pot fi legate de cele trei localități eșantionate, precum și de domeniul general 
de interes al studiului: 
 

- Strategia Națională a Moldovei pentru anul 2020 - 7 soluții pentru dezvoltarea economică și 
reducerea sărăciei; 

- Strategia pentru Agricultură și Dezvoltarea Mediului Rural 2014-2020, care are ca scop ghidarea 
și încurajarea sprijinului financiar al partenerilor internaționali ai Republicii Moldova; 

- Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2013-2015 - elaborată de Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Construcțiilor; 

- Un program de atragere a remitențelor în economie numit "PARE 1+1", care are ca scop 
încurajarea emigranților pentru a se intoarce în Moldova și a-și începe propria afacere; 

- Strategia Națională de Mediu 2013-2030; 
- Programele destinate dezvoltării zonelor protejate includ și dezvoltarea unei noi categorii a 

acestora și crearea în Republica Moldova a primului Parc Național la Orhei; 
- Proiectele privind sechestrarea carbonului, care au fost finanțate de Banca Mondială, si au inclus 

împădurirea a cca  56.000 ha în ultimii 12 ani (2002-2014); 
- Strategia pentru dezvoltarea durabilă a sectorului forestier din Republica Moldova (2001); 
- Programul pentru capitalizarea (utilizarea) de noi terenuri și sporirea fertilității solurilor (2003); 
- Programul de conservare și creștere a fertilității solului pentru 2011 - 2020 (2011); 
- Planul Național de extindere a vegetației forestiere 2014-2018 (2014); 
- Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2015-2020, elaborat 

de Ministerul Mediului, în colaborare cu UNDP, care include o serie de dispoziții în vederea 
sprijinirii dezvoltării rurale locale durabile.  
 

47. Lista de mai sus conține o serie de strategii și programe naționale. La nivel local, în cele trei 
raioane în care sunt situate localitatile eșantionare, există foarte puține inițiative în afara strategiilor de 
Dezvoltare Durabilă. Autoritățile regionale au dezvoltat aceste strategii în perioada 2012-2015, ele fiind 
principalul instrument de promovare a intereselor și priorităților socio-economice ale autorităților. 

 
3.12 Calamități naturale 
 
48. În ultimii 5 ani, Moldova a fost afectată de o serie de fenomene naturale, care au fost amplificate 
la rândul lor de intervențiile umane. Nu există date disponibile pentru a explica modul în care factorii 
specifici au afectat fiecare comunitate în parte, prin urmare, ne-am bazat pe informațiile furnizate de 
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reprezentanții consiliilor locale. În opinia lor, seceta a fost cel mai mare dezastru care a afectat 
comunitățile în ultimii 5 ani, 2012 fiind cel mai dificil an. Reprezentanții Consiliul Local Borceag au 
reclamat, de asemenea, nivelul ridicat al apelor subterane din primăvara anului 2010. 

 
4. Rezultate și discuții 
 

4.1 Surse de venit 
 
49.  În figura 2 se prezintă venitul total, obținut în functie de sursă, pentru toate cele trei sate studiate, 
precum și pentru fiecare localitate în parte. Principala sursă de venit este agricultura (peste 64% din 
venit provenind din activitățile agricole). În satul Alexandru cel Bun cele mai importante culturi sunt 
cele de fasole, cereale și fructe, strugurii situându-se pe locul al doilea ca importanță. Pentru Ciorești, 
producția de struguri este cea mai importantă, fiind urmată de producția de fructe și porumb. În Borceag, 
strugurii reprezintă din nou cea mai importantă cultură, urmată de porumb și floarea-soarelui. Cifrele 
prezintă orientarea agricolă ridicată a zonelor rurale din Republica Moldova, reprezentată în rapoartele 
guvernamentale oficiale. 

50. Un lucru destul de impresionant este faptul că pădurea reprezintă a treia mare sursă de venit 
având în vedere că aceasta acoperă doar o mică parte a țării. De remarcat faptul că în localitatea 
Ciorești (cu cea mai mare pondere a pădurilor) venitul generat din pădure este mai mare decât media 
(18,2%), în timp ce agricultura are o cotă mai mică din venit (32,5%). În ambele domenii, adică 
silvicultură și respectiv agricultură, sunt implicați toți membrii familiei. 

51. De asemenea, este interesant de notat impactul scăzut al intreprinderilor în zonele rurale studiate. 
Atunci când se face o comparație între salarii, ca o sursă de venit, se identifică un nivel uniform în cele 
trei sate eșantionate, care se reflectă de asemenea și din datele statistice furnizate de BNS din Chișinău. 

52. O pondere semnificativă din veniturile totale provine și din alte surse de venit, cum ar fii veniturile 
obținute din pensiile localnicilor. Aceste date arată că pensionarii reprezintă un procent semnificativ din 
populația satelor, datorită faptului că un număr mare de tineri părăsesc localitățile pentru a lucra în 
străinătate. Atunci când se face o comparație a cifrelor pentru cele trei sate, se constată că regiunea cu 
cei mai multi pensionari se află în sud.  
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Figura 2: Ponderea venitului în funcție de sursă 

 
4.2  Frecvența și valoarea resurselor forestiere 
 
53. În tabelul 4, figura 3 și figura 4 sunt prezentate frecvența de recoltare și valoarea totală a 
resurselor forestiere, pe baza rezultatelor analizelor efectuate în cele trei sate eșantionate. 
 

Tabelul 4: Frecvența recoltării resurselor forestiere 
 

 

 
 
 
 
  

Categoria Frecvența de recoltare Valoarea totală 

Număr % Valoare % 

Araci/bușteni/ cherestea 37 5.78% 87378 6.86% 

Lemn de foc 147 22.97% 393548 30.91% 

Crăci 30 4.69% 46910 3.68% 

Fructe de pădure  36 5.63% 7965 0.63% 

Nuci 111 17.34% 669349 52.58% 

Ciuperci 65 10.16% 32260 2.53% 

Plante medicinale 80 12.50% 2952 0.23% 

Măcese 102 15.94% 10724 0.84% 

Mure 17 2.66% 2525 0.20% 

Altele 15 2.34% 19444 1.53% 

TOTAL 640 100.00% 1273055 100.00% 
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Figura 3: Frecvența recoltării resurselor forestiere 

 

 
 

Figura 4: Recoltarea resurselor forestiere în funcție de valoarea acestora 
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54. Nucile sunt colectate în toate satele eșantionate și reprezintă resursa forestieră cea mai 
valoroasă (53% din valoarea resurselor forestiere), precum și cea mai des recoltată (17% ca și 
frecvență). Nucul a fost considerat dintotdeauna o specie foarte valoroasă în Republica Moldova. Încă 
pe timpul fostului regim sovietic, legislația din anii 1950 denumită ”Legea Nucului” a fost serios pusă în 
aplicare, și drept rezultat, Moldova a devenit unul dintre cei mai mari exportatori de nuci din lume. Chiar 
și astăzi, există plantații importante de nuci în pădure, care servesc ca și perdele de protectie de-a 
lungul unor drumuri. Nucile sunt utilizate atât pentru consumul personal cât și comercializate pe piețele 
locale (sau piețele regionale, Ucraina și/sau România), dar sunt vândute cu precădere companiilor din 
Republica Moldova specializate în exportul acestora în străinătate. Aceste intreprinderi colectează 
nucile de la populația rurală pentru a le comercializa mai departe, centralizând și exportând la rândul lor 
cantitățile colectate. La recoltarea fructelor se implică toti membrii familiei, mai ales atunci când acestea 
sunt colectate pentru vânzare. 
 
55. Măceșele și celelalte fructe de pădure, împreună cu ciupercile, sunt frecvent colectate în 
comunitățile luate în studiu, dar cu toate acestea, au o valoare scăzută, deoarece sunt colectate în 
principal pentru consum, mai mult decât pentru vânzare. 

 
4.3  Lemnul de foc 
 
57. Lemnul este folosit drept combustibil pentru încălzire sau pentru gătit și/sau construcții rurale mici, 
reprezentând, cu excepția nucilor, resursa forestieră cea mai valoroasă și cea mai frecvent recoltată. 
Lemnul de foc este singura sursă de combustibil pentru majoritatea zonelor rurale din Republica 
Moldova. Pentru comunitățile rurale din Republica Moldova este foarte important modul de gestionare al 
resurselor, datorită limitării lor. 
 
58. Cantitatea oficială de lemn de foc comercializat de către administratorii silvici, este de 
aproximativ jumătate din cantitatea totală utilizată pentru încălzire. Această discrepanță indică faptul că 
există și alte surse de combustibil pentru încălzire, ridicând semene de întrebare cu privire la existența 
exploatărilor forestiere ilegale. 
 
59. Oficial, membrii comunităților cumpără lemnul de foc, cel pentru constructii rurale și crăcile, de la 
reprezentanții districtelor silvice, în timp ce activitățile de exploatare au loc direct în pădure. Având în 
vedere că Moldsilva reglementează exploatarea și vânzarea lemnului de foc, iar localnicii și-l însușesc 
fără a-l plăti, percepând această activitate drept o sursă de venituri, sugerează existența exploatărilor 
forestiere ilegale. Prin acest lucru se scoate în evidență deficitul de resurse forestiere al Republicii 
Moldova  ridicând semne de întrebare cu privire la sustenabilitatea utilizării acestora. 

 
4.4  Valoarea financiară și de subzistență a resurselor forestiere 
 
60. În figura de mai jos (Figura 5) se prezintă importanța resurselor forestiere d.p.d.v financiar, 
precum și a valorii de subzistență al acestora, indicând faptul că nucile sunt recoltate în special pentru 
vânzare, în timp ce produsele lemnoase sunt utilizate pentru subzistență. Nucile reprezintă o sursă 
importantă de venituri în mediul rural, datorită tradiției regionale îndelungate, lanțurilor de aprovizionare 
create și abundenței acestor fructe în regiune. Gospodarii recoltează nucile atât pentru utilizarea de 
subzistență, cât și pentru vânzare. Rata de colectare pentru toate celelalte resurse este foarte scăzută, 
iar membrii comunităților studiate le colectează rareori pentru vânzare. 
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Figura 5: Valoarea financiară și de subzistență a resurselor forestiere 

 
4.5  Variația VFR pe chintile de venit 
 
61.  În figurile 6, 7 si 8 sunt reprezentate oscilatiile VFR în funcție de chintilele de venit pentru toată 
zona studiată și, de asemenea, pentru  fiecare dintre cele trei localități în parte. 
 
62. Toate rezultatele prezentate confirmă ipoteza conform căreia în comunitățile rurale sărace, cu cât 
venitul pe gospodărie este mai mic, cu atât dependența față de pădure este mai mare. Conform 
rezultatelor noastre, VFR este cuprins între 1 și 35 %, în toate regiunile luate în studiu. De asemenea, 
alte activități, în special agricultura, reprezintă surse importante și diversificate de venit. O valoare VFR 
mare indică o apropiere față de pădure, precum și de alte surse de venit. O scădere a acestuia este 
influențată de accesul general la resursele  agricole. 
 
63. În Ciorești (localitatea situată la cea mai mare altitudine și cu cea mai mare suprafață de pădure) 
intervalul VFR este mai mic decât în partea de sud (între 14 și 19%). În acest caz, resursele agricole ale 
gospodariilor sunt mai reduse (în această localitate înregistrându-se cea mai mică pondere a veniturilor 
obținute din agricultură). Atâta timp cât toți locuitorii folosesc resursele forestiere, venitul total este mai 
puțin legat de dependența față de pădure. Acest lucru este confirmat și de datele din localitatea 
Alexandru cel Bun, unde VFR a fost cuprins între 0,5 și 32%. 
 
64. Principală sursă de venit a tuturor gospodăriilor provine din activitățile agricole. Se folosesc în 
principal resursele forestiere ca lemn de foc sau pentru necesități rurale, astfel încât venitul obținut din 
acestea nu diferă foarte mult în rândul locuitorilor din regiune. Diferențierea în functie de venituri este 
legată în primul rând de veniturile din agricultură. Pentru gospodăriile înstărite (adică cele cu venituri mai 
mari obținute din agricultură) ponderea resurselor forestiere este mai redusă. Este dificil să se identifice 
de ce VFR este mai mare în chintila a 4-a, dar se pare că, diferențele dintre a 4-a și a 5-a chintilă sunt în 
principal legate de salarii. Pe baza acestor date, vom vedea că resursele forestiere tind să aibă aceeași 
influență asupra venitului total în toate cele trei regiuni luate in studiu. 
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65. Venitul obținut din activitățile silvice crește ușor cu fiecare chintilă, ceea ce înseamnă că venitul 
gospodăriilor mai instărite provine în special din resursele forestiere. O posibilă explicație pentru acest 
lucru este faptul că gospodăriile cu mai multe activități agricole intensive au nevoie de mai mult lemn 
pentru utilizarea de subzistență (de ex. pentru construcțiile rurale ale animalelor sau pentru depozitarea 
produselor agricole). Chiar dacă VFR scade în această chintilă, cu toate acestea nu există o relație 
directă între veniturile totale și veniturile obținute din produsele forestiere.  

 

 
 

Figura 6: Variația VFR pe chintile de venit – Ciorești 

 

 
 

Figura 7: Variația VFR pe chintile de venit – Alexandru cel Bun 
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Figura 8: Variația VFR pe chintile de venit – Borceag 

 
4.6  Variația VFR pe grupe de bunuri  
 

                 
 

Figura 9: Variația VFR pe grupe de bunuri – Ciorești 
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Figura 10: Variația VFR pe grupe de bunuri – Borceag 

 

 
 

Figura 11: Variația VFR pe grupe de bunuri – Alexandru cel Bun 

 
66.  Principala piedică în analiza bunurilor și a influenței veniturilor obținute din produsele forestiere 
se datorează faptului că mulți dintre respondenți refuză să răspundă la întrebările referitoare la valoarea 
totală a gospodăriilor lor. Singura explicație posibilă pentru aceasta este faptul că există o tradiție locală 
de ascundere a obiectelor personale față de vecini. 
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67. Cu toate acestea, pe baza răspunsurilor obținute de la o parte din intervievati, populația a fost 
împărțită în trei grupe (aceleași pentru fiecare localitate) luând în considerare intervale de venituri egale. 
Cu exceptia localitatii Borceag, rezultatele au indicat o scădere a VFR o dată cu creșterea valorii 
bunurilor. Cu toate acestea, trebuie menționat faptul că, din cauza ratei reduse de răspuns, veridicitatea 
acestor rezultate este limitată. 

 
4.7  Principalele produse forestiere (PPF) 
 
68. Pentru toate cele 3 comunități studiate, pădurea este o sursă importantă de combustibil pentru 
încălzirea din timpul iernii. Resursele lemnoase sunt cele mai importante produse exploatate din pădure. 
De asemenea, nucile sunt deosebit de importante pentru Republica Moldova, datorită importanței 
regionale și culturale a arborilor și a lanțului stabil de aprovizionare care încurajează recoltarea și 
vânzarea acestor fructe.  Tradiția de a folosi nucile pentru diferite deserturi și sub alte forme de consum 
încurajează, de asemenea, cultivarea acestora.  
 

 
 

Figura 12: Cauzele scăderii principalelor produse forestiere (PPF) 

  
69. În ceea ce privește percepția asupra creșterii sau scăderii resurselor lemnoase în cazul tuturor 
localităților, aceste cantități sunt în declin (lucru justificat prin dependența ridicată față de lemnul de foc), 
ceea ce este în contradicție cu statisticile oficiale de pe piata lemnului de foc, care prezintă o stabilitate 
în acest sens. Respondenții au indicat că există trei motive majore pentru care cantitățile de lemnul de 
foc sunt în scădere, deși se indică existența unor resurse constante (a se vedea figura 11). VFR scade 
de la prima la a cincea chintilă, ceea ce înseamnă că populația mai înstarită din chintila a cincea este 
mai puțin dependentă de păduri iar cei mai săraci din prima chintilă sunt cei mai condiționați de 
resursele forestiere. Acest lucru justifică diferența dintre statisticile oficiale și răspunsurile localnicilor. 
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5.  Concluzii 
 
70. Pe baza datelor obținute, se pare că există o neconcordanță între perspectiva gospodăriilor și 
cea a administrației cu privire la utilizarea resurselor forestiere. Cu excepția nucilor, resursele lemnoase, 
în special atunci când sunt folosite ca sursă de încălzire, sunt cele mai valoroase și cel mai frecvent 
colectate. Din perspectiva practică, pădurea este folosită în primul rând pentru a satisface nevoile 
populației iar în al doilea rând ca o resursă de suplimentare a veniturilor. Moldsilva sau companiile 
subcontractate de aceasta exploatează lemnul iar resursele lemnoase sunt vândute pe piață ca mărfuri 
industriale (mai puțin de 10%) sau lemn de foc. Orice alt tip de lemn extras din pădure este considerat a 
fi ilegal. Tăierile ilegale se consideră contravenție și se sancționează de către Inspectoratul Ecologic de 
Stat și de administrația forestieră Moldsilva, neexistând un sistem de permisivitate în acest sens. 
Administrația forestieră consideră cantitatea de lemn exploatată ilegal a fi mai mică decât este aceasta 
de fapt. Oficial, nu ar trebui să fie nicio altă sursă de lemn, în afara celui comercializat de Moldsilva. 
Faptul că gospodăriile iși insușesc lemnul fără a-l plăti și percep această activitate de exploatare ca pe 
un venit indică faptul că are loc și exploatarea forestieră ilegală. 
 
71.  Studiul de față, precum și cel realizat în cadrul ENPI FLEG I cu privire la utilizarea lemnului de 
foc și a exploatării forestiere ilegale din zonele rurale ale Moldovei16, ridică semne de intrebare cu privire 
la utilizarea nesustenabilă a resurselor, evidențiind necesitatea promovării resurselor durabile de 
încălzire alternative. 
 
72. Cea mai importantă resursă forestieră pentru comunități este lemnul de foc, datorită faptului că 
principalul factor care determină utilizarea acestei resurse este legat de nevoile de bază, precum 
încălzirea. Toate celelalte resurse, cum sunt nucile și celelalte fructe de pădure, ca măceșele, căpșunile 
etc. au o valoare mai mult sau mai puțin legată de bani, încurajând cu precădere tradiția sau alți factori 
socio-economici, decât stimulentele financiare. 
 
73.  Lemnul de foc rezultă prin exploatări anuale, indiferent dacă administrația forestieră de stat este 
remunerată sau nu pentru această activitate. Faptul că respondenții au inclus lemnul de foc în veniturile 
lor nete, atunci când în mod oficial tot lemnul pentru încălzire poate fi achiziționat numai contra cost, ne 
duce la concluzia că există pe piață și alte surse de lemn, față de cele oficiale, inclusiv eventualele 
exploatări ilegale efectuate cu acordul personalului silvic. Având în vedere amploarea acestor fenomene, 
în ciuda deficitului ridicat de resurse ale produselor comercializate, aceste activități ilegale pot fi 
considerate drept tradiție. 
 
74. Oficial, exploatarea forestieră anuală permisă pentru Moldova este mai mică cu 35% decât 
creșterea anuală. Cu toate că o parte din lemnul de foc nu provine din surse de exploatare legale 
aprovizionarea ar putea rămâne în continuare stabilă, având în vedere scăderea populației și practicilor 
tradiționale de exploatare. Cu toate acestea, rezultatele studiului de față ar trebui să declanșeze o serie 
de întrebări cu privire la utilizarea sustenabilă a resurselor forestiere susținând eforturile deja existente 
de încurajare a dezvoltarii rurale durabile din Republica Moldova17. 

                                                        
16 Galupa D., Ciobanu A., Scobioală M., Stângaci V., Lozan A. (2011): Tăierile ilicite ale vegetaţiei forestiere în 
Republica Moldova: Studiu analitic. Chișinău, Agenţia Moldsilva, – 38 p. (Anul Internaţional al Pădurilor – 2011). 
Raport pregătit în cadrul Programului ENPI FLEG. 
17 Mitchell A., Capcelea A., Rinnerberger N, Phillips H., Popa B. & Lozan A. (2014): Republica Moldova – Notă 
privind Politica Forestieră. Banca Mondială, Chișinău: Î.E.P. Ştiinţa, 2015 (Combinatul Poligrafic). – 68 p. 
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75.  În ceea ce privește utilizarea nucilor, este înbucurător să vedem că o astfel de tradiție 
îndelungată este încă păstrată, în ciuda problemelor din trecut, legate de managementul și utilizarea 
acestora, și în special a presiunii organismelor de reglementare. Nucile sunt un aliment tradițional și o 
sursă importantă de venit, nu numai pentru gospodăriile cu venituri mai mici, dar de asemenea și pentru 
restul populației țării 
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Despre programul FLEG II (ENPI East)   
Programul regional de Guvernare şi Aplicare a Legislaţiei Forestiere (faza II), prin Instrumentul European de 
Vecinătate şi Parteneriat pentru Ţările Estice sprijină gestionarea pădurilor din tările participante. La nivel regional, 
Programul își propune să implementeze Declarația Ministerială FLEG de la St. Petersburg din 2005 și să sprijine țările 
să se angajeze într-un plan de acțiune cu termene precise; la nivel național Programul va analiza sau va revizui 
politicile sectoriale forestiere precum și structurile legale și adm inistrative; va asigura spijin și va ajuta la 
îmbunătățirea cunoștințelor privind gestionarea durabilă a pădurilor din țările participante; la nivel sub -naţional 
(local), Programul va testa și va demonstra cele mai bune practici de management forestier cât  și fezabilitatea 
metodelor îmbunătăţite de gestionare durabilă a pădurilor. Țările participante sunt Armenia, Azerbaijan, Belarus, 
Georgia, Moldova, Rusia și Ucraina. Programul este finanțat de Uniunea Europeană.  
http://www.enpi-fleg.org 
 

Partenerii Proiectului  

 

 

 

 
COMISIA EUROPEANĂ 
Uniunea Europeană este cel mai mare donor din lume de asistență oficială pentru 
dezvoltare. Oficiul de Cooperare şi Dezvoltare EuropeAid, o Direcție Generală a Comisiei 
Europene, este responsabil de elaborarea politicii europene de dezvoltare și furnizarea 
de ajutor în întreaga lume. EuropeAid oferă ajutor printr-un set de instrumente financiare, 
cu accent pe asigurarea calității și eficacității ajutorului Uniunii Europene. Un participant 
activ și proactiv în domeniul dezvoltării, EuropeAid promovează buna guvernare, 
dezvoltarea umană și economică precum și rezolvarea problemelor globale, cum ar fi 
combaterea foametei și conservarea resurselor naturale.  
http://ec.europa.eu/index_en.htm  

   
 

 

 
BANCA MONDIALĂ 
Grupul Băncii Mondiale este una dintre cele mai mari surse de cunoștințe și finanțare 
pentru cele 188 țări membre. Organizațiile care alcătuiesc Grupul Băncii Mondiale sunt 
deținute de către guvernele țărilor membre, care au putere de decizie finală în cadrul 
organizațiilor cu privire la toate aspectele, inclusiv probleme de politică, financiare sau 
privind calitatea de membru. Grupul Băncii Mondiale cuprinde cinci instituții asociate: 
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și Asociația 
Internațională de Dezvoltare (AID), care formează împreună Banca Mondială; Corporația 
Financiară Internațională (CFI); Agenția de Garantare Multilaterală a Investițiilor (AGMI); 
și Centrul Internațional de Reglementare a Diferendelor din Domeniul Investițiilor 
(CIRDDI). Fiecare instituție joacă un rol distinct în misiunea Grupului Băncii Mondiale de 
a pune capăt sărăciei extreme prin scăderea sub 3% a procentului de persoane care 
trăiesc cu mai puțin de 1,25 dolari pe zi, și să promoveze prosperitate comună prin 
stimularea creșterii veniturilor cu cel puțin 40% pentru populația din fiecare țară. Pentru 
informații suplimentare, Vă rugăm să vizitați:  http://www.worldbank.org, http://www.ifc.org, 

http://www.miga.org   

   
 

 

 
IUCN 
IUCN, Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii, ajută lumea să găsească 
soluții pragmatice la cele mai stringente probleme legate de mediu și dezvoltare. 
Activitatea IUCN se concentreaza pe valorizarea și conservarea naturii, asigurarea 
gestionării eficiente și echitabile a resurselor sale, precum și implementarea de soluții 
bazate pe natură pentru provocările globale cu privire la climă, alimentație și dezvoltare. 
IUCN sprijină cercetarea științifică, gestionează proiecte de mediu peste tot în lume și 
reunește guverne, organizaţii neguvernamentale (ONG -uri), Naţiunile Unite și companii 
pentru a dezvolta împreună politici, legi și cele mai bune practici. IUCN este cea mai 
veche și cea mai mare organizaţie de mediu din lume, cu peste 1200 de membri ai 
guvernelor și ONG-urilor și aproape 11000 de experți voluntari din 160 de țări. Activitatea 
IUCN este susținută de peste 1000 de angajați în 45 de birouri și sute de parteneri 
publici, ONG-uri și din sectoarele private din întreaga lume. www.iucn.org  

   
 

 

 
WWF 
WWF este una dintre cele mai mari și mai respectate organizați i independente de 
conservare a naturii din lume, cu aproape 5 milioane de susținători și o rețea globală 
activă în peste 100 de țări. Misiunea WWF este de a stopa degradarea mediului natural 
al planetei și de a construi un viitor în care oamenii trăiasc în  armonie cu natura, prin 
conservarea biodiversității din lume, asigurând folosirea sustenabilă a resurselor naturale 
regenerabile  și prin  promovarea reducerii poluării și a risipei . www.panda.org  
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