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1. Introducere 
 
Guvernul Republicii Moldova s-a lansat într-un proces de reevaluare și armonizare a 

cadrului legal național cu legislația și practicile UE. Legislația forestieră a Republicii Moldova, 
bazată în special pe principiile de gospodărire din trecut, are un șir de deficiențe și necesită 
îmbunătățire, precum și ajustare la noile condiții social-economice din regiune și pe plan 
mondial. 

Procesul de modificare a legislației este unul destul de anevoios și poate dura, în mediu și 
în dependent de circumstanțele social-politice, de la 1 la 2 ani. Important este că, orice proces 
de creare sau/și modificare a legislației include, înainte de aprobare, activități de participare a 
publicului și consultare cu toți cei interesați. 

Cercetările noastre s-au axat pe câteva domenii de activitate, în mod special pe Codul silvic, 
adoptat în 1996 (Legea Parlamentului nr. 887 din 21.06.1996, dar intrat în vigoare din 
16.01.1997), cu amendamente ulterioare din 2001, 2003, 2005, 2009, 2011 și 2013. În perioada 
2009-2012, programul ENPI FLEG I a condus o analiză a legislației și a elaborat o nouă 
structură a Codului silvic (pentru moment doar capitole și articole), care a fost propusă Agenției 
„Moldsilva”. Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova (adoptată 
prin Hotarârea Parlamentului nr. 350-XV din 12.07.2001) a fost însoțită de un Plan de Acțiune 
(aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.739 din 17.06.2003), dar care a fost ulterior abrogat (prin 
Hotarârea Guvernului nr. 796 din 25.10.2012). Strategia respectivă, care va dura pană în 2020, 
necesită un plan de acțiune nou, care să ducă pană la capăt procesul de implementare. 

Scopul prezentului studiu a fost efectuarea unei analize comparative a cadrului legal 
forestier din Republica Moldova cu legislația și bunele practici sau experiența internațională 
aplicabilă, implicit cu cea din statele UE, care să preleve informații utile pentru dezvoltarea 
sectorului forestier național, precum și să contribuie la dezvoltarea socială, economică și 
ecologică din țară. Rezultatele acestui studiu nu sunt actele legislative elaborate și/sau 
aprobate, dar mai degrabă oferirea unei opinii terțe autorităților relevante din Republica 
Moldova. Informațiile și datele acestui studiu sunt propuse să ajute autoritățile și instituțiile 
abilitate din Republica Moldova în intențiile sale de îmbunătățire a cadrului legal care să asigure 
o mai bună gestionare și conservare a resurselor forestiere. În cele din urmă, reglementarea 
corectă și echitabilă a relațiilor cu ecosistemele forestiere, printr-o legislație adecvată și 
performantă, este cheia succesului spre o dezvoltare durabilă. 

 
2. Abordarea problemei 
 
Deşi Moldova a înregistrat în ultima perioadă, la nivel oficial, progrese semnificative în ceea 

ce privește crearea și fortificarea cadrului legal în domeniul gestionării resurselor naturale, 
protecţiei și conservării biodiversităţii (spre exemplu, dublarea suprafeței ariilor naturale 
protejate de stat în comparație cu 1996, extinderea terenurilor împădurite, crearea reţelei 
ecologice naţionale, conştientizarea ecologică a populaţiei etc.), procesul de degradare a 
habitatelor și ecosistemelor naturale nu a fost stopat.  

Ținând cont de faptul că, Republica Moldova este o țară preponderent agrară (peste 2/3 din 
teritoriu reprezintă terenurile predestinate agriculturii, din care 90% sunt deja privatizate, multe 
din care abandonate), suprafețele acoperite cu vegetație forestieră (circa 13,7% din teritoriu, 
dar efectiv doar 7-8% reprezintă adevăratele păduri, restul fiind plantații în special de salcâm, 
specie introdusă dar aproape naturalizată) reprezintă cele mai mari suprafețe de ecosisteme 
semi-naturale din țară. Acest lucru ridică importanța pădurilor nu numai în calitate de refugiu 
pentru diversitatea biologică (inclusiv varietatea genetică specifică), dar și ca sursă de existență 
pentru comunitățile locale. (datele FLEG denotă o dependență mare de resursele forestiere, cu 
un consum de masă lemnoasă dublu față de posibilitatea autorizată). 
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O practică recent apărută, de circa 10-15 ani, este politizarea puternică a sectorului forestier 
și promovarea intereselor de grup în detrimentul principiilor durabile ale managementului 
forestier. Neglijarea aspectului profesionist și lipsa de transparență în gestionarea pădurilor 
prevalează asupra apartenenței (și loialității) politice. Abordarea superficială a rolului pădurilor 
printre cei ce sunt numiți în funcții de conducere a entităților silvice de stat, fapt ce afectează 
gestionarea resurselor forestiere, duce la o stare nefavorabilă în perfectarea cadrului legal. 
Apare și o tendința de a crea prea multe legi și acte normative, fapt ce complică lucrurile și duce 
la conflicte de interese în interiorul cadrului legal-normativ ce tine de utilizarea resurselor 
naturale, controlul și sancționarea pentru încălcarea legislației. 

Toate acestea implică alte abordări care, la rândul lor, necesită aplicarea unor noi 
mecanisme și pârghii în perfectarea cadrului legal și normativ – adaptat la noile condiții și cu 
viziuni clare de viitor care să contribuie la redresarea problemelor stringente ale sectorului.   

 
3. Scopul și metodologia 

 
Raportul reprezintă o totalizare a activaților de examinare a cadrului legal existent în 

domeniul forestier al Republicii Moldova, precum și experienței statelor UE și a țărilor vecine 
(România și Ucraina), petrecute în perioada martie 2014 – august 2015. Acest studiu reprezintă 
de fapt o viziune independentă de cea a autorităților forestiere din Republica Moldova, creată în 
urma consultărilor și discuțiilor cu specialiștii din țară care activează în diverse domenii 
(forestier, mediu, agricultură, dezvoltare regională, turism, serviciu vamal și grăniceri, economie, 
cadastru și resurse funciare), precum și întrevederile cu diverși experții ai diferitor organisme 
internaționale. 

Reieșind din prioritățile naționale ale programului ENPI FLEG II în Republica Moldova 
(www.enpi-fleg.org) pentru perioada 2013-2016 (vezi anexa 1), sarcina principală a fost de a 
conduce un studiu comparativ al legislației naționale și celei internaționale (în special a țărilor 
UE) pentru a elucida bunele practici și experiențe în vederea asigurării informației necesare, 
care să poată fi utilizată de părțile interesate din Moldova la fortificarea cadrului legal național, 
implicit la elaborarea: 

 variantei noi a Codului silvic (în baza structurii propuse în cadrul fazei I a programului 
ENPI FLEG);   

 legislaţiei în domeniul managementului pădurilor/vegetaţiei în zona  de frontieră; 

 legislaţiei în domeniul gestionării pădurilor şi vegetaţiei forestiere  al comunităţilor (sau 
așa-numitul sector comunal); 

 legislaţiei în domeniul gestionării pădurilor şi vegetaţiei forestiere aflată în proprietatea 
privată (sectorul forestier privat, care este în creștere); 

 unui nou Plan de Acţiuni pentru implementarea Strategiei dezvoltării durabile a 
sectorului forestier din Republica Moldova.  

Pentru realizarea scopului propus, au fost examinate numeroase surse și materiale: 20 de 
documente internaționale privind politica forestieră și biodiversitatea (strategii, protocoale și 
acordurilor internaționale), 10 studii independente (produse de banca Mondială, IUCN, WWF, 
Soros Moldova Foundation), 50 de acte legislative din domeniul forestier al statelor UE și țărilor 
din spațiul post-sovietic, 15 documente de politici la nivel național, precum și peste 100 de acte 
legislative și normative la nivel național cu tangență la domeniul forestier și alte domenii care au 
tangență la acesta (agricultură,mediu, turism, economie/finanțe, resurse funciare). 

Autorii au organizat 46 întruniri cu experți naționali și internaționali, precum și au participat la 
27 sesiuni tematice (seminare, mese rotunde, întruniri bilaterale) cu implicarea părților 
interesate. 

 
 
 

http://www.enpi-fleg.org/
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4. Cadrului legal existent 
 
Cadrul legislativ ce stă la baza politicii promovate de stat în domeniul forestier include: 

Constituţia Republicii Moldova, circa 20 legi, un set de acte normative ale Guvernului și alte 
documente de reglementare departamentală. 

În politica forestieră a statului, funcţia primordială a pădurilor este cea de protecţie a 
mediului şi de asigurare a echilibrului ecologic. Codul Silvic, de rând cu alte legi, prevăd 
interzicerea reducerii suprafeţelor fondului forestier, iar recoltarea masei lemnoase se permite 
numai în limitele stabilite de amenajamentele silvice. O serie de prevederi din Codul 
contravențional şi din Codul penal sunt orientate nemijlocit spre protejarea pădurilor contra 
acţiunilor distructive. 

Legislaţia în vigoare favorizează extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră 
prin împădurirea terenurilor degradate, afectate de alunecări, crearea fâşiilor de protecţie a 
apelor râurilor şi bazinelor de apă. Principale acte legislative din domeniul forestier sunt expuse 
în Tabelul 1, iar documentele de politici cu tangență la sectorul forestier în Tabelul 2. 

 
Tabelul 1: Principalele acte legislative ce țin de deomeniul forestier 

Denumirea / aprobarea 

Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 

Codul silvic nr. 887-XIII din 21 iunie 1996 

Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător 

Legea nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 regnului animal 

Legea nr. 1102-XIII din 6 februarie 1997 cu privire la resursele naturale 

Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat 

Legea nr. 591-XIV din 23 septembrie 1999 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor 
urbane şi rurale 

Legea nr. 1041-XIV din 15 iunie 2000 pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor 
degradate  

Legea nr. 325-XVI din 15 decembrie 2005 cu privire la Cartea Roşie a Republicii 
Moldova 

Legea nr. 239-XVI din 8 noiembrie 2007regnului vegetal  

Legea nr. 94-XVI din 5 aprilie 2007 cu privire la reţeaua ecologică 

Legea nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea 
lor 

Legea apelor nr.272 din 23 decembrie 2011 

 
Tabelul 2: Principalele documente de politici cu tangență la domeniu forestier 

Denumirea / aprobarea 

Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova, aprobată prin 
Hotărârea Parlamentului nr. 350-XV din 12 iunie 2001; 

Strategia privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 şi 
Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 274 din 18.05.2015; 

Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 şi Planul de acţiuni pentru implementarea 
acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301 din 24 aprilie 2014; 

Planul naţional de extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră pentru anii 2014-
2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 101 din 10 februarie 2014; 

Programul naţional privind constituirea reţelei ecologice naţionale pentru anii 2011-
2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 593 din 1 august 2011; 

Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 409 din 4 iunie 2014. 
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5. Opinii independente asupra sectorului 
 
Câteva studii, elaborate recent de instituții internaționale, cu participarea experților locali, 

prezintă nu numai o analiză a stării sectorului forestier din Republica Moldova, dar și estimări și 
viziuni de viitor ale dezvoltării acestuia, inclusiv o trecere în revistă a cadrului legal și 
problemelor stringente care urmează a fi soluționate și ca urmare a îmbunătățirii cadrului 
legislativ.  

Cercetările grupului analitic independent Expert Grup din 2013, expuse în raportul „Eficiența 
și transparența utilizării resurselor fondului forestier” din cadrul proiectului „Procesul bugetar în 
Republica Moldova: monitorizarea transparenței și promovarea controlului public” finanțat de 
Fundația Soros-Moldova, exprimă o viziune globală asupra sectorului forestier din Moldova, cu 
constatarea problemelor majore, și principalelor direcții și acțiuni necesare de întreprins. 

„Studiu privind responsabilizarea socială: Sectorul forestier din Republica Moldova”, produs 
de Banca Mondială în 2013, s-a bazat pe o analiză a cadrului legislativ, a celor mai bune 
practici mondiale și materiale analitice privind sectorul forestier. 

„Republica Moldova – notă privind politica forestieră” (NPF), elaborată de Banca Mondială 
în 2014, oferă nu numai o opinie independentă asupra sectorului forestier, dar și un set de 
recomandări strategice care vor contribui la definirea obiectivelor sectorului și la identificarea 
oportunităţilor pentru Strategia de cooperare a Băncii Mondiale cu Republica Moldova. 

Aceste studii independente denotă deficiențe mari în gestionarea resurselor forestiere și 
indică asupra faptului că, sectorul forestier necesită reformare, prin separarea clară a funcțiilor 
și atribuțiilor părților interesate. 

 
6. Îmbunătățirea cadrului legal  
 
6.1. Provocările legislative  

 
Necesitatea îmbunătăţirii legislaţiei forestiere este dictată de starea pădurilor, practicilor de 

gospodărire și viziuni de viitor: schimbările social-economice, ratificarea convenţiilor 
internaţionale cu referință directă sau indirectă la mediu şi păduri, orientarea spre conservarea 
pădurilor şi gestionarea lor durabilă, majorarea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră 
prin crearea pădurilor pe terenurile APL, plantarea de noi păduri pe terenurile private şi suport 
în continuare, alocarea recentă din ultimii ani a unor suprafeţe de păduri în scop de recreere şi 
cinegetică, organizarea licitaţiilor forestiere de comercializare a masei lemnoase pe picior. 

Procesul de reforme lansat în sectorul forestier se bazează pe principiile Strategiei de 
reformare instituțională a sectorului forestier din Moldova (SRIFM), elaborată în 2012 printr-o 
participare largă a părților interesate. Drumul spre o trasformare a început să se realizeze în 
anul 2015, proces ce va necesita eforturi mari și asistență legal-normativă. 

Din cercetările noastre, în unele cazuri legislaţia silvică este ambigua sau generalistă, ceea 
ce lasă loc pentru interpretări diferite și crează tot mai multe neclarități. Toate acestea afectează 
direct utilizarea durabilă a resurselor forestiere. 

 
6.2. Politica forestieră – între necesități și realitate  

 
Documentul principal de politică forestieră este „Strategiea dezvoltării durabile a sectorului 

forestier din Republica Moldova” (2001). În 2003 Guvernul Republicii Moldova aprobă o 
Hotarâre cu privire la implementarea Strategiei (nr. 739 din  17.06.2003), ce ulterior în 2012 a 
fost abrogată de rând cu alte documente (prin Hotarârea Guvernului nr. 796 din 25.10.12, 
MO228/31.10.12 art.858). 
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Strategia menționează foarte clar rolul pădurilor ca o sursă inestimabilă de diverse beneficii 
prin produsele sale și contribuția la dezvoltarea societății, precum și importanţa majoră în 
menţinerea echilibrului ecologic.  

De la elaborarea și aprobarea acestei strategii lucrurile în sectorul forestier au evoluat destul 
de rapid, elucidând unele probleme de mare amploare cu care se confruntă sectorul, care sunt 
enumărate mai jos. Consumul exagerat de produse ale pădurii (în special masa lemnoasă, 
resurse cinegetice), ce depășește mult nivelele autorizate (vezi studiile FLEG), impune la acțiuni 
mai hotarâte. În aelași timp, interesul societății față de produsele și serviciile oferite de pădure 
este în creștere. Pentru a reglementa aceste relații, este nevoie de o abordare corectă, menită 
să creeze condiții legale pentru utilizarea rațională și să nu permită epuizarea resurselor. 

 
6.3. Codul silvic necesitată o nouă abordare  

 
Codul silvic al Republicii Moldova (1996) este documentul de bază care reglementează 

relaţiile de folosire a pădurilor, protecţia terenurilor și apelor, precum şi utilizarea și conservarea 
regnului vegetal şi animal. Deşi din momentul intrării în vigoare Codul silvic a trecut prin mai 
multe modificări  (în 2001, 2003, 2005, 2009, 2011 și 2012), în urma analizei acestuia 
constatăm că, unele prevederi ale acestuia sunt deja depăşite de timp, iar altele necesită a fi 
racordate la cerințele directivelor UE și prevederile tratatelor internaționale cu privire la păduri, 
biodiversitate, schimbări climatice și deșertificare.  

În actualul Cod Silvic lipsesc capitole cu referinţă la administrarea şi gospodărirea fondului 
forestier proprietate publică a APL (pădurile comunale), pădurile și altă vegetație forestieră 
aflate la frontiera de stat, precum și sectorul forestier privat. Foarte succint sunt redate 
drepturile şi obligaţiunile gestionarilor şi beneficiarelor fondului forestier, în special pentru 
pădurile comunale și private, cerințele către folosința fondului forestier în scop de recreere sau 
pentru activitate cinegetică. Lipsesc așa capitole precum „conservarea biodiversităţii”, 
„promovarea conştiinţei forestiere”, „împădurirea terenurilor degradate şi plantarea perdelelor 
forestiere de protecţie pe terenurile din afara fondului forestier”, „certificarea pădurilor” și 
„evidența produselor lemnoase și nelemnoase la comercializarea acestora” etc. 

 
6.4. Cadrul legal îmbunătățit – succesul asigurarii rezultatelor 

 
Pe lângă cadrul strategic de gestionare a pădurilor aflate în proprietatea directă a statului, 

lipseşte cu desăvârşire legislația privind crearea pădurilor comunale, care reprezintă terenurile 
acoperite cu păduri, vegetaţie forestieră, perdele forestiere de protecţie a câmpurilor, precum şi 
terenurile destinate împăduririi aflate la evidenţa APL-urilor. De obicei, astfel de plantații 
forestiere sunt create pe terenuri nepotrivite (inapte pentru alte folosinţe), reprezentând trupuri 
de pădure mici şi dispersate, în extravilanul localităţilor şi expuse intens factorului antropic 
(păşunatul şi tăieri ilicite, depozitarea deşeurilor şi resturilor menajere etc.), iar mecanismele 
juridice și normele tehnice pentru astfel de plantații forestiere practic lipsesc. 

Atât prevederile cu privire la principiile de plată pentru folosinţele silvice, cât și cele ce țin de 
valoarea reală a produselor și serviciilor silvice (directe și indirecte) sunt insuficient stabilite. 

Lipsesc mecanisme şi instrumente legale care ar influenţa și ar crea condiții pentru 
activitatea economică, stimularea utilizării raţionale a resurselor naturale, în special forestiere, și 
de conservare a biodiversităţii. Pentru APL deținătoare de păduri nu sunt stabilite mecanismele 
de elaborare, coordonare şi organizare a îndeplinirii, în comun cu organele silvice de stat, a 
programelor locale privind dezvoltarea durabilă, folosirea, regenerarea, paza şi protecţia lor. 
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7. Examinarea experienței internaționale –utilitate 
pentru Moldova 

 
7.1. Istorie și transformări 

 
Constatarea principală, parvenită în urma examinării legislației silvice a statelor EU și ex-

sovietice (inclusiv Republica Moldova), este că, în toate aceste țări există o lege de bază cu o 
denumire, mai mult sau mai puțin, similară - Codul silvic sau Legea pădurilor, legi care stabilesc 
clar relațiile, reglementările regimului silvic și funcțiile de bază ale pădurilor, precum și 
competențele autorităților responsabile de gestionarea, gospodărirea, paza și protecția 
pădurilor.  

Diferența dintre cadrul legal al statelor UE și cel al statelor ex-sovietice este că, în 
majoritatea statelor ex-sovietice nu este clar dreptul asupra terenului (inclusiv asupra terenurilor 
silvice), nu sunt elucidate prevederile privind gestionarea pădurilor private, cat și reglementările 
privind crearea, gestionarea și întreținerea pădurilor comunale. Toate acestea pot fi explicate 
prin gospodărirea pădurilor din trecutul apropiat - perioada sovietică, bazată pe modelul 
centralizat de gestionare a resurselor naturale și minimalizarea (sau absența totală) a sectorului 
privat. Contrar țărilor Europene (vezi Tabelul 3), sectorul comunal și privat din țările spațiului ex-
sovietic au fost mult oprimate și chiar distruse (cel privat), deși până la instalarea regimului 
sovietic proprietatea privată și/sau alte forme de gospodărire decât cea de stat erau puternic 
dezvoltate în unele ţări.  

 
Tabelul 3: Europa: proporţia pădurilor particulare din totalul fondului forestier 

Ţara 
Total fond forestier  

(mii ha) 
Păduri particulare  

(%) 

Austria 3.877 82 

Danemarca 466 73 

Finlanda 23.373 70 

Franţa 14.155 74 

Germania 10.735 42 

Italia 8.550 60 

Luxemburg 87 55 

Norvegia 9.565 83 

Olanda 334 52 

Portugalia 3.102 91 

Spania 25.622 70 

Suedia 28.015 70 

Total      127.881       69 

 
Sectorul comunal și privat devin nu numai o provocare pentru Republica Moldova, dar și o 

șansă reală de a crea noi oportunități și de a construi relații durabile cu pădurea, cu care 
suntem într-o interdependență reciprocă. Calea parcursă și experiența altor state, în special a 
celor Europene, în acest sens este foarte binevenită. Bineînțeles, exemplul țărilor UE nu 
înseamnă pentru Republica Moldova o trecere bruscă de la sistemul centralizat spre o 
diversificare a proprietății asupra pădurilor. În acest sens există și amenințări de a distruge 
pădurea „peste noapte” (precum este rezultatul negativ al retrocedărilor în România), în special 
riscuri sociale (existență) și economice (dorința de a obține venituri rapide), ceea ce contrazice 
cu dezvoltarea durabilă spre care tindem atât de mult. 
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Începând cu anii 1990, multe țări din Europa Centrală și de Est au trecut prin procese de 
transformări (reformări) ale sectorului forestier, inclusiv în aspect de îmbunătățire a legislației. 
Aceasta a derulat în paralel cu o participare activă a acestors la diverse inițiative și activități 
internaționale, ceea ce este slab realizat de Republica Moldova. Deși, formularea sau 
îmbunătățirea cadrului legal cu privire la sectorul forestier privat sau comunal rămâne o sarcină 
complicată, soluții noi ajustate la necesitățile curente sunt deja introduse în mai multe țări.   

Legislația a mai multor țări prevede principii durabile clare, iar responsabilitarea pentru 
implementarea acesteia rămane pe seama deținătorilor de pădure, ceea ce nu este realizat în 
Republica Moldova. Spre exemplu, un lucru bine cunoscut în practica Europeană de 
gospodărire: în Polonia și Republica Ceha proprietarii de păduri sunt obligaţi ca, în termen de 2 
ani de la efectuarea lucrărilor de recoltare a masei lemnoase, să asigure împădurirea 
suprafeţelor exploatate – fapt ce este parțial transpus și în Republica Moldova, dar care are 
deficiențe mari la capitolul implementare practică, control al lucrărilor efectuate, cheltuieli și 
eficiența financiară. Aceasta este și una din explicațiile faptului că circa 60-70% din arboretele 
din Republica Moldova au proveninență vegetativă, ca rezultat al unei gospodării ineficiente din 
trecut și prezent. 

Mai jos prezentăm o analiză a cadrului legal forestier din mai multe țări (inclusiv cele două 
țări vecine, România și Ucraina, cu care se cooperează mult în aspect bilateral sau chiar 
trilateral pe diferite segmente), de unde propunem să fie preluate acele exemple și bune practici 
legale care pot fi utile pentru  sectorul forestier al Republicii Moldova. 

 
7.2. Experiența României 

 
Relațiile dintre România și Republica Moldova sunt bazate pe tradiții și similarități istorice, 

culturale şi chiar geografice cu unele regiuni ale României1. Astfel, cea mai benefică experiența 
legală pentru transpunere în legislația Republicii Moldova este, desigur, legislația silvică a 
României.  

Fondul forestier al României este supus prevederilor regimului silvic, în conformitate cu 
Codul silvic și legislaţia silvica subsecventă, precum şi sistemul de norme tehnice silvice, 
economice si juridice care alcătuiesc regimul silvic. Respectarea regimului silvic este obligatorie 
pentru toți deținătorii de fond forestier. Întocmirea amenajamentelor silvice este obligatorie 
pentru orice categorie de proprietate asupra pădurilor, indiferent de suprafaţa de fond forestier 
deţinută. Toţi beneficiarii trebuie să demonstreze că există amenajamente silvice în vigoare pe 
toată perioada angajamentului şi pe toată suprafaţa gestionată. 

Principalele elemente din legislația silvică a României, care se propun de a fi transpuse în 
legislația Republicii Moldova, se referă la exploatarea durabilă a pădurilor, la înăsprirea 
pedepselor pentru furtul de masă lemnoasă, gestionarea eficientă şi durabilă a micilor 
proprietăţi, măsurilor de transabilitate a lemnului, identificarea pârghiilor economice pentru 
descurajarea de recoltare a masei lemnoase „necontabilizate” și încurajarea activităților legale.  

Din experienţa României (în special Codul silvic), aducem câteva aspecte legate de evoluția 
sectorului forestier privat ce merita atenție și care pot fi chiar recomandate pentru Republica 
Moldova, astfel încât acestea să permită promovarea unui management eficient al pădurilor 
private din Republica Moldova (inclusiv aspirațiile de a adera la comunitatea internațională și 
UE în particular): 

 Întărirea autorităţii silvice centrale, cu accent pe serviciile de sprijin, din cadrul 
gospodăriilor silvice în vederea oferirii de consultanţă corespunzătoare necesităţilor 
noilor proprietari privaţi de pădure, precum şi asigurarea unei gestionări eficiente a 
terenurilor aflate în proprietatea Statului şi în proprietate privată; 

 Sprijin pentru asocierea proprietarilor privaţi de pădure sau pădure și pășuni, prin 
punerea la dispoziţie de personal de bază, suport logistic şi dotări de bază; suport în 

                                                           
1
 Ne referim la Moldova romanească, care de rand cu actuala Republica Moldova, de ambele părți ale 

râului Prut, constituiau în trecut o singură provincie. 
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pregătirea unui plan de dezvoltare a afacerii care să definească dezvoltarea acestora, 
ajutor in vederea accesării finanţărilor de la organismele internaţionale; 

 Sprijinirea înfiinţării pădurilor private prin intermediul asistenţei orientate spre 
dezvoltarea comunităţilor în zonele cu nivel ridicat de sărăcie, unde terenurile degradate 
pot fi supuse împăduririi, şi care actualmente au capacitate limitată de organizare. 

Un alt aspect pozitiv pentru preluare sunt modalităţile de sprijin pentru dezvoltarea durabilă 
a pădurilor din România (proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate 
publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale). Astfel, conform Codului Silvic din România 
(art. 97), statul alocă anual de la buget 2  sume pentru asigurarea integrală a costurilor 
administrării, precum şi a serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a 
persoanelor fizice şi juridice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 
30 ha, indiferent dacă aceasta este sau nu este cuprinsă într-o asociaţie. Statul acordă 
compensaţii reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, 
datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în 
recoltarea de masă lemnoasă. 

 
7.3. Experiența Ucrainei 

 
Legislația silvică a Ucrainei are multe lucruri comune cu legislația silvică a Republicii 

Moldova, în special prin prisma trectului sovietic și relațiilor social-economice de schimb între 
cele două țări vecine. Legislația în vigoare denotă prezență sectorului forestier de stat, privat3 și 
comunal, iar legislația este aplicabilă pentru toți deţinătorii de resurse forestiere.  

Codul silvic al Ucrainei (1994), cu modificările ulterioare din 2006 și 2013, stipulează clar 
divizarea pădurilor în șase grupe funcționale: păduri cu funcții de protecție, păduri pentru 
recreere și îmbunătățirea condițiilor de sănătate, păduri cu valori istorice și culturale, păduri cu 
funcții speciale, și păduri exploatabile4. 

Experiența Ucrainei transpune prevederile legislației funciare în cea silvică, armonizare cu 
cerințele internaționale şi reglementările privind răspunderea pentru gestionarea nerațională a 
pădurilor, organizarea regimului silvic, elaborarea standardelor de gestionare a pădurilor pe 
principiile dezvoltării durabile pentru stabilirea echilibrului economic, ecologic (silvic) și social.    

În conformitate cu practicile și a unei decizii guvernamentale speciale la nivel de regiuni, se 
permite arenda pădurilor în scopuri de recreere, educaționale, cercetare și vânătoare. Durata 
contractelor de arendă e pană la 49 de ani. Această practică a stârnit multe conflicte sociale 
deoarece a limitat accesul cetățenilor în păduri, deși legislația existentă permite accesul liber.  

În cadrul programului ENPI FLEG I din Ucraina a fost elaborat studiul „Analiza cadrului legal 
privind asigurarea drepturilor cetățenilor de a folosi resursele forestiere, a riscurilor de corupție 
și de prevenire a crimelor de pădure", prin care s-a constatat că responsabilitățile utilizatorilor 
de pădure nu sunt clar documentate și insuficient explicite, precum și nu există o procedură 
pentru rezilierea acordurilor de gestionare a pădurilor. 

 
7.4. Experiența Europei Centrale 

 
În Europa centrală, cu tradiții extinse și o cultură sporită față de resursele forestiere, se 

observă o mai mare diversitate de deținători de păduri, în special ptin agentul privat, inclusiv 
întreprinderi silvice private. Subvenționarea sectorului forestier este o practică tipică pentru 
țările Europei centrale și occidentale. Accesul în păduri este liber, utilizarea este reglementată. 

                                                           
2
 Prin bugetul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură 

3
 Se pare că există restricții pentru deținătorii de terenuri silvice private 

4
 Această categorie, de păduri exploatabile, nu mai există în legislația Republicii Moldova, deși a existat 

până la intrarea Codului Silvic în vigoare în 1996. Actualmente, toate pădurile, conform Codului Silvic, au 
în exclusivitate funcții de protecție. 
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Legile la nivel de țară sunt armonizate cu legislația UE, iar instituțiile reprezentative ale 
sectorului forestier negociază cu Consiliul Europei privind aspectele tehnice.  

La baza lesislaţiei silvice a Germaniei stă Legea Federală a Pădurilor (Bundeswaldgesetz) 
din 1975, dar mai există și alte legi specifice privind gospodărirea pădurilor pentru fiecare 
„land”. La general, proprietatea asupra pădurilor şi exploatarea ei este bine reglementată. Sunt 
supuse aprobării obligatorii așa activități precum: schimbarea speciei, schimbarea tratamentului, 
prima împădurire, lupta cu dăunătorii etc. Sectorul forestier al Germaniei este subiectul 
subvențiilor de stat: (1) directe - care vizează în special investiţii pe termen lung (plantaţii, 
arborete pioniere, îngrijirea culturilor silvice) şi ajutoarele în caz de catastrofă; precum și (2) 
indirecte - prin diferite forme de consultanţă și perfecţionare a calificării proprietarilor şi 
muncitorilor forestieri.  

Austria administrează fondul forestier conform Legii Pădurii (Forstgesetz) din 1975, 
modificată în 1987, care promovează gospodărirea superioară şi asigurarea continuităţii 
funcţiilor pădurii, precum și activități specifice de implementare a politicii forestiere și de 
conservare a biodiversităţii. Principiile de bază care se recomandă de a fi luate în considerație 
sunt: conservarea pădurilor pentru protecția resurselor de sol; mecanisme clare de extindere a 
terenurilor împădurite; modul de efectuare a tratamentelor şi altor lucrări silvice prin prisma 
dezvoltării durabile și conservării biodiversității; metode progresiste împotriva bolilor şi 
vătămătorilor pădurii; prevederi clare privind paza pădurilor contra incendiilor şi poluării; norme 
şi restricţii  de  recoltare a masei lemnoase şi a produselor pădurii; promovarea 
amenajamentului silvic şi elaborarea planurilor de dezvoltare a pădurilor; obligativitatea de a 
instrui personalul, pregătirea cadrelor, educarea şi conştientizarea publicului; reguli privind 
utilizarea, creșterea și realizarea materialului reproductiv. 

Republica Cehă este un exemplu clasic când principiile gestionării durabile a pădurilor s-au 
aplicat încă din secolul XVII fără pierderi în suprafața acoperită cu păduri, deși degradarea 
pădurilor a avut loc. Conform Legii Pădurii (Lesní zákon) a Cehiei (1995), pădurile sunt divizate 
în 3 grupe: păduri comerciale sau gospodărite (circa 2/3 din suprafața fondului forestier), păduri 
de protecție (în zonele cu risk de eroziuni, impact negativ asupra mediului) și păduri cu funcții 
speciale (circa 1/5 din suprafața fondului forestier, incluse in ariile protejate). Arenda și sub-
arenda pădurilor de stat în scopuri comerciale nu este permisă. Guvernul reglementează 
inventarul forestier5, prin care monitoriează starea reală a resurselor forestiere. Regenerarea 
pădurii (indiferent de tipul de tăiere aplicat) este o prioritate mare și este efectuată cu specii 
potrivite stațiunii, iar lucrările ulterioare de îngrijire sunt efectuate la timp și într-o manieră 
sistematică pentru a îmbunătăți condițiile arboretului. Conform Strategiei Naționale privind 
Diversitatea Biologica (SNDB) a Cehiei, un anumit volum de ‚lemn mort’ 6  trebuie lăsat în 
pădure, care asigură habitate indispensabile pentru biodiversitatea pădurilor și prezintă un 
factor important în menținerea ecosistemelor forestiere. 

 
7.5. Experiența țărilor Baltice 

 
Exemplul țărilor baltice ar fi unul util pentru Republica Moldova, reieșind atât din trecutul 

istoric comun pentru o anumită perioadă (în componența URSS). Totodată, merită atenție 
obligativitatea legilor și aplicarea acestora în practică, asociat și de taxe (amenzi) mai mare 
pentru încălcarea legislației. Cadrul legal pare să fie bine armonizat cu directivele UE și elaborat 

                                                           
5
 Statul acoperă cheltuielile pentru petrecerea inventarului forestier 

6
 Cercetările demonstează că anume absența lemnului mort și arborilor bătrâni este problema principală a 

silviculturii cehești ce ține de sănătatea pădurilor pe termen lung. Circa 50–230 m3/ha de lemn mort este rata 
pentru pădurile naturale ale Cehiei. 
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în concordanţă cu prevederile internaţionale în domeniul durabilităţii pădurilor. Potențialul 
pădurilor este cu mult mai mare decât cel al Republicii Moldova7. 

Legea pădurilor a Lituaniei (1994) definește pădurea ca una din principalele resurse, care 
servește bunăstării statului și cetățenilor ei; iar pădurile sunt divizate în 4 clase: păduri cu funcții 
de conservare, păduri cu funcții speciale, păduri cu funcții de protecție și păduri comerciale. 
Fiind cel mai mare stat baltic, Lituania a trecut printr-un proces de restituire și privatizare a 
pădurilor după 1990, iar astăzi pădurile private alcătuisc circa 30%, restul fiind în gestiunea 
Serviciului Silvic de Stat. Cooperarea dintre autoritatea silvică centrală și deținătorii de păduri 
private este insuficientă, iar gestionarea lor (în comparație cu cele de stat) nu este completă. 

Legea Pădurii a Letoniei (2000) stabileşte condiţiile necesare dezvoltării durabile a pădurii 
indiferent de forma de proprietate, asigurând drepuri egale, protejarea dreptului de proprietate, 
o libertate economică, precum și responsibilități egale pentru propietari sau custodii. Legea 
prescrie vârste minimale de recoltare (exploatabilitate) pentru fiecare specie de arbori (de fapt, 
vârstele au fost coborâte, ceea ce a asigurat livrarea unui volum mai mare de lemn), suprafața 
maximă pentru tăierile rase și alte restricții. Proprietarii de pădure pot recolta anual pană la 10 
m3 de lemn de foc fără autorizație. 

Legea Pădurilor (2007) a Estoniei asigură protejarea și gestionarea durabilă a pădurii în 
calitate de ecosistem. Gestionarea pădurilor este considerată durabilă dacă asigură o 
diversitate biologică, capacitatea de producere și regenerare, precum și posibilități de multiple 
folosințe pentru a satisface necesitățile ecologice, economice, sociale și culturale. 

 
8. Constatări și recomandări utile 

  
 Deşi recent au fost înregistrate progrese privind îmbunătățirea cadrului legal în domeniul 
forestier, folosirii raționale a resurselor naturale și în domeniul protecţiei biodiversităţii 
(extinderea ariilor naturale protejate, sporirea terenurilor împădurite, crearea reţelei ecologice 
naţionale, conştientizarea ecologică a populaţiei etc.), procesul de degradare a ecosistemelor 
(în special habitate naturale) nu a fost stopat, ceea ce explică necesitatea adoptării unor noi 
mecanisme pentru cadrul legal-normativ. 
 Problemele dezvoltării durabile necesită a fi prioritizate, iar consolidarea sectorului forestier 
și crearea condiţiilor pentru îmbunătăţirea calităţii componentelor diversităţii biologice ar trebuie 
să fie în topul acestor priorități.   

În baza analizelor efectuate, mai jos este expusă informația utilă – constatări și recomandări 
menite să ajute la elaborarea unui cadru legal-normativ eficient, care să contribuie la 
dezvoltarea durabilă a resurselor naturale ale Republicii Moldova (vezi anexa 2). 

 
 8.1. Necesitatea unei viziuni clare 

 
Aspirațiile Republicii Moldova de a se integra în comunitatea Europeană și dorința de a crea 

o politică forestieră clară (inclusiv prin asistență internațională), permite de a ne apropia și mai 
mult de standardele europene. Toate direcţiile prioritare de dezvoltare a Republicii Moldova 
stabilite în documentele strategice urmăresc ajustarea politicilor şi legislaţiei naţionale relevante 
la cele europene. 

Documente recente de politici ale Republicii Moldova8 au stabilit prevederi importante, care 
necesită a fi transpuse pentru a asigura dezvoltarea durabilă a sectorului forestier național. 

                                                           
7
 Rata de îmădurire variază de la 34% (400 milioane m3 lemn pe picior) în Lituania, 48% (468 milioane m3 lemn pe 

picior) în Estonia și circa 54% (668 milioane m3 lemn pe picior) în Letonia. Rata de împădurire în Republica 
Moldova este de 13,7% (45 milioane m3 lemn pe picior). 
8
 Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 301 din 24.04.2014, precum și Strategia privind diversitatea biologică a Republicii 
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Pădurile au un rol deosebit în menţinerea echilibrului ecologic, în combaterea deşertificării şi 
degradării solurilor, în conservarea biodiversităţii, protecţia peisajului, a apelor şi a bazinelor 
hidrografice, în securitatea alimentară şi energetică, în atenuarea impactului schimbărilor 
climatice, şi în prevenirea şi reducerea riscului de dezastre (naturale sau induse de om). Toate 
aceste prevederi, sprijinite de tratatele internaționale în domeniul conservării diversității 
biologice, trebuie transpuse în legislația forestieră națională, inclusiv la elaborarea noului proiect 
al Planului de Acţiune9 pentru implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier 
din Republica Moldova pană în 202010, elaborarea Codului silvic în variantă nouă, a legislației în 
domeniul pădurilor private, pădurilor comunale și reglementarea relațiilor privind crearea și 
gestionarea vegetației forestiere în zona de frontieră. 

 
8.2. Extinderea terenurilor acoperite cu vegetație forestieră 

 
Datele istorice denotă un grad redus al pădurilor (circa 25% pe parcursul a 3-4 secole înapoi 

și 6% în 1918) în spațiul actual al Republicii Moldova, care, de fapt, era (și este) o zonă de 
silvo-stepă, cu un grad sporit de împădurire în zona centrală a podișului moldovenesc (colinelor 
cu altitudine maximală de 430 m). În perioada I și II războaie mondiale, suprafața acoperita cu 
păduri a fost redusă cu circa 50% comparativ cu ceea ce exista pe la mijlocul secolului XIX și 
începutul secolului XXI. Cu toate că, în ultimii 50 de ani se observă o tendinţă de creştere a 
procentului de împădurire, exprimată prin împădurirea terenurilor degradate şi impracticabile 
pentru agricultură, ritmul de acoperire a suprafeţelor cu vegetație forestieră este încă lent, iar 
cota speciilor autohtone este redusă (astfel, ultimele cifre demonstrează că, plantațiile cu specii 
introduse, cum este salcâmul, au atins cota de 30% din suprafața vegetației forestiere).  

Conform Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova, funcţiile 
ecoprotective ale pădurii se manifestă mai pronunţat numai în cazul în care gradul de 
împădurire a teritoriilor depăşeşte 15%. În prezent, rata de acoperire cu vegetație forestieră 
este de circa 13,7% (adevăratele ecosisteme forestiere fiind, cel mai optimistic, de 8% din 
teritoriul țării, restul fiind plantații). La moment sunt puține terenuri disponibile pentru a fi 
împădurite, mai există și restricții de ordin legal privind extinderea pădurilor (cum ar fi pragul de 
40% al bonității solului la împădurire, conform Codului funciar), dar și terenurile disponibile 
existente nu sunt cele mai potrivite pentru plantarea speciilor-țintă autohtone. 

Este extrem de important ca, acea cotă minimă de împădurire de 15% să fie atinsă, în 
special prin promovarea speciilor autohtone și/sau crearea plantațiilor (inclusiv energetice, sau 
perdelelor de protecție) acolo unde condițiile permit și presiunea asupra pădurilor naturale este 
mare. Aceasta rată-țintă de împădurire ar soluționa mai multe probleme de ordin economic, 
social și ecologic.  

Sunt necesare noi prevederi în actele legislative și normative, care vor stabili măsurile de 
protecție a solurilor și terenurilor de la procesul de degradare, norme tehnice de plantare ale 
acestor terenuri, modul de înregistrare cadastrală și cerințele pentru crearea noilor păduri. 

Este important de elaborat modificări şi completări la legislaţia de mediu şi agricolă în 
conformitate cu bunele practici europene, prin facilitarea de dispunere a terenurilor (inapte 
pentru  agricultură) la  extinderea vegetaţiei forestiere pe terenurile proprietate a APL și privată, 
monitorizarea lucrărilor silvice, stabilirea modului de prevenire si combatere a infracţiunilor. 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                                           
Moldova pentru anii 2015-2020 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 274 din 18.05.2015 
9
 Abrogat prin HG 796 din 25.10.12 

10
 Aprobată prin Decizia Parlamentului nr. 350-XV din 12 June 2001 
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8.3. Aplicarea regimului silvic unic indiferent de modul de proprietate 
 
Republica Moldova este dominată de sectorul forestier de stat (circa 85% din suprafața 

fondului forestier) prin intermediul Agenției „Moldsilva” și entitățile sale, urmat de autoritățile 
publice locale (circa 13%), deținătorii privați (circa 0,3%) și alții deținători mici de resurse 
forestiere (Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, mănăstiri).   

În fondul forestier gestionat de Agenţia „Moldsilva” sistemul de evidenţă a recoltării masei 
lemnoase este realizat reieşind din starea reală a arboretelor, în baza amenajamentelor silvice 
aprobate anual, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Pentru pădurile gestionate de 
autorităţile publice locale (APL) și/sau alți deținători, evidenţa lucrărilor silvice este mult mai 
redusă, având un grad înalt de incertitudine. Inspectoratul Ecologic de Stat (IES), conform 
competenţelor stabilite prin lege (Codul silvic, Legea regnului vegetal, alte acte normative), 
încearcă să ducă o evidenţă strictă a tăierilor ilegale şi a volumului de masă lemnoasă recoltat 
legal – date incluse în Rapoarte Anuale ale IES (http://inseco.gov.md/) . 

Unele activităţi (cum ar fi certificarea managementului forestier, întărirea capacităţilor 
instituţionale şi de control, crearea plantaţiilor forestiere alternative pe terenuri degradate cu 
promovarea speciilor autohtone, efectuarea lucrărilor de amenajare silvică în toate terenurile 
acoperite cu vegetație forestieră) trebuie refelectate în varianta nouă a Codului silvic.  

Una din problemele majore identificate în sectorul forestier se referă la gestionarea 
neadecvată a fondului forestier la nivelul autorităților publice locale – pădurile (plantațiile) aflate 
în gestiunea acestora au un potenţial bioproductiv redus, iar paza şi protecţia lor este 
insuficientă, ceea ce duce la un număr mare de activități ilegale (conform studiilor ENPI FLEG, 
tendința este spre mai multe tăieri ilegale în terenurile APL decât cele ale Agenţiei „Moldsilva”). 

Exploatarea ilegală şi iraţională a resurselor forestiere (tăierile ilicite, braconaj) poate fi 
stopată și eliminată prin crearea unor mecanisme legale și instituționale asociate cu surse 
alternative (spre exemplu, legalizarea lemnului ilegal, extinderea pădurilor, implicarea sectorului 
privat, proiecte de biomasă și alimentare etc.), care să fie incluse în proiectul variantei noi a 
Codului silvic, elaborarea căruia este planificată pentru anul 201611, conform Planului de acţiuni 
al Strategiei privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020. 

Conform experienţei ator ţări (e.g. Romania), alți proprietarii de pădurie decat cei de stat ar 
putea crea Asociaţii ale Proprietarilor Comunali sau/și Privaţi de Pădure, prin care statul ar 
acorda suport legal şi logistic de sprijinire a acestora în vederea dezvoltării (inclusiv accesării 
finanţărilor la nivel național și internaţional). Pentru Republica Moldova, o simplă asociere la 
nivel de consultanță a proprietarilor de pădure de stat, comunal și/sau privat, ar putea elimina 
un șir de probleme tehnice. 

 
8.4.  Managementul vânatului și reducerea braconajului 

 
Valorificarea irațională și ilegală a animalelor (braconajul, comercializarea ilicită a 

produselor de vânat) au devenit fenomene tot mai răspândite în ultimii ani. Cifrele reale privind 
efectivele principalelor specii de vânat sunt cu mult mai mici decât potențialul optim al 
habitatelor. Conform Concepţiei de dezvoltare a gospodăriei cinegetice (adoptată de Parlament 
la 24 decembrie 1997), pe teritoriul ţării ar putea popula circa 2 mii de cerbi nobili, 20 mii de 
căpriori, 4 mii de mistreţi, 200 mii de iepuri de câmp, 250 mii de fazani, dar şi alt vânat de talie 
mică. Pentru comparație, conform datelor oferite de Agenţia „Moldsilva”, statistica reală pentru 
2013 era: mistreț – 1731 capete, căprior – 4844 capete și cerb12 (nobil/cu pete) – 431 capete.  

                                                           
11

 Elaborarea unui noi Cod Silvic va depinde în mare măsure de stabilitatea politică și o poliică forestieră clară. 
12

 Procesul de hibridizare între cerbul nobil autohton (Cervus elaphus) și cerbul cu pete sau sika (C. nippon) 
introdus a atins cote foarte mari. De menționat este faptul că, circa 150 ani cerbul nobil a dispărut de pe teritoriul 
Moldovei, dar reintrodus circa 50 ani în urmă. 

http://inseco.gov.md/
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Concepţia menţionată nu a fost realizată, cadrul legal privind crearea 
unei reţele naţionale de fonduri de vânătoare şi de gospodării cinegetice nu a fost elaborat13. 
Aceste date denotă asupra faptul că nu există o gospodărire eficientă a resurselor cinegetice, 
mai mult ca atât, lipseşte o planificare durabilă şi raţională a activităţilor cinegetice. O altă 
problemă majoră rămâne lipsa unui sistem naţional de evidenţă a speciilor de animale, în 
special a speciilor de vânătoare. Mai multe instituţii sunt implicate în acest domeniu (Agenţia 
„Moldsilva” şi SVPM – responsabile pentru speciile de vânătoare, Academia de Ştiinţe a 
Moldovei – pentru specii rare de animale), dar informaţiile acumulate sunt limitate şi sporadice, 
ceea ce creează o imagine fragmentară şi incompletă asupra stării şi conservării speciilor de 
animale din ţară.                                                          

 În scopul soluţionării unor probleme, Strategia privind diversitatea biologică a Republicii 
Moldova pentru anii 2015-2020 vizează activităţile de revizuire şi perfectare a cadrului legislativ 
în domeniul protecţiei regnului animal, în special prin elaborarea proiectului de Lege privind 
fondul cinegetic şi protecţia vânatului. Un proiect de lege a fost deja elaborat, dar nu există un 
dialog constructiv și o înțelegere între părțile interesate (Ministerul Mediului, SVPM, Agenţia 
„Moldsilva”). Proiectul de lege trebuie să stabilească clar competențele fondului cinegetic și ale 
fondurilor de vânătoare, stabilirea organelor abilitate cu funcții de eliberare a autorizațiilor pentru 
vânătoare, regulile de vânătoare; drepturile și obligațiunile vânătorilor și societăților de vânători; 
evidența și monotoringul speciilor de vânat; modul de stopare, limitarea și reglementare a 
vânătorii; perioadele admisibile pentru vânat și speciile admise și interzise pentru vânătoare. 

De rând cu elaborarea proiectului de Lege privind fondul cinegetic şi protecţia vânatului se 
recomandă elaborarea modificărilor în Codul penal și Codul contravențional prin revizuirea 
cuantumului amenzilor pentru infracțiunile în domeniul cinegetic și piscicol. 

 
8.5.  Utilizarea și alternative prin prisma serviciilor prestate de păduri  

 
Practicile ilicite şi schemele de corupție (atât la nivel politic înalt, cât și la nivel de comunități) 

pun în pericol nu numai existenţa speciilor, dar şi starea ecosistemelor la general, ceea ce duce 
la discreditarea activităţilor în multe domenii ale economiei naţionale. Intensificarea proceselor 
de pierdere a biodiversităţii și creşterea numărului speciilor critic periclitate la nivel naţional sunt 
probleme-cheie pentru sectorul forestier14. Stoparea acestora poate fi posibilă doar prin crearea 
de alternative pentru consumatorii finali și, respectiv, majorarea pedepsei pentru încălcarea 
legislației – un cadru legal ce va lua în considerație acestea, ar putea reduce din colectarea și 
comercializarea neautorizată a acestora, prin crearea condițiilor de dezvoltare a afacerilor 
legale sau altor activități ce nu contrazic principiilor sustenabilității. Pentru soluționarea acestor 
probleme, Strategia privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 
stabilește elaborarea modificărilor şi completărilor la Codul contravenţional şi la Codul penal 
privind înăsprirea amenzilor pentru încălcarea legislaţiei în domeniu. Totodată, la elaborarea 
proiectului noului Cod silvic trebuie de ținut cont și de mărirea cuantumului plăţilor la calcularea 
prejudiciilor aduse speciilor și ecosistemelor forestiere. 

Studiile efectuate de ENPI FLEG (consumul lemnului, tăierile ilegale, serviciile ecosistemice 
forestiere, dependența comunităților de resursele forestiere) sunt o bază solidă pentru instituțiile 
relevante din țară în intențiile lor de a crea un cadru legal-normativ care să reglementeze 
utilizarea rațională a resurselor naturale, implicit cele forestiere.  

Valoarea reală a resurselor forestiere din Republica Moldova, prin produsele aduse și 
serviciile prestate, este estimată la $28,3 milioane anual15. Dauna cauzată prin activități ilegale 
(dar și iraționale, prin acțiuni legalizate) este cu mult mai mare decât pedepsele existente. În 

                                                           
13

 Agenţia „Moldsilva” şi Societatea Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova (SVPM) au fost reponsabile de aceasta. 
14

 Confrom specialiștilor, 80% din biodiversitatea Republicii Moldova este asociată ecosistemelor forestiere. 
15

 Evaluarea serviciilor ecosistemice forestiere (SEF) din Republica Moldova.  Raport tehnic produs în cadrul ENPI 
FLEG. Universitatea Transilvania din Brașov, 2015. 



 

18 
 

special ne referim la legislația afiliată, cum este Codul penal și contravențional, dar și alte legi și 
regulamente aferente sectorului forestier.  

Înăsprirea penalităților de rând cu crearea condițiilor alternative ar fi o cale rațională de a 
atinge nivele stabile de coexistență (e.g. crearea plantațiilor energetice pentru producerea 
biomasei, gospodării cinegetice pentru vânătoarea reglementată, promovarea creșterii plantelor 
în gospodăriile comunităților pentru obținerea veniturilor din comercializare etc.). 

Activităţile economico-industriale şi programele investiţionale, în mare parte, nu ţin cont de 
eventualul impact asupra pădurilor şi de necesitatea conservării durabile a acestora. Pierderile 
financiare pot fi mari dacă nu se va lua în considerare aspectul de conservare a biodiversităţii 
pădurilor – acest fapt practic nu este conștientizat, ba chiar neglijat de multe instituții. În indici 
monetari conform studiului UNDP 16 , numai activităţile de conservare a biodiversităţii în 
ecosistemele forestiere pot contribui anual la creşterea economiei naţionale cu 12 milioane lei  
în următorii 25 de ani. Respectiv, aceste venituri pot dispărea după 27 de ani dacă capacitatea 
ecosistemelor de a produce lemn şi produse accesorii ale pădurii va fi compromisă. În această 
ordine de idei, proiectul noului Plan de Acţiuni pentru implementarea Strategiei dezvoltării 
durabile a sectorului forestier din Republica Moldova trebuie să includă prevederile studiului 
privind serviciile ecosistemice oferite de sectorul forestier. 

Totodată, se impune elaborarea reglementărilor legale, ajustate la legislația internațională, 
privind crearea instrumentelor financiare eficiente de conservare a biodiversităţii şi utilizare a 
serviciilor ecosistemice, precum și stabilirea instrumentelor şi mecanismelor pentru împărţirea 
echitabilă a beneficiilor obţinute din utilizarea diversificată a resurselor forestiere. 

 
8.6. Arenda fondului forestier 

 
Practica curentă de arendă a terenurilor silvice (ca exemplu, pentru vanătoare și recreiere) 

pe un termen de pană la 49 de ani nu s-a dovedit a fi una pozitivă, limitând unele categorii 
sociale în drepturi și creând privilegii pentru altele. Arenda pădurilor s-a ciocnit cu o 
neînțelegere printre lucrătorii sectorului forestier, dar și o rezistență mare din partea societății 
civile și publicului larg, în special prin limitarea accesului populaţiei în pădurile arendate, ce 
reprezintă o încălcare a drepturilor omului conform Constituţiei Republicii Moldova. 

Arenda este un subiect sensibil pentru Republica Moldova. În multe țări (e.g. Republica 
Cehă, Lituania) arenda este bine reglementată, iar arenda sau sub-arenda pădurilor în scopuri 
comerciale nu se permite. In Republica Moldova, regulamentul privind arenda fondului forestier 
în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau de recreere17 este întortocheat și ambiguos. Se 
recomandă o regîndire a Regulamentului de acordare în arendă a pădurilor, prin desemnarea 
unor zone stricte cu potenţial recreativ sporit în apropierea zonelor urbane, a căilor de transport, 
fără a cauza prejudicii majore biodiversităţii pădurilor.  

Planificarea activităţilor posibile, a infrastructurii ce poate fi amplasată pe terenurile 
arendate, a cuantumului prejudiciului cauzat și măsuri de prevenire a denaturărilor – toate 
trebuie strict specificate în legislaţie şi monitorizate respectiv. Cât privește arenda în scopuri 
cinegetice, trebuie asigurate condiții optimale pentru dezvoltarea biodiversității cinegetice, 
monitoring al efectivelor de vanat, prevenire și reducere a braconajului, ridicarea culturii de 
vanătoare și atitudine a populației față de principalele specii de interes cinegetic. 

Toate acestea neceistă o mai bună transparență a intențiilor și implicare a tuturor factorilor 
interesați în procesul de luare de decizii.  

 

 
                                                           
16

 Popa B. (2013): Valoarea economică a serviciilor ecosistemice în Republica Moldova. Proiectul FGM/PNUD 
„Planificarea naţională în domeniul biodiversităţii pentru a susţine implementarea Planului Strategic al CDB 2011–
2020 în Republica Moldova”, Chișinău. 
17

 HG nr. 187 din 20.02.2008 
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8.7. Finanțarea sectorului forestier 
 
În general, la nivel de administrare a finanţelor publice se promovează o politică ineficientă 

de finanţare a sectoarelor care gestionează resursele naturale. Cooperarea dintre autorităţile 
publice centrale şi cele locale nu este una suficientă, iar conservarea biodiversităţii şi 
exploatarea raţională a resurselor forestiere par să nu fie o prioritate în ceea ce provește 
finanțarea publică. Ariile protejate de stat din cadrul fondului forestier național, unde este 
concentrată o bună parte a biodiversităţii, aproape că nu sunt finanţate din bugetul de stat. 

Sectorul forestier practic nu este finanțat din bugetul de stat. Din 1998, Agenția „Moldsilva” a 
trecut la autogestiune și autofinanțare. Doar circa 3% din bugetul de activitate al Agenţiei 
„Moldsilva” reprezintă alocațiile din buget, dar și aceste resurse sunt utilizate în special pentru 
cheltuieli de regie a oficiului central, o parte fiind aplicată pentru alte activități (protecția contra 
bolilor și dăunătorilor, regenerarea fondului forestier). Cu alte cuvinte, organizarea gospodăririi 
pădurilor Agenţiei „Moldsilva” se execută cu forțele proprii, iar finanțarea activităților specifice se 
efectuiază din contul vânzărilor sau/și activitatea antreprenorială internă.  

Astfel, cea mai mare parte a cheltuielilor Agenţiei „Moldsilva” este acoperită din contul 
realizării masei lemnoase (conform datelor oficiale, circa 80% reprezintă lemnul de foc, 10% 
lemnul de lucru și 10% alte activități). Bineînțeles, acest lucru este inadmisibil, în special în 
condițiile unei presiuni enorme din partea factorului antropogen și schimbărilor climaterice 
pronunțate (secete, temperaturi ridicate). Situația este și mai nesigură în cazul pădurilor 
comunale, unde doar circa 1/4 din vegetația forestieră gestionată de APL-uri au planuri de 
amenajament silvic. 

Este important de elaborat unele măsuri legale privind promovarea stimulenţilor fiscali şi a 
plăţilor pentru protecția pădurilor și conservarea biodiversităţii forestiere. 

Proiectul noului Cod silvic poate prevedea reglementări privind modul de recepționare a 
plăţilor pentru prejudiciul de la încălcarea legislației forestiere și cinegetice, precum și taxele de 
la activităţile ilicite şi schemele de corupție (braconajul şi tăierile ilegale), care vor fi recepționate 
de un fond special creat (e.g. fondul de conservare și dezvoltare a pădurilor), sau pe contul 
Fondului Ecologic Național. Sumele încasate trebuie să fie folosite în scopul de restabilire și 
conservare a fondului forestier și cel cinegetic. 

O atenţie sporită trebuie acordată deţinătorilor APL şi privaţi de păduri, care urgent necesită 
un sprijin din partea bugetului de stat în ceea ce priveşte costurile asociate extinderii şi 
administrării ulterioare a pădurilor şi perdelelor forestiere de protecţie noi create, combaterea 
bolilor şi dăunătorilor, refacerea pădurilor şi a căilor forestiere de acces, prevenirea calamităţilor 
naturale sau incendiilor, educaţie ecologică etc. Totodată, statul ar trebui să susţină acordarea 
unor compensaţii reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, 
datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în 
recoltarea de masă lemnoasă.  

Sunt necesare măsuri fiscale şi financiare în legislația Republicii Moldova (preponderent 
redirecţionarea şi redistribuirea finanţării existente) pentru diversificarea surselor de finanţare a 
fondului forestier național. 

Ca suport legal în acest sens pot servi măsurile privind implementarea sistemului de 
evaluare economică totală a pădurilor, inclusiv producția lemnul în calitate și de sursă durabilă 
de biomasă energetică. 

Lipsa resurselor financiare poate fi o piedică în implementarea Planului naţional de 
extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră pentru anii 2014-2018 și a Programului naţional 
privind constituirea reţelei ecologice naţionale pentru anii 2011-2018. 

 
8.8. Principii de conservare la baza managementului forestier 

 
Pădurile diversificate din punct de vedere al prezenței speciilor, compoziției și interrelațiilor 

acestora sunt o condiție absolut necesară pentru stabilitatea funcțională a ecosistemului. 
Ecosistemele forestiere îşi pot pierde capacitatea ecologică de a menţine un număr mai mare 
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de animale dacă arborii scorburoşi nu se regăsesc și/sau sunt extrași din pădure (acești arbori 
servesc loc de trai pentru multe specii de păsări și mamifere utile pădurii).  

În procesul de efectuare a lucrărilor de îngrijire a pădurilor în lunile de sosire şi de 
reproducere a păsărilor se recomandă ca tăierea arborilor uscaţi, ce servesc drept adăpost 
pentru multe specii de animalele folositoare (în special, păsări și lilieci), să fie bine chibzuită. 
Speciile de păsări entomofage săpătoare de scorburi (e.g. muscari, piţigoi, ciocănitori, ţiclean, 
codroşul-de-grădină etc.) sunt extrem de utile pentru menținerea stabilității ecologice și participă 
activ la reducerea numărului de insecte dăunătoare.  

Astfel, legislația forestieră trebuie în mod obligatoriu să promoveze principiile ecologice în 
gestionarea pădurilor, cât și măsurile de conservare a speciilor rare, vulnerabile şi periclitate din 
ecosistemele forestiere, inclusiv plin elaborarea planurilor speciale de conservare a speciilor 
incluse în Cartea Roșie 18  a Republicii Moldova. Este important de a lua în considerație 
prevederile din Directivele UE ”Habitate” și ”Păsări”, precum și din unele convenții internaționale 
în domeniul biodiversității, care recomandă elaborarea (sau ajustarea) reglementărilor tehnice. 

 

8.9.  Schimbările climatice 
 
Deși schimbările climatice sunt fenomene naturale, activitatea omului amplifică derularea 

acestora. Este demonstrat că, schimbările climatice globale pun în pericol sistemele naturale, 
sociale şi economice. Vulnerabilitatea sporită a lumii vegetale şi animale din Republica Moldova 
este și rezultatul funcţionalităţii scăzute a ecosistemelor, în mare măsură din cauza 
managementului neadecvat. Puținele ecosisteme semi-naturale sunt fragmentate şi mult 
degradate.  

În conformitate cu ultimile Decizii ale Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu 
privire la schimbarea climei se planifică instituirea unui proces de adaptare la schimbările 
climatice, iar țara va beneficia curând de Strategia sectorului forestier din Republica Moldova 
privind schimbările climatice19.  

Relaţiile dintre sectoarele ce țin de utilizarea resurselor naturale (inclusiv sectorul forestier) 
şi prognozele de dezvoltare a acestora în urma eventualelor schimbări climatice trebuie luate în 
considerație de legislația națională. Tehnologiile silvice trebuie ajustate la astfel de condiții, 
ceea ce ar spori adaptabilitatea ecosistemelor forestiere la schimbările climatice.  

Prezintă interes promovarea metodologiilor speciale privind dezvoltarea potențialului 
pădurilor sub aspect de energie regenerabilă și economie verde, care ar reduce din dependența 
energetică externă și ar contribui la o eficientizare a utilizării lemnului. 

 
8.10.  Specii autohtone versus introduse 

 
Una din condițiile de bază ale managementului forestier trebuie să devină promovarea 

speciilor autohtone (genofondului de specii și eco-tipuri), adaptate la variabilitatea climaterică cu 
o capacitate de reziliență mai mare a ecosistemelor. Aportul speciilor introduse (unele devenind 
invazive si chiar agresive) trebuie să fie redus, iar introducerea acestora trebuie însoțită de teste 
prealabile pentru a evita impactul și eventualele pierderi de la urmările pătrunderii acestora. 
Toate acestea trebuie clar prevăzute în procesul de elaborare a legilației. 

Speciile străine invazive reprezintă actualmente o problemă ecologică majoră, o ameninţare 
gravă pentru resursele biologice autohtone cu un impact economic și ecologic semnificativ. 
Anumite specii alogene sunt introduse intenţionat (scopul fiind comercial, ornamental, estetic, 
control biologic), pe când altele sunt introduse neintenţionat (produse contaminante, comerţ 
ilegal și/sau necontrolat etc.).  

                                                           
18

 Date din Cartea Roșie pentru comparație: editia I (1978) plante – 26 și animale 29 specii, editia II (2002) plante – 
126 și animale – 116 specii, editia III (planificată pentru 2016) plante – 208 și animale – 219 specii. 
19

 La moment, proiectul de lege este în proces de discuții publice. 
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Unele specii alogene se utilizează pe larg în silvicultură şi în gospodăriile casnice. Un 
exemplu elocvent este salcâmul (Robinia pseudoacacia), care aproape că s-a naturalizat și 
chiar este preferat de comunitățile locale atât pentru lemn (de foc, necesități agricole), cât și în 
alte scopuri (apicultură, alimentație). Efectul econimic și ecologic de lungă durată al practicii 
monoculturilor de salcâm, aplicate recent la extinderea fondului forestier, este totuși 
imprevizibil20, iar în unele regiuni atestându-se uscări în masă.  

Un alt exemplu este arțarul american (Acer negundo) care, departe de scopul ornamental, 
s-a dovedit a fi extrem de agresiv prin puterea mare de regenerare, fiind, de asemenea, și 
gazdă intermediară pentru dăunători periculoși din agricultură şi silvicultură.  

Aceste specii prezintă un pericol mare pentru biodiversitatea autohtonă prin poluarea 
genofondului, substituirea speciilor valoroase, provocând daune considerabile economiei 
naţionale. 

Necesitatea de reducere a utilizării acestor specii și elaborarea mecanismelor de combatere 
a acestora este deja menționată în documentul SNPAB. Legislația forestieră trebuie în mod 
obligatoriu să promoveze astfel de mecanisme, inclusiv pentru alte specii invazive. 

                                                           
20

 Deși salcâmul este o specie cu calitați extraordinare de regenerare, utilizarea acestuia la extindere a fost 
efectuată cu încălcări tehnoogice – necorespunderea condițiilor staționale, soluri nepotrivite acestei specii 
(carbonați), fapt ce duc la uscări în masă în zonele aride (în special dupa generațiile 2-3). 
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9. Concluzii 
 
Legislația de mediu, forestieră în particular, a Republicii Moldova nu este atât de imperfectă 

în comparație cu modul de tratare și aplicare a acesteia. De aceea, pentru a asigura o mai bună 
înțelegere a legislației și pentru a evita modalități ambigue de interpretare (în special în cazurile 
de instanță), este necesar de a crea un cadru legal cât mai aproape de înțelesul cetățenilor, 
inclusiv prin promovarea cunoștințelor despre bunurile și serviciile prestate de păduri. 

Procesul de îmbunătățire a cadrului legal forestier al Republicii Moldova ar trebuie să 
deruleze în conformitate cu necesitățile actuale și viziunile de lungă durată, spre care tinde 
societatea în atingerea acelui nivel dorit al dezvoltării durabile. Aceste viziuni au fost expuse 
mai sus în prezentul raport și prezintă doar o opinie a autorilor, ca rezultat al cercetărilor și 
analizei cadrului legal național în comparație cu unele state ale UE şi ale vecinătăţii estice. 

Câteva probleme stringente din societatea moldovenească pot afecta mult procesul de 
reglementare a utilizării durabile a resurselor naturale - așa fenomene ca corupția, politizarea 
exagerată a sectorului forestier/mediu, transparența insuficientă (în special a resurselor 
financiare obținute din exploatarea pădurilor), neglijarea experienței și profesionalismului 
personalului implicat în gestionarea pădurilor. Totuși, vocea societății civile (în special prin 
intermediul ONG-urilor de mediu) este auzită tot mai mult în ultimul timp, iar orice document de 
lege este obligat să treacă un proces de transparență decizională, când populația poate 
participa la îmbunătățirea acestei legislației. 

Important pentru Republica Moldova este menținerea și promovarea tradițiilor de 
gospodărire a pădurilor, care, deși puține și trecute prin perioade severe a dezvoltărilor social-
politice din ultimele secole, se mai păstrează și, bineînțeles, necesită suport, inclusiv prin 
prisma cadrului legal. Aspirațiile Republicii Moldova de a se integra în familia europeană 
necesită a fi alimentate cu fapte concrete, iar bunele practici ale statelor UE sunt un exemplu 
pentru domeniul forestier național. 

În cele din urmă, Republica Moldova trebuie sa-și creeze calea sa proprie de dezvoltare și 
conservare a resurselor forestiere, iar practicile și experiența altor state (inclusiv ale UE) pot 
servi doar lecții sau/și informații utile pentru atingerea scopului major de sustenabilitate. 
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Anexe 
 

Anexa 1 
 

Prioritățile programului regional ENPI FLEG în Republica Moldova 
 

 
Etapa II (2013–2016) 

 
Obiectivul principal: Consolidarea guvernării forestiere printr-o mai bună implementare a 
proceselor internaţionale relevante (de exemplu, Declaraţia de la St. Petersburg, Forest 
Europe), consolidarea politicilor forestiere, a legislaţiei și aranjamentelor instituţionale, 
elaborarea, testarea și evaluarea modelelor-pilot de gestionare durabilă a pădurilor la nivel local 
în scopul replicării acestora pe viitor. 
 
În cooperare cu factorii de decizie locali au fost identificate domeniile naţionale prioritare, după 
cum urmează: 
 

 Promovarea bunei guvernări a terenurilor forestiere, gestionate de alţi deţinători decât 
instituţiile guvernamentale, prin întărirea capacităţilor de gestionare raţională a 
resurselor naturale la nivel local; 

 Pomovarea unei entităţi silvice intercomunale (ESIC) pentru sporirea activităţilor 
economice și implicarea populaţiei locale în activităţi forestiere; 

 Efectuarea unui studiu analitic privind serviciile ecosistemice (SE) prestate de păduri; 

 Elaborarea unui sistem de monitorizare a fluxului de masă lemnoasă și acordarea de 
asistenţă instituţiilor responsabile de aplicarea legislaţiei în vederea eliminării activităţilor 
ilegale; 

 Optimizarea legislaţiei forestiere prin studierea experienţei internaţionale și armonizarea 
acesteia cu cerinţele UE; 

 Întărirea capacităţilor unei pepiniere-pilot și promovarea silviculturii energetice; 

 Reducerea ilegalităţilor forestiere printr-o mai bună informare a publicului larg; 

 Dezvoltarea capacităţilor educaţionale și instituţionale pentru formarea mesagerilor 
școlari ai pădurilor. 

 
Domeniile prioritare menționate se conformează evenimentelor regionale și international, 
bazându-se pe lecţiile însușite anterior. Unele activităţi vor fi testate la nivel local pentru a 
stimula mecanismele de dezvoltare locală (de exemplu, îmbunătăţirea guvernării pepinierelor, 
poligoane demonstraţionale privind crearea plantaţiilor energetice, amenajarea pădurilor aflate 
în gestiunea în APL, promovarea sectorului forestier comunal și privat la nivel local); 
 
Procesele de revizuire a politicii de reformare instituţională în sectorul forestier (SRIFM) vor fi 
susţinute prin diferite activităţi. Provocările sectorului vor fi abordate și promovate și în 
continuare la nivel de stat (comisii parlamentare, ministere) și prin intermediul factoriilor de 
decizie și al autorităţilor executive la nivel local (autorităţile publice locale, administraţiile 
raionale, societatea civilă). 
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Anexa 2. 

 
Propuneri şi recomandări specifice privind îmbunătățirea sistemului de gestionare a 

pădurilor 
 
1. Revizuirea cadrului legislativ şi normativ  şi armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia 

specifică a U.E., convenţiile şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este 
parte 
 
a) Întreprinderea măsurilor în vederea corelării legislației din domeniul forestier cu cea 

aplicabilă în alte sectoare, cu implicarea tuturor factorilor interesaţi (modificarea Legii 
regnului vegetal, Legea regnului animal etc.) 

b) Elaborarea unui studiu de aproximare a legislaţiei silvice la legislaţia Europeană ; 
c) Elaborarea variantei noi a legilor: Codul  silvic, Legea  protecţiei mediului ş.a.; 
d) Îmbunătăţirea cadrului legislativ pentru favorizarea creării de păduri ale APL, pastorale şi 

private; 
e) Elaboraea şi realizarea programului privind reconstrucţia ecologică a pădurilor deteriorate şi 

inventarierea arboretelor care necesită lucrări de reconstrucţie ecologică; 

f) Elaborarea unui nou Regulament privind modul de păză a resurselor forestiere și a 
cadastrului forestier pentru o monitorizare mai eficientă al pădurilor din zona de 
frontieră. 

g) Modificarea  prevederilor din Codului contravențional  privind majorarea sancţiunilor 
pentru contravențiile silvice, în special tăierile ilicite de arbori și arbuști, pentru 
protejarea pădurilor contra acţiunilor distructive. 

h) Elaborarea și aprobarea Legii cu privire la fondul cinegetic şi protecţia vânatului, 
care ar reglementa relaţiile în domeniul utilizării resurselor cinegetice şi ar înlocui 
scăpările şi lacunele admise în Legea regnului animal. 

i) Elaborarea unui nou Regulament privind prevenirea incendiilor, concentrându-se 
asupra gestionării peisajelor și introducerea treptată a speciilor locale tolerante la 
incendii, cu icluderea măsurilor speciale de prevenire și stîngere a incendiilor fîșiilor 
riverane forestiere în zona de frontieră. 

j) Elaborarea reglementărilor speciale cu privire la măsurile de protecție sanitară  a 
pădurilor contra bolilor și dăunătorilor  și de protecție a animalelor contra bolilor și de 
profilaxie contra izbucnirii epizootiilor în pădurile și fîșiile forestiere în zona de 
frontieră; 

 
2. Îmbunătăţirea cadrului instituţional în domeniul forestier 

 
a) Constituirea Consiliului Național Forestier, entitate cu rol consultativ, în care să fie 

reprezentate instituții și organizații din domeniul forestier și domeniile conexe; 
b) Asigurarea unei  Reforme instituţionale a sectorului forestier din Republica Moldova: 
c) Identificarea mecanismelor care să asigure administrarea sau servicii silvice pentru 

toţi deținătorii de fond forestier ; 
d) Perfecţionarea sistemului de administrare silvică pentru  proprietarii de pădure. 
e) Asigurarea măsurilor de gestionarea durabilă al fondului forestier 

 
3. Stabilirea măsurilor de gestionare durabilă a fondului forestier 

 
a) Elaborarea și implementarea unui sistem național unitar care să furnizeze informaţii 

asupra producerii, controlului, comercializării și transferului de material forestier de 
reproducere. 

b) Elaborarea măsurilor de  gestionare a pădurilor sub aspect de conservare a 
diversităţii biologice şi de protecţie a mediului; 
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c) Îmbunătăţirea măsurilor cu prrivire la starea pădurilor, ariilor naturale protejate din 
terenurile fondului forestier şi ale fondului cinegetic;  

d) Asigurarea măsurilor de gestionare funcţional-diferenţiată a pădurilor pe tipuri 
polifuncţionale în regim de protecţie, regim special de conservare ş.a.;  

e) Crearea de arborete optim structurate (amestecate, etajate, pluriene etc.) de mare 
vitalitate, rezistente la adversităţi, productive şi de înaltă calitate, respectiv arborete 
polifuncţionale, în acord cu principiile silviculturii şi ţeluri multiple (economice, sociale 
şi culturale); 

f) Gestionarea diferenţiată a fiecărui arboret în raport cu staţiunea, structura şi starea 
lui, cu luarea în consideraţie a funţiilor atribuite; 

g) Promovarea speciilor cu creştere lentă dar longevive, autohtone, capabile să 
formeze păduri durabile; 

h) Elaborarea de studii pentru determinarea valorii economice totale a pădurilor şi a 
vegetaţiei forestiere în raport cu funcţiile atribuite.  

 

4. Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii şi a faunei cinegetice, protecţia ariilor natural 

 
a) Protejarea  ecosistemelor  forestiere  rare  şi  periclitate (făgete,  stejărete si 

goruneţe  petrofite, păduri de stejar pufos); 
b) Identificarea pădurilor reprezentative în vederea ocrotirii lor prin lege în sistemul 

ariilor naturale protejate de stat; 
c) Menţinerea  si  ameliorarea  bonităţii  staţiunilor  forestiere drept  condiţie  

fundamentala  pentru conservarea diversităţii componentelor  vii ale ecosistemelor 
forestiere; 

d) Îmbunătăţirea stării diversităţii biologice, protecţia şi restabilirea speciilor de floră şi 
faună; 

e) Ameliorarea stării, conservarea şi restabilirea comunităţilor forestiere valoroase de 
Quercetee, neadmiterea substituirii speciilor de stejar cu alte specii; 

f) Extinderea comunităţilor de stejar prin substituirea speciilor mai puţin valoroase, 
conform analizei condiţiilor staţionale şi cercetărilor pedo-climaterice; 

g) Dezvoltarea potenţialului recreativ şi de agrement a pădurilor şi ariilor naturale 
protejate. 

 
5. Prevenirea degradării ecosistemelor forestiere, formarea şi menţinerea structurii 

optime a arboretelor 
 
a) Luarea de măsuri pentru protecţia solurilor; 
b) Stoparea defrişării pădurilor şi a vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier; 
c) Prevenirea şi combaterea incendiilor forestiere; 
d) Împădurirea tuturor terenurilor inapte pentru agricultură şi includerea lor în fondul 

forestier; 
e) Efectuarea  unor  ample  lucrări  de  regenerare  si  reconstrucţie a  pădurilor,  avînd  

drept  scop  ameliorarea compoziţiilor cu biotipuri rezistente la secetă şi la alţi  
factori  negativi, substituirea introducenţilor care s-au compromis în cultura și 
restabilirea fitocenozelor autohtone; 

f) Elaborarea tehnologiilor de asigurare a adaptabilităţii ecosistemelor forestiere la 
schimbările climatice. 
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6. Extinderea suprafeţelor împădurite şi mărirea procentului de păduri în Republica 
Moldova 
 
a) Stoparea degradării ecosistemelor forestiere şi extiderea vegetaţiei forestiere pînă 

la 15 % din teritoriul ţării în a.2020; 
b) Îmbunătăţirea calităţii  apelor prin plantarea fîşiilor riverane de protecţie a apelor 

rîurilor şi bazinelor de apă şi ca rezultat şi încadrarea acestora în Reţeaua 
Ecologică Naţională şi Reţeaua Emerald; 

c) Crearea coridoarelor de interconexiune între masivele împădurite, care ar spori 
vitalitatea trupurilor de pădure; 

d) Plantarea perdelelor riverane de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă şi ca 
rezultat şi încadrarea acestora în Reţeaua Ecologică Naţională şi Reţeaua Emerald. 

 
7. Asigurarea unui management durabil  al ecosistemelor forestiere care asigură servicii 

 
a) Implementarea sistemului de evaluare economică totală a pădurilor şi a terenurilor; 
b) Producerea unei recolte comerciale a lemnului – în calitate de sursă durabilă de 

biomasă naturală în scopuri energetice; 
c) Crearea unor întreprinderi speciale pentru creşterea materialului săditor din specii 

repede crescătoare şi a întreprinderilor  pentru prelucrarea  masei lemnoase 
(inclusiv brichetarea), prin oferirea unui suport durabil pentru dezvoltarea economiei 
localităţilor rurale; 

d) Perfectarea metodologiei de evaluare a plăţilor pentru serviciile ecosistemice 
prestate de pădure;  

e) Elaborarea şi testarea mecanismelor naţionale/locale pentru PES prin proiecte-pilot; 
f) Încurajarea activităţilor de menţinere a fondului genetic autohton în păduri; 
g) Efectuarea lucrărilor de amenajare silvică a terenurilor acoperite cu vegetaţie 

forestieră în scopul prevenirii tăierilor ilegale şi sporirii beneficiilor pădurii; 
h) Reglementarea sistemului de cuantificare și compensare a funcțiilor ecosistemice ale 

pădurii. 

 
8. Contribuția pădurilor la atenuarea efectelor schimbărilor climatice. Adaptarea pădurilor la 

schimbarile climatice  
 
a) Elaborarea şi implementarea metodologiilor/tehnologiilor pentru adaptarea 

ecosistemelor forestiere la schimbări climatice; 
b) Elaborarea  politicii coerente între silvicultură, schimbari climatice și alte domenii 

(calitatea apei, inundații, biodiversitate); 
c) Atenuarea efectelor de schimbări climatice prin diminuarea proceselor negative de 

degradare a solurilor. 
 

9. Asigurarea măsurilor de diminuare a tăierilor ilegale de arbori din fondul forestier 
naţional 
 
a) Crearea unui sistem pentru culegerea şi gestionarea informațiilor forestiere și 

asigurarea accesului tuturor factorilor interesați la acestea; 
b) Valorificarea superioară a lemnului și a produselor nelemnoase; 
c) Crearea standardelor naţionale de certificare forestieră; 
d) Modernizarea şi adaptarea sistemului informaţional şi folosirea ca subsistem a 

Sistemului Informaţional Geografic (SIG) pentru gestionarea pădurilor în Moldova;  
e) Elaborarea şi promovarea unor mecanisme şi instrumente eficiente de control a 

aplicării regimului silvic; 
f) Crearea/îmbunătăţirea  sistemului  eficient de licitaţie silvică şi de emitere a 

autorizaţiilor pentru tăierea arboretelor; 
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g) Întărirea capacităţii instituţionale de control asupra comercialăzării lemnului; 
h) Revizuirea și dezvoltarea unor noi componente ale reglementărilor forestiere, 

concentrându-se pe următoarele aspecte: certificarea produselor lemnoase și 
nelemnoase, plăţile de export al masei lemnoase și nelemnoase; 

i) Elaborarea și aprobarea unui Regulament privind ,,Înregistrarea şi funcţionarea 
pieţei lemnului și certificarea produselor lemnoase”. 

 
10. Planificarea şi amenajarea forestieră 

 
a) Modernizarea şi adaptarea sistemului de amenajare a pădurilor;  
b) Crearea indicatorilor  pentru monitoringul forestier, bazat pe datele UE şi UNECE; 
c) Realizarea unei baze de date naţională pentru amenjamente silvice ; 
d) Elaborarea continuă a inventarului forestier național;  
e) Asigurarea delimitării şi certificării terenurilor fondului forestier 
 

11. Consolidarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice forestiere în cadrul instituţionalizat şi 
creşterea contribuţiei acesteia la dezvoltarea sectorului  
 

a) Corelarea temelor de cercetare cu nevoile sectorului forestier ; 
b) Restructurarea curriculara şi institutională a invăţământului în domeniul forestier şi 

integrarea acestuia cu activităţile de cercetare-dezvoltare; 
c) Dezvoltarea cercetărilor în domenii prioritare de importanţă naţională şi 

internaţională (schimbări climatice, energie regenerabilă, economie verde 
reconstrucţie ecologică, amenajarea, tehnologii ecologice de exploatare, studiul 
lemnului); 

d) Încurajarea proiectelor  de cercetare intersectoială (mediu, agricultură, piscicultură, 
energie, turism), cu implicarea cercetătorilor din domeniul forestier;  

e) Organizarea cursurilor de perfectare a specialiştilor din ramura silvică; 
f) Crearea de locuri de muncă în sectorul forestier, în contextul dezvoltării rurale; 
g) Asigurarea formării continue a resurselor umane din organizaţiile şi instituţiile 

sectorului forestier, în consens cu obiectivele tehnice, manageriale şi economice 
prioritare, şi cu standardele europene în domeniu. 
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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 administrative; 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 organizații 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 tră iasc 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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