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ABREVIERI 

  

BCF Fondul BioCarbon 

BL Linia de bază 

BLS Studiul liniei de bază 

C    Carbon 

CAI Creşterea anuală curentă (m
3
/ha/an) 

CERs Reducerile de emisii certificate 

CLP Clasa de producţie 

CO2 Dioxid de carbon 

COP Conferinţa părţilor 

CSERS Studiul sechestrării carbonului şi a reducerilor de emisii 

ERPA Acordul privind procurarea reducerilor de emisii 

ERs Reducerile de emisiei 

ERUs Unităţile pentru reducerile de emisiei 

GES  Gaz cu efect de seră 

GIS Sistemul Global de Informaţie 

GNP Produsul intern brut 

GPG Sisitemul Global de Poziţionare 

IBRD Banca Internaţională pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare 

ICAS Institut de Cercetări şi Amenajări Silvice 

IRR Rata internă de rentabilitate 

Î/R Împădurire/reîmpădurire 

KP   Protocolul de la Kyoto 

LoA Scrisoare de aprobare 

LULUCF Utilizarea terenurilor, schimbarea în folosinţa terenurilor şi silvicultura 

MDN Mecanismul dezvoltării nepoluante 

MERN Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale 

MP Plan de monitorizare 

MVP Protocolul de verificare şi monitorizare 

n.a.            neaplicabil 

NPV Valoarea prezentă netă  

PCN Nota conceptului de proiect 

PDD Documentul proiectului 

PIU Unitatea pentru implementarea proiectului 

t tonă metrică – 1000 kg 

UNFCCC Convenţia Cadru a NU pentru schimbarea climei 

VERs Reducerile de emisii verificate 
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SECŢIUNEA A. Descrierea generală  a  activităţilor  propuse de proiectul MDN de Î/R 

 

A.1 Denumirea activităţii propusă de proiectul MDN de Î/R: 

>>  

Proiectul „Dezvoltarea sectorului forestier comunal în Moldova” 

Versiunea documentului nr. 1, martie 2009 
 

A.2. Descrierea activităţii propusă de proiectul MDN de Î/R: 

>>  

Eroziunea solului şi alunecările de teren reprezintă factori limitativi majori din punct de vedere al 

economiei şi protecţiei mediului pentru utilizarea terenurilor în Republica Moldova. Dacă se va continua 

utilizarea ulterioară a terenurilor degradate în modul actual, aceasta va conduce la un impact negativ 

asupra productivităţii terenurilor învecinate.  

 

Proiectul “Dezvoltarea sectorului forestier comunal în Moldova” este implementat ca proiect MDN de 

Î/R. Scopul proiectului constă în crearea pădurilor noi comunale pe suprafaţa de 8157,3 ha prin 

împădurirea terenurilor erodate şi neproductive, aplicarea practicelor agro-forestiere, sechestrarea 

carbonului şi reducerea concentraţiei GES, ameliorarea resurselor forestiere şi pastorale la nivel local şi 

regional, asigurarea populaţiei locale cu lemn şi contribuirea la dezvoltarea durabilă locală şi regională.   

 

În conformitate cu metodologia AR-AM0002, proiectul se referă la terenuri din categoria terenurilor 

degradate conform clasificării oficiale a folosinţei terenurilor în Republica Moldova. Conform Hotărîrii 

Guvernului Republicii Moldova nr. 636 din 26 mai 2003, drept terenuri degradate sînt considerate 

terenurile, care au procese negative antropice sau naturale şi care ar putea provoca cel puţin 5% sau mai 

mult de pierdere a productivităţii şi creşterea corespunzătoare a cheltuielilor de restaurare a acesteia. 

Terenurile respective demonstrează scăderea productivităţii, cum s-a observat în scenariul liniei de bază, 

de la pierderea carbonului din rezervoarele de carbon. Terenurile degradate sînt afectate în mod negativ, 

de procese fizice, chimice şi biologice, cum ar fi procesele accelerate de eroziune, alkalinizare, 

compactare a solului, salinizare, inundaţii, incendii, pierderi de fertilitate, declinul de regenerare naturală, 

dereglarea ciclului hidrologic sau riscul crescut de secetă
1
. Mai multe cauze naturale şi antropice sînt 

responsabile pentru degradarea terenului şi sînt documentate în literatura de specialitate
2
. Anexa 3 conţine 

detalii referitor la metodele utilizate pentru a dovedi starea degradată a terenurilor incluse în proiect.  
 

Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva” figurează ca organizaţia pentru implementare a proiectului. 

Agenţia “Moldsilva” şi consiliile locale nu au resurse financiare pentru restabilirea terenurilor degradate. 

Din cauza lipsei investiţiilor pentru restabilirea terenurilor degradate, terenurile publice şi ale 

comunităţilor sînt într-o stare de diminuare a productivităţii şi sînt supuse proceselor de eroziune şi 

alunecărilor de teren. În lipsa activităţilor de restabilire se prevede că aceste terenuri vor degrada şi în 

continuare şi pot fi ca surse semnificative de emisii de GES. 

 

Stimulentele în formă de venituri obţinute de la vînzarea creditelor pentru reducerile emisiilor certificate 

(REC) obţinute în rezultatul activităţilor de împădurire/regenerare în cadrul MDN vor fi semnificative şi 

                                                 
1
 Repartizarea terenurilor degradate este prezentată conform Articolului 21 din Legea pentru ameliorarea prin 

împădurire a terenurilor degradate (nr. 1041-XIV, 15.06.2000) este prezentată în Secţiunea A.4.1.4 
2
 Există mare convergenţă între multe puncte de vedere ale cercetătorilor pe tema, spre ex., Chisholm, A., and R. 

Dumsday, Eds., (1987) Land Degradatlon, Cambridge Univ. Press, Cambridge; Barrow, C. J. Land Degradation 

(1991) Cambridge Univ. Press, Cambridge; Eswaran, H., R. Lal and P.F. Reich (2001) Land degradation: an 

overview. In: Bridges, E.M., I.D. Hannam, L.R. Oldeman, F.W.T. Pening de Vries, S.J. Scherr, and S. Sompatpanit 

(eds.). Responses to Land Degradation. Proc. 2nd. International Conference on Land Degradation and 

Desertification, Khon Kaen, Thailand. Oxford Press.   
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au servit ca un catalizator pentru a stabili aranjamentele instituţionale legale şi relaţiile între Agenţia 

„Moldsilva” şi cele 265 consiliile locale,  care reprezintă comune rurale din toată ţară. 

 

Din suprafaţa totală a proiectului de 8157,3  ha, primăriile deţin 7538,65 ha (92,4%), iar 618,68 ha (7,6%) 

– alţi deţinători. Conform prevederilor contractelor, Agenţia „Moldsilva” este autorizată pentru efectuarea 

activităţilor de împădurire/regenerare pe terenurile primăriilor şi va gestiona pădurile create pînă la 

atingerea stării de masiv, cînd şi vor fi transmise primăriilor pentru gestionarea ulterioară.  

 

Experienţa Agenţiei „Moldsilva” în gestionarea pădurilor a demonstrat că activităţile de împădurire cu 

utilizarea speciilor adaptate la condiţiile ţării în combinaţie cu speciile autohtone reprezintă o opţiune 

cost-efectivă pentru restabilirea terenurilor degradate, prevenirea eroziunii, stabilizarea pantelor şi 

generarea aprovizionării populaţiei rurale cu lemn şi produse nelemnoase. Deoarece speciile autohtone 

solicită, de obicei, condiţii mai bune de sol, ponderea lor va creşte pe terenurile restabilite pe parcursul 

următoarelor perioade de creditare.  

 

Politicele naţionale şi actele legislative ale Republicii Moldova, cum ar fi Codul funciar (nr. 350-XIV din 

12 iulie, 2001), Codul silvic (nr. 887-XIII din 21.06.1996), Legea cu privire la zonele şi fîşiile de 

protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă (nr. 440-XIII din 27.04.1995), Legea pentru  ameliorarea 

prin împădurire a terenurilor degradate (nr. 1041-XIV din 15.06.2000), Strategia dezvoltării durabile a 

sectorului forestier (nr. 350-XV din 12.07.2001), Strategia naţională şi Planul de acţiune în domeniul 

conservării diversităţii biologice, (nr. 112-XV din 27.04.2001), precum şi iniţiativele în cadrul Convenţiei 

ONU privind schimbările climatice, Convenţiei privind diversitatea biologică şi Convenţiei pentru 

combaterea deşertificării creează o bază pentru activitatea proiectului.  

 

Activitatea proiectului MDN de Î/R promovează dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. Proiectul 

se implementează pe terenuri degradate pe o suprafaţă de 8157,3 ha. Proiectul contribuie la dezvoltarea 

durabilă a Republicii Moldova prin diferite mijloace, cum ar fi restabilirea terenurilor degradate, 

prevenirea eroziunii solului, creşterea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră, sporirea 

productivităţii solului, aprovizionarea suplimentară a comunităţilor rurale cu lemn de foc, lemn de lucru şi 

produse  nelemnoase ale pădurii, precum şi sporirea rezervoarelor de carbon pe terenurile degradate şi 

contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice. Beneficiile aşteptate de la activităţile proiectului sînt 

expuse în continuare:  

 

 Prevenirea degradării ulterioare a terenului: Proiectul va preveni alunecările de teren, va 

ameliora regimul hidrologic, va reduce eroziunea acvatică şi eoliană. Suprafeţele plantate vor 

exercita funcţii de perdele de protecţie şi vor limita impactul negativ din partea terenurilor 

degradate asupra terenurilor limitrofe.  

 

 Aprovizionarea cu produse forestiere şi servicii: Populaţia locală va beneficia de aprovizionarea 

suplimentară cu produse forestiere. Pentru perioadă de lungă durată şi medie proiectul va asigura 

cu mai multe produse şi servicii, populaţia obţinînd venituri suplimentare de la comercializarea 

produselor nelemnoase ale pădurii, cum ar fi plantele medicinale, mierea de albine, folosindu-se 

de biomasă ca sursă de energie, ceea ce va diminua dependenţa de combustibilul fosil.  

 

 Managementul comunal al terenurilor degradate: Activitatea proiectului este posibilă numai în 

cooperare activă cu consiliile locale, care deţin circa 92% din terenurile din cadrul proiectului şi 

care vor continua gestionarea terenurilor împădurite după ce Agenţia „Moldsilva” le va restitui.   

 

 Angajarea temporară. În cadrul proiectului se prevede crearea locurilor temporare de lucru 

pentru plantarea, plivirea, îngrijirea şi protecţia culturilor silvice, precum şi pentru recoltarea 

lemnului. Proiectul va da posibilitate de angajare pentru bărbaţi la efectuarea activităţilor de 
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pregătire a terenurilor, plantare, recoltare a masei lemnoase, iar femeile vor fi implicate în 

lucrările din pepiniere, de plivire a culturilor silvice şi recoltare a produselor nelemnoase. 

 

 Sporirea absorbţiilor de carbon prin intermediul rezervoarelor din sol şi biomasă: Activitatea 

proiectului sporeşte absorbţia GES prin prevenirea eroziunii solului, care conduce la pierderea de 

pînă la 50 t/ha de sol (circa 0,9 tone de carbon per ha) pe terenurile care sînt afectate de eroziunea 

puternică eoliană şi acvatică. Absorbţia GES va spori în rezultatul restabilirii productivităţii 

solului şi creării rezervoarelor de carbon de la suprafaţa solului şi celor subterane.  

 

 Conservarea biodiversităţii: Să prevede că efectele proiectului asupra biodiversităţii vor fi 

semnificative din punct de vedere al protecţiei speciilor ameninţate, ameliorarea proceselor de 

recoltare a produselor lemnoase, restabilirea terenurilor degradate care prezintă habitate pentru 

speciile de floră şi faună periclitate şi sub pericol de dispariţie.  

 

Volumul investiţiilor necesare pentru implementarea proiectului în perioada 2006-2035 este estimat la 

21,7 milioane dolari SUA. Această sumă va fi asigurată de către Agenţia „Moldsilva” (80%) şi de către 

265 comunităţi participante la proiect (20%, în manoperă). Perioda programată de creditare va fi de 30 ani 

(2006-2035).  

 

A.3.  Participanţii la proiect 

>>  

Agenţia pentru Silvicultură “Moldislva”, Fondul BioCarbon al Băncii Mondiale sînt părţile participante la 

implementarea proiectului. Tabelul 1 prezintă detalii despre participanţii la proiect. Republica Moldova a 

eliberat Scrisoarea de Aprobare pentru proiect, care a fost prezentată pe parcursul validării.   

 

Tabelul 1. Participanţii proiectului 

Numele părţii 

implicate (*) 

(gazdă) indicînd 

partea gazdă  

Organizaţia privată şi/sau publică, care 

reprezintă participanţii proiectului (*) 

Indicaţi dacă 

părţile implicate 

doresc să fie 

considerate ca 

participanţi ai 

proiectului (Da/Nu) 

Republica Moldova 
Agenţia pentru Silvicultură “Moldsilva”,  

instituţie publică din Republica Moldova 
Nu 

 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare ca tutore a Fondului BioCarbon 
Da  

(*) conform modalităţilor şi procedurilor Î/R MDN, în timpul pregătirii PDD MDN la etapa de 

validare, Partea implicată a dat sau nu a dat acordul ei, dar pentru înregistrare, este necesar acordul 

Părţilor implicate.  

 

Agenţia pentru Silvicultură „Moldislva” este agenţia de implementare, care reprezintă primăriile 

participante la proiect, cu care au fost încheiate contracte pentru managementul terenurilor împădurite în 

cadrul proiectului.   

 

Agenţia pentru Silvicultură „Moldislva”, bd. Ştefan cel Mare, 124, Chişinău, MD 2001, Republica 

Moldova, Contact: Dl Anatolie Popuşoi, e-mail: silvahome@mail.ru  

 

Fondul BioCarbon al Băncii Mondiale susţine prevederile MDN (art. 12) ale Protocolului de la Kyoto.  

FBC promovează implementarea  proiectelor care reduc emisiile GES şi  procurarea CERs  de o calitate 

înaltă de la aceste proiecte prin acorduri de procurare a reducerilor de emisii.  

 

mailto:silvahome@mail.ru
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BioCarbon Fund, 1818 H St NW, Washington DC, 20433, USA, Contact:  

 

A.4. Descrierea tehnică a activităţii propusă de proiectul MDN de Î/R 

>>   

Terenurile incluse în proiect prezintă terenuri degradate, care sînt eligibile pentru efectuarea lucrărilor de 

împădurire şi regenerare. Articolul 2 din Legea pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate 

(nr. 1041-XIV, 15.06.2000) determină starea terenurilor degradate şi pune pe prim plan necesitatea 

restabilirii acestor terenuri prin împădurire şi regenerare.  

 

În proiect sînt incluse cîteva categorii de terenuri degradate, cum ar fi păşuni degradate, poieni şi terenuri 

arabile abandonate. Proiectul propune restabilirea productivităţii acestor terenuri prin 

împădurire/regenerare cu specii native şi naturalizate. În baza productivităţii terenurilor, aria proiectului 

poate fi divizată în clasele III şi IV. Productivitatea relativ scăzută a terenurilor reflectă starea lor de 

degradare.  

 

Activităţile proiectului includ – pregătirea terenului, lucrările în pepinieriile silvice, creşterea materialului 

săditor, plantarea, menţinerea, lucrările silvotehnice. Speciile pentru împădurire sînt selectate reieşind din 

corespunderea acestora condiţiilor staţionale şi adaptarea lor la terenurile respective. Pe terenuri puternic 

degradate activităţile de împădurire sînt implementate cu specii naturalizate, cum ar fi Robinia 

pseudoacacia, Gleditsia triacanthos în amestec cu specii native. Experienţa de peste 50 ani de gestionare 

a pădurilor în Moldova demonstrează că Robinia este adaptată pentru creştere pe terenuri sărace, unde 

utilizarea altor specii este mai puţin rentabilă. Plantaţiile de Robinia constituie circa 50% din suprafaţa 

totală plantată în ţară începînd cu anul 1950. Se propune ca speciile native să fie plantate după 

ameliorarea condiţiilor staţionale, după cîteva cicluri de producţie ale speciilor naturalizate.  Se aşteaptă 

că a doua rundă de plantare cu utilizarea speciilor indigene cum ar fi stejar (Quercus sp) şi speciile de 

ajutor va ameliora cu timpul productivitatea şi învelişul vegetativ. Suprafeţele plantate cu Quercus vor fi 

gestionate cu un ciclu de producţie de 100 ani, iar cele plantate cu Robinia în amestec cu specii de ajutor 

– cu un ciclu de producţie de 31 ani. În cadrul proiectului vor fi trecute 3 cicluri de producţie ale Robiniei. 

Suprafeţele plantate cu specii de plop vor fi gestionate cu ciclul de producţie de 40 ani. 

 

Pe terenuri degradate parţial, în calitate de specii principale vor fi folosite speciile native: stejar (Quercus 

sp.), plop (Populus alba, P. nigra). Pentru ameliorarea biodiversităţii vor fi plantate şi alte specii foioase 

de arbori şi arbuşti în proporţii mai mici. Proiectul prevede ameliorarea condiţiilor de sol şi promovarea 

regenerării naturale a speciilor native pe perioada de lungă durată.  

 

În cadrul proiectului, lucrările de plantare au fost implementate în perioada 2006-2008.  Pregătirea solului 

şi plantările vor fi efectuate atît manual cît şi mecanizat. Agenţia “Moldsilva” va gestiona terenurile 

plantate pînă la atingerea de către culturi silvice a stării de masiv, după aceasta terenurile vor fi transferate 

în gestiunea primăriilor. Lucrările programate după finalizarea plantărilor includ: lucrări de protecţie, 

completarea golurilor, lucrări de menţinere, rărituri, pază şi protecţie, prevenirea incendiilor şi recoltarea 

masei lemnoase. Aplicarea fertilizanţilor azotici şi arderea biomasei nu vor avea loc în cadrul 

proiectului. Cu toate acestea, proiectul va monitoriza sectoarele proiectului pentru a evita riscuri 

incendiare.  

 

Se prevede că primăriile vor gestiona terenurile împădurite în baza planurilor aprobate. Planul de 

monitorizare a proiectului va asigura implementarea corespunzătoare a acestuia, iar progresul atins va fi 

evaluat prin monitorizarea periodică a rezervoarelor de carbon.     

 

A.4.1. Localizarea activităţii propuse de proiectul MDN de Î/R  

>>  

Activităţile proiectului vor cuprinde întreg teritoriul ţării, cu excepţia teritoriilor de Est controlate de 

autorităţile transnistrene.  
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 A.4.1.1.  Părţile gazde: 

>>  

Republica Moldova 

A.4.1.2.  Regiunea/Stat/Provincia etc.: 

>>  

Întreg teritoriul ţării cu excepţia Transnistriei. 

A.4.1.3. Oraş/Comunitate: 

>>  

Întreg teritoriul ţării cu excepţia Transnistriei. 

A.4.2 Detalii despre localizarea geografică a proiectului şi hotarele proiectului, inclusiv 

informaţia care permite identificarea unică a activităţii MDN de Î/R a proiectului propus:  

>>  

Suprafaţa destinată împăduririi în cadrul proiectului (8157,3 ha) este constituită din 783 sectoare (loturi, 

locuri) localizate în 265 primării (comunităţi locale, municipii) şi 21 întreprinderi silvice, în diferite 

raioane ale ţării. Suprafaţa terenurilor plantate variază de la 1 ha pînă la peste de 50 ha. Suprafaţa medie a 

unui sector constituie 10,4 ha. Este necesar de menţionat, că în procesul localizării sectoarelor cu ajutorul 

GPS, sectoarele cu hotarele comune au fost unite într-un singur poligon. În rezultat, au fost obţinute 615 

poligoane cu suprafaţa medie de 13,3 ha. Tabelul 2 prezintă detalii despre dimensiunile şi numărul 

terenurilor plantate.    

 

Tabelul 2: Repartiţia sectoarelor şi suprafaţa lor în cadrul proiectului  

No d/o 
Suprafaţa 

sectoarelor, ha 
Numărul de 

sectoare 
Suprafaţa totală, ha 

Ponderea în suprafaţa totală, 
% 

1 <4,9 321 773,88 9 

2 5-9,9 187 1251,07 15 

3 10-14,9 103 1209,8 15 

4 15-19,9 55 925,15 11 

5 20-29,9 57 1316,35 16 

6 30-49,9 47 1747,68 21 

7 >50 13 933,4 11 

             Total  783 8157,33                 100.0 

Sursă: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia “Moldsilva” (ICAS), Chişinău. 
 

Terenurile proiectului şi hotarele proiectului au fost selectate în conformitate cu îndrumările din Secţiunea 

III.1 din metodologia aprobată AR-AM0002. Hotarele proiectului au fost determinate în teren cu ajutorul 

GPS şi au fost verificate. Conform procedurilor de monitorizare, de asigurare a calităţii şi de control a 

calităţii, adoptate pentru proiect, coordonatele geografice pentru fiecare sector din proiect (poligon) au 

fost înregistrate prin aplicarea GPS, fiind introduse în baza de date a proiectului împreună cu fotografiile 

sectoarelor. Anexa 5 la acest document conţine lista detailată a sectoarelor incluse în proiect, care sînt 

repartizate pe întreprinderi silvice şi zone geografice. Toate sectoarele proiectului sînt reprezentate pe 

hărţi cadastrale la scara 1:10000. Tabelul 3 prezintă repartiţia terenurilor pe categorii de folosinţă 

funciară şi întreprinderi silvice.  

 

Conform articolului 2 al Legii pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, nr. 1041-XIV 

din 15.06.2000, sînt considerate terenuri degradate terenurile care, prin eroziune, poluare sau prin 

acţiunea distructivă a unor factori antropici şi-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolă. În 

proiect sînt incluse următoarele categorii de terenuri degradate care pot fi ameliorate prin împădurire sau 

reîmpădurire: 

1) terenuri cu eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă; 

2) terenuri cu eroziune în adîncime – ogaşe, ravene, torenţi; 
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3) terenuri afectate de alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase; 

4) terenuri nisipoase expuse erodării de către vînt sau apă; 

5) terenuri cu pietriş, bolovăniş, grohotiş, stîncării şi depozite de aluviuni torenţiale; 

6) terenuri cu exces permanent de umiditate; 

7) terenuri neproductive. 

 

Informaţia care confirmă starea degradată a terenurilor proiectului este prezentată în anexa 6. Informaţia 

din oficiile cadastrale referitor la categoriile de folosinţă a terenurilor în anii 1995 şi 2005 pentru 

scopurile proiectului demonstrează diminuarea cu timpul a productivităţii terenurilor din zona proiectului.    

  

Suprafeţele din cadrul proiectului includ următoarele categorii de teren: păşuni, poieni şi goluri, terenuri 

degradate şi terenuri arabile abandonate. Aceste terenuri sînt eligibile pentru proiectele de 

împădurire/regenerare, deoarece aceste terenuri din anii 1990 nu au avut vegetaţie lemnoasă şi nici 

regenerare naturală pe aceste terenuri nu a avut loc.  

 

Tabelul 3: Repartiţia terenurilor proiectului pe categorii de folosinţă funciară   

Nr. 
d/o 

Întreprinderi 
silvice 

Terenuri degradate, ha Păşuni, ha 

Total, ha 
Vii 

Terenuri 
erodate 

Sub-
total 

Păşuni 
Terenuri 
arabile 

Poieni şi 
goluri 

Sub-
total 

1 Bălţi   115,2 115,2 215,5 34,3 17,6 267,4 382,6 

2 Călăraşi   88,8 88,8 31,2     31,2 120 

3 Chişinău   281,75 281,75 164,55 14,55   179,1 460,85 

4 Cimişlia   16,2 16,2 266,67     266,67 282,87 

5 Comrat      0 324   59,3 383,3 

6 Edineţ    36,9 36,9 278,4     278,4 

7 Glodeni    213 213 119,3 18   137,3 

8 Hînceşti  76,45 76,45 266,22     266,22 342,67 

9 Ialoveni   39,2 39,2 476,38 6 8,1 490,48 529,68 

10 Iargara  201,8 201,8 476,5   112,38 588,88 790,68 

11 Manta-V   15 15 401,91     401,91 416,91 

12 Nisporeni   149,2 149,2   48,5   48,5 197,7 

13 Orhei   171,9 171,9 9   15,1 24,1 196 

14 
Pădurea 
Domnească 

  130,35 130,35       0 130,35 

15 Plaiul Fagului   3,4 3,4 83,82 15,69   99,51 102,91 

16 Silva-sud   38,34 38,34 639,68     639,68 678,02 

17 Soroca 10 393,83 403,83 374,95 85,06   460,01 863,84 

18 Străşeni   124,09 124,09 34,05     34,05 158,14 

19 Teleneşti 3,69 7,64 11,33 63,42 183,27   246,69 258,02 

20 Tighina     0 478,66 344   822,66 822,66 

21 Ungheni   288,71 288,71 13,12   72,7 85,82 374,53 

Total 13,69 2391,76 2405,45 4717,33 749,37 285,18 5751,88 8157,33 

Sursă: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia „Moldsilva” (ICAS), Chişinău. 
 

Din punct de vedere a proprietăţii, terenurile din proiect pot fi incluse în două categorii – terenuri deţinute 

de primării şi terenuri deţinute de alţi deţinători.   

Caracteristicile socio-economice ale teritoriului proiectului   

 

Aria proiectului a fost divizată în 3 regiuni geografice, şi anume, de nord, centrală şi de sud. Principalele 

caracteristici socio-economice relevante ale regiunilor sînt sumate în  tabelul 4.  
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Tabelul 4. Principalele caracteristici socio-economice relevante ale regiunilor proiectului 

Caracteristici Nord Centru Sud 

Numărul de sate 200 218 176 

Populaţia 690,383 812,905 626,627 

Numărul de gospodării 68565 114390 65395 

Recoltele principale  
Zahăr, cereale, 
legume, floarea 

soarelui 

Cereale, struguri, zahăr, 
fructe şi pomuşoare, 

floarea soarelui, legume 

Cereale, struguri, floarea 
soarelui, fructe şi 

pomuşoare 

Numărul de vite cornute 
mari (la 01.04.2008) 

110226 73293 44916 

Numărul de ovine şi 
caprine (la 01.04.2008) 

227667 212383 424248 

Regiunile de peisaj 
Stepa Bălţului, platou 

de silvostepă 
Stepa  Nistrului inferior,  

Codrii centrali 
Stepa Bugeacului 

Gradul de împădurire 7,2% 13,5% 6,7% 

Principalele probleme de 
mediu 

Alunecări de teren, 
degradarea solului, 
păşunat excesiv, 
insuficienţa lemnului 
de foc 

Degradarea pădurii, tăieri 
ilicite ale pădurii, alunecări 
de teren, insuficienţa 
lemnului de foc 

Secete, păşunat excesiv, 
insuficienţa perdelelor 
forestiere de protecţie, 
insuficienţa lemnului de foc 

Suprafaţa preconizată 
împăduririi în cadrul 
proiectului 

2042,39 3563,18 2551,78 

Sursă: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. 
 

A.5. Descrierea tehnică a activităţii proiectului MDN de Î/R: 

 

A.5.1. Descrierea condiţiilor actuale de mediu ale suprafeţelor propuse pentru activitatea 

proiectului MDN pentru Î/R, inclusiv descrierea climei, hidrologiei, solurilor, ecosistemelor 

(inclusiv folosinţa terenurilor):  

>>  

Republica Moldova este localizată în partea de sud-est a continentului European între 45°28’ – 48°30’ 

latitudine de nord şi 26°30’ – 30°05’ longitudine de est, ocupînd o suprafaţă de 33800 km
2
. Ţara este 

divizată administrativ în 5 municipii, 32 de raioane, care se împart în 917 comune şi 60 de oraşe. 

Densitatea medie a populaţiei fiind de 118 pers./km
2
. 

 

Geologia   

Munţii Carpaţi au influenţat relieful şi geologia Moldovei. Relieful Moldovei este neregulat, cu schimbări 

bruşte de altitudinii. Eroziunea solului şi alunecările de teren sînt lucruri obişnuite şi se întîlnesc pe întreg 

teritoriul ţării. Figura 1 prezintă topografia eterogenă şi activitatea proceselor de alunecare pe terenurile 

proiectului. Pierderile anuale de sol din cauza eroziunii este estimată la 26 milioane de tone ce se 

echivalează cu 2000 ha de cernoziom. Influenţa pierderilor solului din punct de vedere a producţiei 

agricole pierdute (fructe şi struguri) este estimată la 53 milioane dolari SUA.   
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Figura 1: Topografia neuniformă şi alunecările de teren pe sectoarele proiectului  
 

  
 

Alunecările de teren reprezintă un mare risc pentru casele de locuit, drumuri şi altă infrastructură. Dacă 

nu vor fi luate măsuri de remediere, impactul din partea alunecărilor de teren va creşte cu rata de circa 

1000 ha pe an. Protecţia contra alunecărilor de teren este permanent menţionată în studiul socio-economic 

ca una din cele mai importante probleme ale managementului resurselor naturale. Deoarece suprafeţe 

mari din cadrul proiectului sînt supuse alunecărilor de teren, păstrarea acestor terenuri fără vegetaţie 

sporeşte riscul alunecărilor de teren pentru alte sectoare şi reţine restabilirea terenurilor afectate.  Tabelul  

5 expune numărul cazurilor de activare a alunecărilor de teren înregistrate pe parcursul perioadei de 1995-

2001. 

 

Tabelul 5. Activarea alunecărilor de teren 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Nr. cazurilor de activare 13 57 121 126 268 98 65 

Regiunile administrative 8 10 14 14 14 12 5 

Sursă: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia „Moldsilva” (ICAS), Chişinău 
 

Solurile şi clima  

Învelişul de sol este format din cernoziomuri (80%), soluri brune, soluri cenuşii de pădure (11%) şi soluri 

de luncă (9%). Figura 2 expune repartiţia tipurilor de sol pe teritoriul ţării, iar tipurile de sol întîlnite în 

cadrul proiectului sînt expuse în Tabelul 7. Anterior, cu secole în urmă, terenurile din cadrul proiectului 

au fost productive şi au fost acoperite cu vegetaţie forestieră şi/sau de stepă, iar în prezent sînt subiectul 

proceselor de eroziune pronunţată cauzate de apă, vînt, alunecări şi formarea ravenelor. Pentru Republica 

Moldova sînt caracteristice fluctuaţii mari de temperaturi şi precipitaţii. Temperatura medie anuală 

constituie  +9,4°C. Media anuală de precipitaţii atinge 560 mm în partea de nord şi 380 mm în partea de 

sud a ţării. Fluctuaţiile de temperaturi pe teritoriul ţării este un lucru obişnuit.  
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Figura 2: Tipuri de sol în Moldova  

 

Eroziunea solului   

 

Diferite forme de eroziune au fost observate pe terenurile proiectului: mişcări ale masei (alunecări de 

teren, scurgere lentă a solului, erodare agricolă etc.) şi mişcări ale particulelor (erodare prin spălare, ploi 

puternice, pîrăiaşe, canale etc.).  Eroziunea solului şi utilizarea neadecvată a terenurilor contribuie la 

degradarea puternică şi cantităţi mari de sol, humus şi carbon organic sînt pierdute în fiecare an. Solul 

erodat pierde 40-60% din fertilitatea sa iniţială. Luînd în consideraţie că perioada de formare a solului  

este foarte mare, pierderea unei cantităţi mai mare de 1t/ha/an poate fi ireversibilă pentru perioada de 50-

100 ani. Figura 3 reflectă starea terenurilor degradate în diferite zone geografice şi tipuri de sol. Tabelul 

6 prezintă pierderea anuală de substanţă organică din sol/carbon din cauza eroziunii. Pierderile de sol se 

măresc de cîteva ori cu creşterea pantei şi intensificarea respectivă a procesului de eroziune.  
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Figura 3: Starea terenurilor degradate 

 

  

 

Tabelul 6. Pierderea anuală de sol, humus şi carbon pe terenurile agricole prin erodare 

Panta (°) 
Gradele de 

erodare 
Dehumificare, 

t/ha/an 

Pierderea solului 
prin erodare, 

t/ha/an 

Pierderea 
humusului prin 
erodare, t/ha/an 

Pierderea totală 
de carbon 

organic, t/ha/an 

0 fără erodare 0.6 0 0.00 0.35 

1-2 foarte slabă 0.6 10 0.35 0.55 

2-4 slabă 0.5 20 0.70 0.69 

4-6 moderată 0.4 30 0.90 0.75 

6-8 puternică 0.4 50 1.10 0.87 

8-10 foarte puternică* 0.3 60 0.90 0.69 

* solurile erodate de pe pantele mai abrupte au deja conţinuturi mai scăzute de humus, dehumificarea 
devenind  mai puţin importantă. 

Sursă: Sistemul informaţional privind calitatea învelişului de sol al Republicii Moldova (banca de date), 
Chişinău,  Pontos, 2000; Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia „Moldsilva” (ICAS), Chişinău. 
 

Geologia şi tipul de sol sînt factorii principali care condiţionează manifestarea alunecărilor de teren. 

Figura 4 prezintă repartiţia alunecărilor de teren înregistrate pe teritoriul Moldovei. Luînd în consideraţie 

intensitatea mare a eroziunii în zonele de nord şi de centru, sectoarele proiectului situate în aceste regiuni 

sînt afectate mai des de acest fenomen în comparaţie cu sectoarele din sudul ţării.  
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Figura 4: Frecvenţa distribuirii alunecărilor de teren  

 

 
 

În procesul de descriere a condiţiilor iniţiale ale terenurilor din cadrul proiectului au fost identificate 17 

tipuri de soluri (tabelul 7). Cea mai mare pondere o au cernoziomurile cu o participare de 73%, urmează 

solurile afectate complet de diferite procese nefavorabile (eroziuni, alunecări etc.). Clasificarea 

sectoarelor proiectului pe tipuri de sol şi grade de eroziune demonstrează că circa 65% din suprafaţa 

proiectului sînt afectate de eroziune putenică spre excesivă. Mai multe detalii despre tipurile de sol şi 

eroziune sînt incluse în baza de date a proiectului.  

 

Tabelul 7. Starea proceselor erozionale pe ariile proiectului 

Tipurile de sol 
Cod 
tip 
sol 

Suprafaţa 
totală, ha 

Repartiţia pe grade de eroziune şi alţi factori nefavorabili 
Ponde- 
rea, % S1 S1-2 S2 S2-3 S2-4 S3 S3-4 S4 

alţi 
factori 

Cernoziom tipic 1201 3182,3 790,2 716,9 1388,8 176,7  104,3   5,4 39,0 

Cernoziom 
pseudorendzinic 

1205 7,4 7,4         0,1 

Cernoziom 
gleizat 

1207 282,6 25,9 25,0 197,3 17,9     16,5 3,5 

Cernoziom 
carbonatic 

1221 969,6 168,7 48,6 717,8 18,4  0,1  16,0  11,9 
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Cernoziom 
freatic umed 

1222 11,5 3,5        8,0 0,1 

Cernoziom 
cambic 

1301 1182,9 423,3 175,8 428,6 81,2     74,0 14,5 

Cernoziom 
agriloiluvial 

1401 315,6 126,0 47,5 95,6 46,5      3,9 

Cernoziom 
agriloiluvial 
salinizat 

1407 10,7 3,0        7,7 0,1 

Cenuşiu de 
pădure 

1601 96,0  16,9 71,0 8,1      1,2 

Cenuşiu închis 
de pădure 

1609 55,8 26,0 13,2 15,0      1,6 0,7 

Cenuşiu 
deschis de 
pădure 

1610 21,6 9,2  7,4      5,0 0,3 

Brun 
agriloiluvial 

2201 12,0  6,0 6,0       0,1 

Lacovişte 
mlaştinoasă 

6103 20,0         20,0 0,2 

Soluri 
deformate de 
procesele de 
alunecare 

9000 862,4 101,9 21,6 441,7 125,4  136,4 34,6 0,9  10,6 

Sol aluvial  9501 96,2 2,0  5,0      89,2 1,2 

Erodisoluri  9601 493,2    201,3 81,0 208,9 2,0   6,0 

Sol desfundat 9801 537,6    521,6  16,0    6,6 

Total 8157,3 1687,0 1071,4 3374,2 1197,1 81,0 465,7 36,6 16,9 227,4 100,0 

Ponderea, % 100,0 20,7 13,1 41,4 14,7 1,0 5,7 0,4 0,2 2,8  

Sursă: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia „Moldsilva” (ICAS), Chişinău 

 

Tabelul 8 generalizează informaţia referitor la severitatea afectării terenurilor din cadrul proiectului de 

către eroziune şi alţi factori nefavorabili. Din datele tabelului este clar că majoritatea sectoarelor din 

cadrul proiectului sînt afectate de eroziunea de suprafaţa cu gradul de eroziune puternică.  

 

Tabelul 8: Sumarul stării eroziunii sectoarelor din cadrul proiectului 

Indicatori S1* moderat 
S2** 

puternic 

S3 *** 
foarte 

puternic 

S4 
excesiv 

Alţi factori 
nefavorabili 

Total 

Suprafaţa, ha 2860,68 4469,06 583,3 16,87 227,42 8157,33 

Nr  de sectoare  284 409 59 2 29 783 

Ponderea, % 35,1 54,8 7,2 0,2 2,8 100,0 

  *include S1-S2, ** include S2-S3. *** include S2-S4. 

Sursă: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia „Moldsilva” (ICAS), Chişinău 
 

Figura 5 demonstrează distribuirea ravenelor pe teritoriul ţării. Terenurile din sudul ţării sînt afectate 

puternic de ravene.  
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 Figura 5:  Repartiţia ravenelor  

 

 
 

 

Figura 6 demonstrează influenţa antropică asupra utilizării terenului şi reliefului. În baza informaţiei 

prezentate în figurile 4-6, este clar că interacţiunea factorilor geografici şi celor antropici contribuie la 

predominarea alunecărilor de teren în zonele de nord şi centru şi la eroziunea puternică a solurilor din 

zona de sud a ţării.   

 

Se prevede că proiectul MDN de Î/R va spori conţinutul de humus în sol cu 0,005-0,01% anual, aceasta 

înseamnă că cu timpul va creşte conţinutul materiei organice, ceia ce va contribui la stabilizarea şi 

refacerea treptată a fertilităţii terenurilor degradate (Sistemul informaţional, 2000).  
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Figura 6: Modificări antropice ale reliefului  

 

 
 

 

Ecosistemele 

   

Trei zone biogeografice: păduri de foioase din Europa centrală, păduri mediteraneene şi stepa 

Euroasiatică, caracterizează diversitatea ecosistemică. Ariile cele mai valoroase şi diverse din punct de 

vedere botanic sînt cele situate în lunci şi alte locuri umede. Cele mai ameninţate sînt cele din zona de 

stepă. Zona de stepă a fost supusă unor fragmentări semnificative influenţate de activităţi antropice, ceia 

ce a transformat stepa în altă categorii de folosinţă şi a condus la invazia consecventă a buruienilor. 

Aceste schimbări negative au consecinţe nefavorabile asupra habitatului vieţii sălbatice.  

 

Figura 7 prezintă repartiţia ariilor protejate de stat pe teritoriul ţării. Constituirea rezervaţiilor naturale 

contribuie la limitarea impactului antropic negativ asupra diversităţii floristice şi faunistice.  
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Figura 7: Ariile protejate din Republica Moldova  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de nord, zona centrală şi zona de sud sînt caracterizate prin biodiversitate diferită. Diversitatea 

floristică a terenurilor degradate este foarte scăzută. Diversitatea floristică este compusă din specii 

rezistente la factori nefavorabili (păşunat, salinitate, carbonaţi etc.) şi buruieni. Zona de nord se 

caracterizează printr-o climă mai umedă (550 mm de precipitaţii pe an), soluri forestiere şi predominarea 

stejarului pedunculat (Quercus robur) în amestec cu cireş. Zona centrală dispune de un grad de 

împădurire mai înalt (circa 13%) şi este comparabilă cu pădurile de foioase din zona centrală a Europei. 

Solurile variază de la soluri forestiere brune, la cenuşii şi cenuşii deschise pe pante şi cenuşii închise pe 

şesuri. Speciile predominante de arbori sînt: Quercus petraea, Quercus robur şi Fagus sylvatica. Zona de 

sud este cea mai aridă, caracterizîndu-se prin amestecuri de stejar pufos şi stejar pedunculat. Stejarul 

pufos (Quercus pubescens) predomină pe versanţii de sud şi sud-vest la altitudini mici.  

 

În Zona de Nord, comunităţile floristice primare identificate pe păşunile degradate includ: Stipo 

capillatae, Bothriochloetum herbosum, Festuceto valesiaci, Bothriochloetum herbosum, Festuceto 

valesiaci, Bothriochloetum ischaemii, Poaeto bulbos, Bothriochloetum ischaemii, Poaeto angustifolii, 

Festuceto valesiaci, and Bothriochloetum iscaemii.  

 

Pe păşunile din Zona Centrală se întîlnesc preponderent speciile: Festuca sulcata; Stipeta ucraini, S. 

lessinae, S. pennatae, S. tirsi, S. pulcherrimae, Fistuceta valesiaci, and S. herbosum.  

 

Pe păşunile Zonei de Sud se întîlnesc preponderent speciile: Festucetum herbosum, Festucetum 

valesiaceae, Festuca valesiaca, Festuca sulcata, Stipeta ucraini, S. lessinae, S. pennatae, S. tirsi, S. 

pulcherrimae, Fistuceta valesiaci, şi S. herbosum.   
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A.5.2. Descrierea prezenţei speciilor rare şi celor pe cale de dispariţie şi a habitatelor lor, dacă este 

aplicabil: 

>>  

Tabelul 9 prezintă diversitatea faunistică a zonei proiectului în regiunile de nord, centru şi sud. Poate fi 

constatată o diminuare semnificativă a diversităţii faunistice pe terenurile degradate, în special în zona de 

sud. Speciile vulnerabile din fauna vertebrată – Sicista subtilis, Cricetus cricetus, Mustela eversmanni, 

Aquila rapax, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Otis tarda, Tetrax tetrax, Vipera 

ursine, Elaphe quatuorlineata. 

 

Tabelul 9. Diversitatea evaluată a speciilor de vertebrate în cazul păşunilor şi terenurilor degradate 

repartizate pe zone şi clase 
 

Clasa 
Zona de Nord Zona de Centru Zona de Sud 

Păşuni Terenuri degradate Păşuni Terenuri degradate Păşuni Terenuri degradate 

Mamifere 14 13 14 14 11 6 

Păsări 17 6 18 6 19 5 

Reptile 3 3 3 3 8 5 

Amfibii 2 1 2 1 2 1 

TOTAL: 36 23 37 24 40 17 

Sursă: dr. A. Munteanu – director, Institutul de Zoologie, Academia de Ştiinţe, comunicare personală.          
  

Din speciile de păsări, 13 pot potenţial să cuibărească în cîteva sectoare ale proiectului şi celelalte pot 

folosi sectoarele în scopul căutării hranei. Două specii de amfibii se întîlnesc pe păşuni în toate cele trei 

zone, iar o specie de amfibii poate fi găsită pe terenurile degradate. Două specii de rozătoare 

Spermaphilus citellus and S. Suslica, identificate pe terenurile proiectului sînt specii periclitate. Numărul 

speciilor rare şi vulnerabile din zona proiectului sînt prezentate în Tabelul 10. Un număr mare de specii 

de păsări şi reptilii în zona de sud a ţării sînt periclitate.  

 

Tabelul 10. Repartiţia speciilor vulnerabile în zona proiectului  

Clasa 
Zona de Nord Zona de Centru Zona de Sud 

Păşuni 
Terenuri 

degradate 
Păşuni 

Terenuri 
degradate 

Păşuni 
Terenuri 

degradate 

Mamifere 2 1 1 1 1 - 

Păsări 4 - 4 - 5 - 

Reptile - - 1 - 4 2 

Amfibii 1 - 1 - 1 - 

TOTAL 7 1 7 1 11 2 

Sursă: dr. A. Munteanu – director, Institutul de Zoologie, Academia de Ştiinţe, comunicare personală. 
   

Diversitatea şi densitatea speciilor depinde de starea vegetaţiei şi nivelul de turbulenţă a acestora. Din 

comparaţia tabelelor 9 şi 10 este evident că un număr mare de specii faunistice pe paşuni sînt din 

categoria celor vulnerabile. Se presupune că influenţa antropică este un factor major care contribuie la 

proporţia mare a speciilor vulnerabile pe păşuni.  

  

Nevertebratele n-au fost studiate suficient pentru a afla statutul lor şi repartizarea posibilă pe diferite  

sectoare ale proiectului. S-a raportat că cîteva specii de nevertebrate sînt identificate în ecotonul dintre 

păşuni şi terenuri degradate. De aceea, restabilirea ecotonului este decisiv pentru restabilirea diversităţii 

endemice. Studiul raportează că din cele 37 specii de insecte incluse în Cartea Roşie a Republicii 

Moldova, 11 sînt asociate cu vegetaţia de stepă. Aceste specii sînt: Mantis religioasa, Sago pedo, Bombux 

paradoxus, Bombus argillaceus, Bombus fragrands, Megachile rotunda, Xylocopa valga, Satanas 
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gigants, Ascalaphus macaronius, Papilo machaon şi Tomares nogeli. O parte din acestea (Bombux 

paradoxus, Bombus argillaceus, Bombus fragrands, Ascalaphus macaronius şi alte) sînt endemice şi pot 

fi găsite în perdelele forestiere. 

 

A.5.3. Speciile şi varietăţile selectate pentru activitatea propusă de proiectul MDN de Î/R: 

>>  

Pentru selectarea speciilor sînt folosite următoarele criterii:   

1. Adaptabilitatea speciilor la condiţiile de sol şi climă pentru a se stabili repede pe terenuri 

degradate şi crea condiţii favorabile pentru creşterea ulterioară a speciilor native.  

2. Specii repede crescătoare (de ex. Robinia pseudoacacia, Gleditschia triachantos, Poplulus sp.)  

adaptate la condiţiile locale de sol, pantă şi altitudine. Pentru aceste specii perioada necesară 

pentru a atinge starea de masiv este  mai scurtă şi ciclul de rotaţie este mai scurt. Ciclul de rotaţie 

pentru Robinia în cadrul proiectului este 31 ani. 

3. Specii autohtone (Quercus, Fraxinus) cu creştere mai lentă, mai pretenţioase la condiţiile de sol, 

solicită o perioadă comparativ mai lungă (circa 10 ani) de îngrijire pentru a atinge starea de masiv 

şi au un ciclu de rotaţie mai lung. Perioadă de rotaţie pentru stejar în cadrul proiectului este 100 

ani.  

4. Preferinţele populaţiei locale din punct de vedere a asigurării necesităţilor în lemn de foc, lemn 

pentru construcţii rurale, produse nelemnoase ale pădurii.  

5. Costuri mici la recolectarea furajelor pentru populaţia locală după crearea şi creşterea planaţiilor.    

 

Speciile principale din cadrul proiectului   
 

Compoziţia speciilor preconizate pentru plantare este foarte diversă şi va contribui la restabilirea 

productivităţii terenurilor. Pentru proiect au fost selectate speciile de arbori şi arbuşti, care sînt efective 

pentru restabilirea terenurilor degradate, corespund cerinţelor socio-economice ale primăriilor şi 

contribuie la sporirea biodiversităţii. Speciile cu caracteristici şi cerinţe de îngrijire similare sînt grupate 

în tipuri de specii, după cum urmează:  

 Tipul stejar: Quercus robur, Q. petraea, Q. rubra, Fraxinus spp., Carpinus, Tilia spp., Acer 

spp., Cornus mas, Prunus spp., Pyrus spp., Corylus avellana, Viburnum spp., Sambucus 

nigra; 

 Tipul salcîm: Robinia pseudoacacia, Gleditsia triacanthos, Sophora japonica, Ulmus spp., 

Acer spp., Cornus mas, Prunus spp., Rosa canina, Ribes spp., Crataegus spp.;  

 Tipul plop: Populus alba, P. nigra, Salix spp., Ulmus spp., Acer spp., Sambucus nigra, 

Corylus avelana, Sorbus spp., Viburnum spp.;  

 Tipul pin: Pinus nigra, P. sylvestris, Acer spp., Cotinus coggygria, Eleaegnus angustifolia, 

Tamarix spp., Rosa canina, Crataegus spp., Prunus spp., Ribes spp.;  

 

Quercus robur – specie răspîndită pe întreg teritoriul Republicii Moldova. La începutul vieţii (primii 5-10 

ani) creşte încet, în continuare are o creştere moderată pînă la sfîrşitul vieţii. Este o specie rezistentă la 

frig, făcînd parte din speciile mezoheliofile. Se dezvoltă bine pe soluri fertile, dar creşte şi pe soluri mai 

puţin fertile, cu umeditate scăzută. Este rezistent la secetă. Lemnul are calităţi deosebite, avînd un spectru 

de utilizare foarte larg (mobilă, construcţii, meşteşugărit etc.). 

 

Quercus rubra – este adaptat la condiţiile climaterice extreme şi la solurile Republicii Moldova. Este 

rezistentă la boli, cu dezvoltarea puternică a rădăcinii, are o productivitate înaltă în cadrul unui ciclu de 
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producţie pînă la 100 ani şi produce lemn de calitate înaltă care poate fi utilizat în construcţie. Ghinda este 

o sursă importantă de hrană pentru multe specii de animale şi păsări. 

 

Robinia pseudoacacia – are un ciclu de producţie scurt de 25-35 ani. Este o sursă importantă de lemn de 

foc şi este rezistentă la vînt. Are creştere rapidă şi dezvoltare bună a rădăcinii, poate supravieţui pe soluri 

extrem de sărace şi în condiţii climaterice aspre (secete de vară). Istoria introducerii în Moldova pe 

parcursul a mai mult de o sută de ani, a demonstrat, că această specie este una pioner, neagresivă pentru 

terenurile degradate. Plantaţiile de Robinia existente în Moldova (peste 130 mii ha) reprezintă sursa 

principală de aprovizionare a populaţiei cu lemn de foc datorită densităţii înalte şi valorii energetice a 

lemnului. 

 

Gleditschia triachantos – este o specie repede crescătoare, rezistentă la secetă, nu este tare pretenţioasă la 

condiţiile de sol, este rezistentă la soluri cu săruri şi carbonaţi la suprafaţă. Este un arbore de înălţime 

medie. Lemnul poate fi utilizat ca lemn de foc şi pentru construcţii provizorii.  

   

Populus nigra – este specie răspîndită în Europa de Est. Este rezistentă la perioadele uscate şi reci, cu 

o capacitate bună de a creşte pe soluri sărace, nisipoase, pietroase. Este rezistentă la vătămători şi boli.  

Pinus nigra – este rezistentă la perioadele uscate şi reci, cu potenţial puternic al rădăcinii şi cu o 

capacitate bună de a creşte şi de a îmbogăţi solurile sărace, nisipoase şi pietroase. Este de asemenea 

rezistent la diferite boli.    

 

Arbuşti: Speciile de arbuşti: Cotinus coggygria, Crataegus monogyna, Rosa canina, Corylus avelana, 

Cornus mas, Prunus cerasifera, Ligustum vulgaris, au capacitate de adaptare la condiţiile specifice ale 

terenurilor degradate, contribuind la ameliorarea fertilităţii acestora.  

 

Activitatea proiectului de Î/R a fost realizată pe parcursul anilor 2006-2008. Detalii despre activitatea de 

Î/R pe întreprinderi silvice sînt prezentate în Tabelul 11. Întreprinderea silvică Soroca are cea mai mare 

suprafaţa împădurită în cadrul proiectului, în timp ce rezervaţia Plaiul Fagului are cea mai mică suprafaţă 

din cadrul proiectului.   

 

Tabelul 11: Suprafaţa împădurită în cadrul proiectului pe parcursul perioadei 2006 – 2008 

Nr. 
d/o 

Întreprinderi silvice 
Anii  

Total 2006 2007 2008 

1 Balti 114 176,8 91,8 382,6 

2 Calarasi 61,5 58,5   120 

3 Chisinau 190,38 234,97 35,5 460,85 

4 Cimislia 38,4 227,74 16,73 282,87 

5 Comrat 20,5 275,8 87 383,3 

6 Edinet 116 163,3 36 315,3 

7 Glodeni 201,1 149,2   350,3 

8 Hincesti 191,51 151,16   342,67 

9 Ialoveni 111 215,8 202,88 529,68 

10 Iargara 319,1 450,68 20,9 790,68 

11 Manta-V 228,22 145,56 43,13 416,91 

12 Nisporeni 97,4 100,3   197,7 

13 Orhei 47 134,7 14,3 196 

14 Padurea Domneasca 39,65 67,7 23 130,35 

15 Plaiul Fagului 20,76 36,7 45,45 102,91 

16 Silva-Sud 130 489,52 58,5 678,02 

17 Soroca 286,95 384,25 192,64 863,84 
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18 Straseni 90,44 67,7   158,14 

19 Telenesti 42,85 76 139,17 258,02 

20 Tighina 288,06 534,6   822,66 

21 Ungheni 246,74 127,79   374,53 

Total 2881,56 4268,77 1007 8157,33 

Sursă: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia “Moldsilva” (ICAS), Chişinău. 
 

A.5.4. Tehnologia aplicată pentru activitatea propusă a proiectului MDN de Î/R: 

>>  

Proiectul va folosi îndrumările naţionale de gestionare a pădurilor
3
 şi experienţa Agenţiei „Moldsilva”

4
 

acumulată la efectuarea lucrărilor de împădurire pe terenuri degradate.  

 

Proiectul va utiliza metodele ştiinţific argumentate pentru pregătirea solului (prelucrarea solului în benzi 

şi integrală) şi lucrări de plantare (încorporarea puieţilor/butaşilor sau a seminţelor forestiere). 

Tehnologiile aplicate sînt ecologic inofensive. Tehnologiile şi practicele de ameliorare sînt evidenţiate 

sub următoarele categorii:   

 

Utilizarea GPS în stabilirea hotarelor proiectului: Proiectul utilizează Sistemul Global de Poziţionare 

(GPS) şi Sistemele Geografice de Informaţie (GIS) pentru determinarea hotarelor proiectului şi pentru a 

verifica localizarea sectoarelor proiectului. Aceste tehnologii vor fi utilizate pe parcursul întregii durate a 

proiectului pentru a controla eficient şi pentru a calcula schimbările în stocul de carbon din cadrul 

proiectului.  

 

Pregătirea terenului: Adoptarea măsurilor antierozionale, nivelarea terenului şi pantelor după alunecările 

de teren, reglarea curenţilor de apă, scoaterea pietrelor, prelucrarea solului etc. Pentru evitarea eroziunii 

solului şi pentru a limita emisia GES, arderea biomasei nu va fi efectuată în timpul pregătirii terenului. 

Pregătirea terenului cu utilizarea mecanismelor va fi aplicată selectiv în dependenţă de condiţiile 

terenului. Activităţile respective sînt efectuate conform practicelor recomandate.  

 

Alegerea speciilor: Speciile forestiere pentru plantare sînt selectate reieşind din condiţiile terenului şi 

scopului de producţie/protecţie al plantaţiei. Pe ariile proiectului, speciile care vor fi folosite sînt cele 

indigene (Quercus robur, Fraxinus excelsior, Salix alba, Populus alba, Populus nigra etc.) şi 

introducente (Robinia pseudoacacia, Gleditschia triachantos, Sophora japonica, Elaeagnus angustifolia, 

Pinus nigra etc.). În baza caracteristicilor de creştere şi asemănărilor în îngrijirea lor, speciile sînt 

agregate în grupuri în scopul efectuării estimării prealabile a sechestrărilor GES.  

 

Pe terenurile degradate parţial, şi peste tot unde permit condiţiile staţionale, vor fi plantate specii locale, 

ca de ex. Quercus. Pe soluri sărace, împădurirea se va face cu speciile introducente, care sînt adaptate la 

condiţiile locale, cum ar fi Robinia şi Gleditschia. Experienţa acumulată a demonstrat că utilizarea 

speciilor introducente oferă o şansă mai bună pentru prima etapă de restabilire a solului înainte de speciile 

indigene, care solicită condiţii de sol mai bune şi o îngrijire mai îndelungată. Speciile introducente cu 

creşterea rapidă contribuie la beneficiile ecologice locale, aprovizionarea cu lemn, stabilizarea terenului şi 

solului, ameliorarea peisajului rural etc. Suplimentar, pentru a îmbogăţi diversitatea speciilor vor fi 

planate şi specii de ajutor, cum sînt Pyrus pyraster, Malus sylvestris, Acer platanoides, Acer campestre, 

Cerasus avium, Tilia sp., Carpinus betulus, Ulmus sp. etc. Speciile de arbuşti, cum sînt Cotinus 

coggygria, Crataegus monogyna, Rosa canina, Corylus avellana, Cornus mas, Prunus cerasifera, 

                                                 
3
 Îndrumările naţionale: ,,Îndrumări tehnice privind regenerarea şi împădurirea terenurilor fondului forestier de stat al 

Republicii Moldova”, Chişinău, 1996.    
4
Experienţa naţională acumulată pe parcursul ultimilor 50 ani presupune circa 300 000 ha de plantări, care au condus la 

creşterea în Moldova a suprafeţelor acoperite cu păduri de la 6%  pînă la 10,7% în prezent. 
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Ligustum vulgaris, deasemenea sînt folosite pentru a spori eficacitatea lucrărilor în contextul conservării 

solului şi controlului asupra eroziunii.  

  

Baza seminceră şi materialul săditor ameliorat: Activităţile de plantare acoperă utilizarea bazei 

semincere ameliorate şi creşterea materialului săditor, utilizînd practicele de pepinierit modern. Pentru 

recoltarea seminţelor, testarea şi creşterea materialului forestier de reproducere vor fi aplicate 

procedurile standard. 

 

Tehnologiile aplicate în pepiniere şi practicele ameliorate. Pentru a ameliora germinarea seminţelor şi 

creşterea puieţilor, seminţele sînt supuse scarificării, stratificării şi altor tratamente speciale. Pentru 

seminţele de Robinia, Gleditsia şi Sophora perioada de repaus se întrerupe prin plasarea lor în apă cu 

temperatura de 60-80 ºC pentru 20-30 minute şi înmuierea ulterioară a acestora pe parcursul a 12-24 ore. 

Germinarea poate fi îmbunătăţită şi prin tratarea cu microelemente şi biofertilizanţi. Suplimentar, înainte 

de semănat, seminţele se prelucrează cu fungicide şi insecticide. Adîncimea optimă pentru semănat 

diferă în dependenţă de specii şi este următoarea: 

 Populus, Ulmus, Betula, Abies – de la 0,3 pînă la 0,8 cm; 

 Picea, Pinus, Larix, Sorbus, Morrus – pînă la 2 cm; 

 Acer, Betula, Robinia, Gleditsia, Ligustrum, Cornus – pînă la 2-4 cm; 

 Quercus, Castanus, Juglans şi alte seminţe de mărime similară – pînă la 6-8 cm.  

   

Activităţile în pepiniere, care contribuie la germinarea mai bună a seminţelor se referă la cultivare, 

mulcire, controlul asupra buruienilor, prelucrarea solului şi irigarea. Pentru a promova condiţii 

favorabile pentru creşterea puieţilor, se va efectua periodic plivirea mecanică sau manuală. Cu toate 

acestea, la această etapă fertilizanţi nu vor fi aplicaţi.  

 

Crearea pădurii. Lucrările de îngrijire sînt efectuate pentru a spori reuşita puieţilor pe parcursul 

primilor ani. Acestea lucrări se referă la protecţie, plivire, controlul asupra dăunătorilor şi incendiilor. 

Lucrările silvotehnice se efectuează conform îndrumărilor tehnice pentru ingrijirea si conducerea 

arboretelor
5
. În aceasta perioadă sînt efectuate lucrările de completare a culturilor silvice.  

  

Speciile cu cicluri de producţie scurte şi lungi. În proiect sînt utilizate specii cu cicluri de producţie 

scurte şi lungi. Robinia este o specie principală cu ciclul de producţie scurt utilizată pentru împădurire în 

ultimii 50 ani şi se consideră ca specie naturalizată. Din aceste considerente, împreună cu alte specii cu 

caracteristici silviculturale similare Robinia va fi utilizată ca specie cu ciclul de producţie scurt. În 

dependenţă de condiţiile de teren, speciile native cu ciclul de producţie lung vor înlocui speciile repede 

crescătoare cu ciclul de producţie scurt după unu sau două cicluri. Tabelul 12 prezintă speciile şi 

tehnologiile folosite pentru împădurire. Figura 8 demonstrează terenuri împădurite în cadrul proiectului.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 M.S (1985): Indrumari tehnice pentru ingrijirea si conducerea arboretelor din Republica Moldova, Centrul de 

Amenajări şi Cercetări Silvice, Chisinau, 1995 
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Figura 8: Terenuri împădurite în cadrul proiectului     
 

  
 

 

Tabelul  12. Repartiţia pe specii forestiere în dependenţă de categorii de folosinţă, condiţii de sol şi 

lucrări silvice prevăzute 

 
Specii de 
bază, % 

Specii de amestec, 
ponderea 

Categorii de 
terenuri 

Condiţiile de relief, 
starea solurilor 

Operaţiuni silvice 

Stejar (sau 
gorun) (50-
75%) 
Frasin 

Secundare (25-12%) 
Acer platanoides 
Acer campestre 
Pyrus communis 
Prunus avium 
Malus sylvestris 
Fraxinus excelsior 
Tilia cordata 
Carpinus betulus 
Arbuşti (25-13%) 
Corylus avellana 
Cornus mas 
Viburnum opulus 
Viburnum lantana 
Sambucus nigra 

Poieni şi goluri 
Păşuni degradate 
Terenuri agricole 
degradate 

Versanţi (6-12o) cu 
soluri neerodate, slab 
erodate sau moderat 
erodate 

 pregătirea solului parţial sau integral, 
mecanizat 

 plantarea manuală sau mecanizată a 
circa 6000 puieţi/ha 

 metoda de plantare spada Kolesov 
sau maşina de plantat cu puieţi de 2-4 
ani 

 îngrijirea prin prăşituri manuale şi 
mecanizate, pe ani: I – 7; II – 6;  III – 5; 
IV – 4; V – 3; VI – 2 

 completări în anii 2 şi 3 prin 
înlocuirea puieţilor  uscaţi 

 lucrări de protecţie prin aplicarea 
preparatelor chimice 

Plop (alb sau 
negru), salcie 
(75%) 

Secundare (12%), 
Acer platanoides 
Tilia cordata 
Ulmus glabra 
Alnus glutinosa 
Fraxinus excelsior 
Arbuşti (13%) 
Corylus avellana 
Cornus mas 
Vibirnum lantana 
Sambucus nigra 
Viburnum opulus 

Poieni şi goluri 
Terenuri agricole 
degradate 
Păşuni degradate 

Versanţi inferiori pînă la 
6o, baze de ravene, 
lunci 
Soluri aluviale 

 pregătirea solului integral, 
mecanizat 

 plantarea puieţilor de talie mijlocie 
sau mare (2200 puieţi/ha) 

 metoda de plantare în gropi 

60cm60cm60cm 

 îngrijirea prin prăşituri manuale şi 
mecanizate pe ani: I – 5; II – 3;   III – 1 

 completări în anii 2 şi 3 prin 
înlocuirea puieţilor uscaţi 

 lucrări de protecţie prin aplicarea 
preparatelor chimice 

Robinia 
pseudoacacia 
50% 

Secundare (25%) 
Acer platanoides 
Acer campestre 
Pyrus communis 

Alunecări de 
terenuri 
Rîpi 
Poieni şi goluri 

Alunecări active 
Prăbuşiri de maluri 
Alunecări–movile 
semistabilizate şi active 

 pregătirea solului prin crearea 

vetrelor sau rîndurilor (3,01,5-2,0 m sau 
rînduri la distanţa de 3,0-4,5 m), manual 
sau mecanizat 
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Specii de 
bază, % 

Specii de amestec, 
ponderea 

Categorii de 
terenuri 

Condiţiile de relief, 
starea solurilor 

Operaţiuni silvice 

Prunus avium 
Malus sylvestris 
Fraxinus excelsior 
Arbuşti (25%) 
Cotinus coggygria 
Crataegus monogyna 
Ligustrum vulgare 

Rosa canin 

Alte terenuri 
degradate 

Alunecări-trepte 
semistabilizate de la 
moderat erodate pînă la 
excesiv şi foarte 
puternic erodate 
Adîncimea de apariţie a 
carbonaţilor: 50-100 cm 
- Alcalizate slab mai 
adînc de 50 cm 
- Versanţi cu pante 6-
35o şi peste 35o 

 plantarea manuală a circa 6000 
puieţi la 1 ha 

 metoda de plantare – cu ajutorul 
spadei Kolesov cu puieţi de 1-2 ani 

3,00,7÷0,5 

 îngrijirea prin prăşituri manuale pe 
anii: I – 5;     II – 3; III – 1 

 completări în anii 2 şi 3 prin 
înlocuirea puieţilor uscaţi 

Gleditsia 
triachantos, 
Sophora 
japonica (50%) 

Secundare (25%) 
Acer campestres 
Malus sylvestris 
Pyrus communis 
Ulmus glabra 
Arbuşti (25%) 
Cotinus coggygria 
Crataegus monogyna 
Rosa canina 

Alunecări de 
terenuri 
Rîpi 
Poieni şi goluri 
Alte terenuri 
degradate 
Păşuni degradate 

Determinanţi ecologici 
ai stării solurilor 
Adîncimea de apariţie a 
carbonaţilor de la 
suprafaţă şi pînă la 30-
50 cm 
Salinizate slab şi 
moderat – puternic în 
adîncime (>100 cm) 

 pregătirea solului prin crearea 
vetrelor, rîndurilor sau integral, manual 
sau mecanizat 

 plantarea manuală sau mecanizată 
a circa 6000 puieţi/ha 

 metoda de plantare – spada 
Kolesov sau maşină de plantat cu puieţi 
de 1-2 ani pe schema amplasării: 

3,00,7÷0,5 

 îngrijirea prin prăşituri manuale pe 
anii: I – 5; II – 3; III – 1 

 completări în anii 2 şi 3 prin 
înlocuirea puieţilor uscaţi 

Quercus rubra 
(50%) 

Secundare (25%) 
Acer campestres 
Acer platanoides 
Malus sylvestris 
Pyrus communis 
Ulmus spp. 
Arbuşti (25%) 
Hippophae 
rhamnoides 
Prunus mahaleb 

Alunecări de teren 
Păşuni degradate 
Foste terenuri 
agricole degradate 
Poieni şi goluri 

Alunecări 
semistabilizate şi 
stabilizate 
Moderat erodate, slab 
erodate 
Texturi: argilă lutoasă, 
lut argilos, lut 

 pregătirea solului parţial sau 
integral, mecanizat 

 plantarea manuală sau mecanizată 
a circa 6000 puieţi/ha 

 metoda de plantare – spada 
Kolesov sau maşina de plantat cu puieţi 
de 2-3 ani pe schema amplasării: 

3,00,7÷0,5 

 îngrijirea prin prăşituri manuale sau 
mecanizate; pe anii: I – 6; II – 5; III – 4; 
IV – 3; V – 2; VI – 1 

 completări în anii 2 şi 3 prin 
înlocuirea puieţilor uscaţi 

Pinus nigra 
(pallasiana) 
64% 

Secundare (17%) 
Pyrus communis 
Acer tataricum 
Acer platanoides 
Arbuşti (17%) 
Cotinus coggygria 
Crataegus monogyna 
Rosa canina 
Ligustrum vulgare 
Prunus spp. 

Alunecări de teren 
Rîpi 
Poieni şi goluri 
Alte terenuri 
degradate 

Soluri de gradul de 
erodare în suprafaţă 
excesiv şi foarte 
puternic erodate 
Roca mamă la 
suprafaţă 
Alcalinizate puternic şi 
foarte puternic 
Excesiv şi foarte 
puternic gleizate 

 pregătirea solului în vetre manual 
sau mecanizat 

 plantarea manuală a 2400 puieţi/ha 

 metoda de plantare – spada 
Kolesov cu puieţi de 2-4 ani 

 vetre 600 la 1 ha în vatră cîte 4 
puieţi de specie principală de 2 de specii 
secundare şi arbuşti 

 îngrijirea prin prăşituri manuale pe 
anii: I – 6; II – 5; III – 4; IV – 3; V – 2;  VI 
– 1 

 completări în anii 2 şi 3 prin 
înlocuirea puieţilor uscaţi 

 

Sursa: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia “Moldsilva” (ICAS), Chişinău. 
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A.5.5. Transferul tehnologiilor/know-how, dacă este aplicabil: 

>> 
Proiectul a organizat programe de training şi conferinţe privind gestionarea pădurilor şi sensibilizarea 

problemelor cu privire la gestionarea durabilă a terenurilor. O serie de programe de training au fost 

efectuate pentru a instrui personalul de proiect cu privire la aspectele legate de managementul 

proiectului, monitorizarea şi conştientizarea populaţiei locale. Programe de training şi de sensibilizare 

organizate în cadrul proiectului sînt după cum urmează: 

 CFD a fost prezentat la şedinţa de lucru din 19 decembrie 2007 cu inginerii silvici-şefi şi 

inginerii fond forestier din 21 întreprinderi silvice, Vadul-lui-Vodă; 

 2006-2008: Programele de training la nivel de întreprinderi silvice au fost organizate avînd ca 

scop ameliorarea procesului de împlementare a proiectului; 

 2008: Şedinţe tehnice cu participarea persoanelor antrenate în executarea lucrărilor tehnice 

care ţin de utilizarea aparatelor GPS şi de luare a imaginilor digitale, modalitatea efectuării 

lucrărilor, exeginţe tehnice etc.; 

 2008: Şedinţe de lucru cu participarea subdiviziunilor Agenţiei „Moldsilva” şi consiliiilor 

locale au fost organizate pentru a discuta importanţa plantării culturilor silvice în special  pe 

terenurile degrdate, problemele leagte de asigurarea gospodăriei durabile a pădurilor noi 

create şi implicarea populaţiei locale în acest proces. 

 

A.5.6. Măsurile care vor fi implementate pentru a reduce la minimum scurgerile potenţiale:  

>>  

 Pentru a se asigura că păşunatul care a avut loc pînă la lansarea proiectului şi alte activităţi economice nu 

sînt strămutate, proiectul pune în aplicare următoarele măsuri socio-economice:  

 implementarea măsurilor de ameliorare şi managementul durabil al păşunilor comunale 

disponibile pentru sporirea productivităţii şi calităţii acestora, precum şi evitarea distrugerii 

noilor plantaţii forestiere prin păşunat;  

 implementarea principiilor managementului participatoriu al terenurilor comunale din cadrul 

proiectului în scopul evitării conflictelor legate de utilizarea terenurilor apărute de la păşunat 

şi alte forme de scurgeri; 

 acordarea asistenţei tehnice/consultative deţinătorilor de terenuri şi animale în contextul 

ameliorării managementului şeptelului/păşunilor în scopul prevenirii scurgerilor; 

 implementarea practicilor agro-silvice pe terenurile împădurite în cadrul proiectului 

(recoltarea ierbii şi/sau creşterea culturilor agricole între rîndurile culturilor silvice, recoltarea 

pomuşoarelor şi fructelor de pădure, plantelor medicinale etc.); 

 măsuri reciproc avantajoase în aria proiectului pentru a asigura prevenirea scurgerilor de la 

activităţile economice din aria proiectului;  

 organizarea de instruiri pentru dezvoltarea deprinderilor orientate spre oportunităţi alternative 

de obţinere a mijloacelor de trai; 

 stimulente pentru gospodăriile casnice pentru a urmări alternativele în utilizarea ameliorată a 

terenurilor existente. 

 

A.6. Descrierea titlului juridic al terenului, proprietatea actuală a terenului şi drepturile la 

reducerile de emisii (tCERs/ lCERs) pentru activitatea propusă de proiectul MDN de Î/R: 

>>  

Din suprafaţa totală de 8157,3 ha preconizată împăduririi, 92,7% sînt gestionate de comunităţile locale, 

restul terenurilor – de alţi gestionari. Comunităţile locale au încheiat contracte cu Agenţia “Moldsilva” pe 

o perioada de pînă 10 ani pentru a efectua plantările, îngrijirea şi realizarea reuşitei depline pînă la 

transferul în faza de masiv. După expirarea termenelor contractelor, activităţile de management  forestier 

vor fi continuate  de primării.  

Legea cu privire la ameliorarea terenurilor degradate prin împădurire (nr. 1041-XIV din 15 iunie 2000) 

reprezintă baza legală a proiectului. Împreună cu Codul funciar şi Hotărîrea Guvernului nr. 1451 din 
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24.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi  

schimbul terenurilor, se defineşte procedura de repartizare a terenului pentru împădurire care include 

următorii paşi: 

 

1. Constituirea comisiei pentru identificarea terenurilor degradate proprietatea consiliilor locale pentru 

ameliorare prin împădurire (participanţii sînt reprezentanţi ai organelor publice locale, organelor de 

mediu şi structurilor silvice regionale, precum şi diferiţi proprietari de terenuri). Rezultatul comisiei 

este un act care conţine informaţii despre caracteristicile terenului selectat (proprietarul, categoria de 

folosinţă, fertilitatea etc.). 

2. Pe baza acestui document, proprietarul de teren (în cazul proiectului – consiliul local ales în mod 

democratic) elaborează o decizie cu privire la alocarea terenului pentru împădurire şi regimul viitor 

de proprietate. 

3. În cazul transmiterii terenului în gestiunea Agenţiei “Moldislva” se perfectează un dosar funciar al 

terenului (terenurilor). După primirea avizelor de rigoare, Guvernul emite o decizie cu privire la 

aprobarea finală a transmiterii. 

 

În cazurile, cînd terenurile rămîn în proprietatea consiliului local, să încheie contract cu Agenţia 

“Moldsilva” care va organiza şi realiza plantarea, protecţia şi îngrijirea acestuia pînă la atingerea fazei de 

masiv conform unui plan de management. La expirarea contractului, plantaţia forestieră va fi restituită 

consiliului local. Comunitatea locală trebuie să-şi asume angajamentul de a menţine pădure pe o perioadă 

de 100 ani. Tabelul 13 prezintă derularea în timp a activităţilor de împădurire pe terenurile proiectului în 

dependenţă de tipuri de specii şi mod de gestionare. 

 

Drepturile şi accesul la carbonul sechestrat sînt determinate prin următoarele aranjamente instituţionale: 

 baza legală pentru dialogul şi cooperarea dintre consiliile locale şi Agenţia „Moldsilva” determină 

clar starea terenurilor transferate şi reflectă lipsa conflictelor asupra drepturilor şi proprietăţii 

asupra terenurilor; 

 participarea largă a comunităţilor reduce costurile şi determină fluxul de beneficii din partea MDN 

pentru comunităţile locale şi justifică cheltuielile operaţionale legate de monitorizarea numărului 

mare de sectoare conform metodei ascendente de selectare a sectoarelor;  

  durata lungă a proiectului şi contractele încheiate între Agenţia „Moldsilva” şi consiliile locale va 

permite evitarea riscului de non-permanenţă.  

Tabelul 13: Repartiţia terenurilor împădurite în cadrul proiectului pe grupe de specii  

Modul de gestionare Anul plantării 
Grupurile de specii 

Suprafaţa totală, ha 
Populus Robinia Quercus 

Primării 

2006 2 2469,86 57,6 2505,26 

2007 23,5 4004,63 23,46 4051,59 

2008 2 943,45 36,35 981,8 

Subtotal 27,5 7417,94 117,41 7562,85 

Alţi deţinători 

2006   350,9 1,2 352,1 

2007  214,58 2,6 217,18 

2008  24,7 0,5 25,2 

Subtotal  590,18 4,3 594,48 

TOTAL PROIECT 27,5 8008,12 121,71 8157,3 

* Notă: Pentru a estima reducerile de emisii, 0,52 ha de Pinus sînt incluse în grupa Quercus, deoarece 
productivitatea acestor specii este relativ similară.  

Sursă: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia “Moldsilva” (ICAS), Chişinău. 
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A.7.  Evaluarea eligibilităţii terenului:  

>>  

Proiectul este calificat ca activitate de împădurire şi regenerare (Î/R) conform deciziei CMP-1 de la 

CP7 a Acordurilor de la Marrakech (2001) şi corespunde cu definiţia pentru gradul de acoperire a 

terenurilor degradate cu vegetaţie forestieră săracă. Aceste terenuri nu au fost acoperite cu vegetaţie 

forestieră pe parcursul ultimilor 50 ani şi/sau corespunde cu definiţia pentru regenerare, care prevede că 

aceste terenuri nu au fost acoperite cu vegetaţie forestieră după 31 decembrie 1989. Nici un semn de 

regenerare naturală nu a fost confirmat pe sectoarele proiectului
6
.  

 

Republica Moldova a stabilit criteriile naţionale pentru “pădure” conform procedurilor stipulate în 

secţiunea F, paragraful 8 a-c, din anexa la Decizia -/CMP.1, modalităţile şi procedurile pentru activităţile 

proiectelor MDN pentru împădurire şi regenerare (http://cdm.unfccc.int/DNA), care sînt eligibile pentru a 

desfăşura activitatea proiectului MDN de Î/R. 

 

Conform ordinului Agenţiei pentru Silvicultură “Moldsilva” nr. 7-P din 11.01.2006 (în baza prevederilor 

art. 3, 11 şi 12 ale Codului silvic), următoarele criterii definesc noţiunea “pădure”: 

 suprafaţa minimă a terenului – 0,25 ha; 

 consistenţa minimă a arborilor şi arbuştilor – 30%;  

 înălţime minimă a arborilor – 5 m.  

Aceste criterii corespund cu definiţia UNFCCC a pădurii pentru scopurile activităţilor de împădurire şi 

regenerare în cadrul MDN al Protocolului de la Kyoto
7
.  

Proiectul urmăreşte Versiunea 01 a instrumentelor pentru eligibilitatea terenurilor – Procedures to Define 

the Eligibility of Lands for Afforestation and Reforestation Project Activities (Anexa 16, EB22)
8
 şi 

Versiunea 02 a acestor instrumente – Procedures to Demonstrate the Eligibility of Lands for Afforestation 

and Reforestation Project Activities (Anexa 18, EB26)
9
. Eligibilitatea terenurilor incluse în proiect este 

demonstrată prin utilizarea informaţiei care urmează: 

a) studiile liniei de bază efectuate pînă la începerea proiectului, indică că terenurile care vor fi 

împădurite în cadrul proiectului sînt de productivitate scăzută şi degradate, cu diferit grad de 

eroziune, în acelaş timp, confirmă indicatorii din definiţia pădurii comunicată de Autoritatea 

Naţională Desemnată a Republicii Moldova la  UNFCCC; 

b) hărţile cadastrale şi pedologice demonstrează că terenurile incluse în proiect sînt afectate de 

eroziune, alunecări de teren şi alte forme de degradare care limitează utilizarea acestor terenuri în 

scopuri de producere; 

c) datele referitor la utilizarea terenurilor din surse oficiale demonstrează că terenurile nu au fost 

împădurite pe parcursul ultimilor 50 ani sau regenerate din anul 1989; 

d) datele privind coordonatele GPS şi studiile din teren confirmă eligibilitatea terenurilor incluse în 

proiect. 

                                                 
6 Draft decision -/CMP.1 Land-use, land-use change and forestry (LULUCF) from CP. 7 "Marrakech Accords" on the definitions, modalities, 

rules and guidelines relating to LULUCF under the Kyoto Protocol. 
 (b) “Împădurire” este o schimbare directă de către om a a terenuluim care n-a fost acoperit cu pădure într-o perioadă de cel puţin de 50 ani, 
într-un teren împădurit prin plantare, semănare şi/sau promovarea surselor naturale de seminţe prin activitatea omului.  
(c) “Reîmpădurire” (regenerare) este o schimbare directă a terenului neîmpădurit în cel împădurit prin plantare, semănare şi/sau promovarea 
surselor naturale de seminţe de către om, pe un teren care a fost împădurit, din care a fost trasformat în teren neîmpădurit. Pentru prima 
perioadă de angajament, activităţile de regenerare vor fi limitate la regenerarea produsă pe acele terenuri care nu au avut pădure la data de 31 
decembrie 1989.  
7 Pentru activităţile LULUCF conform articolelor 3.3 şi 3.4, următoarele definişii vor fi aplicate: (a) “Pădure” este o suprafaţă minimă de 0.05-1.0 
ha cu acoperirea terenului (sau echivalent de densitate) mai mult de 10-30%, cu potenţialul de a atinge înălţimea minimă de 2-5 m la maturitate 
în situ. Pădurea poate să fie de o consiitenţă plină, unde arborii din diferite etaje şi subarboretul acoperă o porţiune majoritară din suprafaţă 
sau de o consistenţă redusă. Arboretul natural de o vîrstă sau toate plantaţiile care încă nu au atins gradul de acoperire a terenului de 10-30% 
sau înălţimea arborilor  de 2-5 m sînt incluse în categoria de pădure, ca şi suprafeţele care fac parte din păduri şi care temporar sînt defrişate 
în rezultatul activităţii umane, cum ar fi tăierile sau cauzele naturale, din care se prevăd de a reveni la pădure. 
8
 http://cdm.unfccc.int/EB/022/eb22_repan16.pdf 

9
 http://cdm.unfccc.int/EB/026/eb26_repan18.pdf 

http://cdm.unfccc.int/DNA
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A.8. Principiul pentru adresarea  impermanenţei :   

>> 

Proiectul în direct se adresează impermaneţei prin efectuarea plantării speciilor combinate cu ciclul de 

producţie lung şi un amestec de specii cu ciclul de producţie scurt, care facilitează aprovizionarea 

populaţiei locale cu produse forestiere. Adoptarea speciilor cu ciclul de producţie lung, cum ar fi stejarul, 

ciclul cărora este 100 ani, va permite extinderea duratei operaţionale a proiectului în afara perioadei de 

creditare aleasă. Durata operaţională lungă a proiectului în cadrul perioadei de creditare asigură că 

învelişul vegetativ pe parcursul activităţilor de împădurire se va rezulta în acoperirea permanentă cu 

arbori.  

     

Adoptarea perioadei de creditare de 30 ani şi generarea reducerilor temporare (t-CER) de emisii reflectă 

angajamentul entităţii proiectului de a păstra terenurile degradate sub acoperirea permanentă cu vegetaţie. 

La sfîrşitul ciclului speciile cu ciclul de producţie scurt vor fi replantate/regenerate. Astfel, construcţia 

proiectului, perioada de creditare, aranjamentele instituţionale între Agenţia „Moldsilva” şi primării, 

cadrul legislativ şi normativ cu privire la activităţile de împădurire se adresează efectiv la problema 

impermanenţei. 

 

A.9.  Cantitatea estimată a emisiilor nete antropogene pe parcursul perioadei de creditare aleasă:  

>> 

Tabelul 14 prezintă estimarea ex-ante a absorbţiei antropogene netă de GES în cadrul proiectului dat.  

 

Tabelul 14: Estimarea absorbţiei netă antropogene a GES (sumarul rezultatelor obţinute în secţiunile 

C.5., D.1. şi D.2) 
 

Anul 
calendaristic  

Absorbţia netă de 
GES a liniei de bază,  

(tCO2e) 

Absorbţia actuală 
netă a GES de către 
absorbanţi, (tCO2 e) 

Scurgeri în 
cadrul proiectului 

(tCO2 e) 

Absorbţia 
antropogenă  netă 

de GES (tCO2 e) 

2006 2 -2123 104 -2229 

2007 223 16019 195 15601 

2008 515 51762 175 51072 

2009 869 71610 124 70618 

2010 1 302 84400 104 82995 

2011 1 744 78879 70 77064 

2012 2 288 84844 38 82518 

2013 2 889 107138 30 104219 

2014 3 541 110741 29 107171 

2015 4 245 128367 76 124046 

2016 4 995 139843 88 134760 

2017 5 789 147026 42 141194 

2018 6 629 148759 29 142101 

2019 7 515 149006 29 141462 

2020 8 445 148966 92 140429 

2021 7 841 76071 109 68121 

2022 8 965 44789 48 35776 

2023 10 059 135259 29 125171 

2024 11 181 159246 29 148036 

2025 12 340 98576 73 86163 

2026 13 448 21364 81 7834 

2027 14 646 44966 41 30279 

2028 15 845 117285 29 101411 

2029 17 044 141807 29 124733 
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2030 18 248 143653 38 125367 

2031 19 454 142345 29 122862 

2032 20 663 139029 29 118337 

2033 21 876 134265 29 112360 

2034 23 092 130839 29 107719 

2035 24 307 127776 40 103429 

Total  290 001 3 122 506 1 887 2 830 618 

Notă: Conform metodologiei AR-AM0002, pentru anii, în care absorbţia netă a GES din linia de bază 
prezintă valori negative, aceste se consideră ca zero. Aceasta contribuie la estimarea conservativă a absorbţiei netă 
antropogenă a GES.  

Sursă: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia “Moldsilva” (ICAS), Chişinău. 
 

A.10.  Finanţarea publică a proiectului MDN de Î/R: 

>>  

Proiectul este finanţat şi implementat de Agenţia pentru Silvicultură “Moldsilva” cu participarea 

consiliilor locale. Veniturile obţinute de la comercializarea reducerilor de emisii certificate (tCER) vor 

acoperi parţial cheltuielile Agenţiei „Moldsilva” investite pentru implementarea prezentului proiect.    

 

Acest proiect nu a primit finanţare din alte surse, nici din asistenţa oficială, nici de la părţile din Anexa I 

la Protocolul de la Kyoto.  

 

SECŢIUNEA B.  Durata activităţii de proiect/ perioada de creditare  

 

B.1.  Data începerii activităţii propuse în cadrul proiectului MDN de Î/R şi a perioadei de creditare:  

>>  

Data lansării proiectului este 1 noiembrie 2006. Proiectul este eligibil ca proiect cu lansare/start timpuriu. 

Prima perioadă de creditare este fixată începînd cu 1 noembrie 2006 şi durata acesteia este de 30 ani. 

Astfel, durata perioadei de creditare va fi  pînă la 30 octombrie 2035.  

 

B .2.  Durata operaţională aşteptată a activităţii propuse în cadrul proiectului MDN de Î/R:   

 >>   

Durata operaţională aşteptată a activităţii propuse în cadrul proiectului constituie 100 ani. 

Luînd în consideraţie că proiectul include Quercus robur şi speciile asociate, care vor avea un ciclu cu 

durata lungă de rotaţie (100 ani sau mai mult), se prevede că durata operaţională a proiectului se va 

extinde în afară perioadei de creditare, care constituie 30 ani conform regulilor MDN şi va include 

perioada suplimentară de 70 ani, care acoperă gestionarea pădurilor create în cadrul proiectului, precum şi 

activităţile de asigurare a permanenţei vegetaţiei forestiere pe suprafeţele proiectului.  

 

B.3. Alegerea perioadei de creditare: 

 >>  

Perioada de creditare aleasă pentru proiect este perioada fixată pentru proiectele MDN de Î/R.    

 

B.3.1.  Perioada de creditare renovabilă, dacă a fost aleasă: 

>>   

Perioada de creditare aleasă pentru proiect este perioada fixată pentru proiectele MDN de Î/R.   

  

B.3.2.  Perioada de creditare fixată, dacă a fost selectată:  

>>   

Perioadă de creditare a proiectului este fixată, demarînd la 1 noembrie 2006 cu o durată de 30 ani. Astfel, 

durata perioadei de creditare va fi  pînă la 30 octombrie 2035.  
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  SECŢIUNEA C.  Aplicarea metodologilor aprobate pentru linia de bază şi monitorizare   

 

C.1.  Titlul şi referinţa la metodologia aprobată pentru linia de bază şi monitorizare, care se aplică 

la activitatea proiectului MDN de Î/R:  

>>  

La proiectul propus se aplică Versiunea 01 a metodologiei aprobate pentru împădurire şi regenerare  AR-

AM0002: Restabilirea terenurilor degradate prin împădurire/regenerare
10

. 

 

C.2. Evaluarea aplicabilităţii metodologiei selectate pentru activitatea propusă de proiectul MDN 

pentru Î/R şi justificarea alegerii metodologiei: 

>>  

Aplicarea metodologiei aprobate AR-AM0002 în contextul proiectului este confirmată prin demonstrarea 

că proiectul corespunde tuturor condiţiilor de aplicabilitate a metodologiei respective, după cum este 

arătat mai jos.  

 

 Activitatea proiectului nu conduce la transferarea activităţilor care au avut loc înainte de lansarea 

acestuia pe terenuri din afara hotarelor proiectului, cu alte cuvinte, terenurile din cadrul 

proiectului vor asigura cel puţin acelaş nivel de bunuri şi servicii ca şi în absenţa proiectului. 

 Terenurile care vor fi regenerate sînt puternic degradate (din cauza factorilor negativi cum ar fi 

eroziunea solului, alunecări de teren, activitatea antropogenă etc.) cu indicatori ai vegetaţiei 

(consistenţă şi înălţime), care sînt sub indicii stabiliţi de definiţia naţională a pădurii, comunicată 

de Autoritatea Naţională Desemnată conform deciziei 11/CP.7 şi  19/CP.9, şi terenurile continue 

să degradeze. Terenurile sînt eligibile pentru proiectul de Î/R şi sînt la diferit grad de degradare. 

 

Proiectul respectă această condiţie de aplicabilitate, luînd în considerare că criteriile transparente descrise 

mai jos sînt folosite pentru identificarea terenurilor degradate: 

(a) studiul liniei de bază demonstrează faptul că site-urile din straturile liniei de bază arată o 

reducere consistentă a carbonului iniţial organic şi reflectă pierderea continuă de carbon 

organic în timp. Deoarece, rata de degradare de pe site-uri arată un declin în stocurile de 

carbon, conform metodologiei terenurile pot fi clasificate ca degradate; 

 

Conform articolului 2 a Legii pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, nr. 1041-XIV 

din 15.06.2000, sînt considerate terenuri degradate terenurile care, prin eroziune, poluare sau prin 

acţiunea distructivă a unor factori antropici, şi-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolă. 

Categoriile de terenuri degradate incluse în proiect, care pot fi ameliorate prin împădurire sau 

reîmpădurire sînt: 

a) terenuri cu eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă; 

b) terenuri cu eroziune de adîcime – ogaşe, ravene, torenţi; 

c) terenuri afectate de alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase; 

d) terenuri nisipoase expuse erodării de către vînt sau apă; 

e) terenuri cu pietriş, bolovăniş, grohotiş, stîncării şi depozite de aluviuni torenţiale; 

f) terenuri cu exces permanent de umiditate; 

g) terenuri neproductive. 

 

 Terenurile incluse în proiect au fost evaluate din punct de vedere a statutului de 

degradare. În anexă sînt prezentate listele terenurilor şi starea lor în anul 1995 şi 2005, 

care demonstrează că proporţia terenurilor degradate creşte în timp.  

                                                 
10

 http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/CDMWF_AM_521G64I2VT53AZ88A9YHXZWNX9ZBUB 
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 Condiţiile de mediu şi degradarea provocată de activitatea antropogenă nu permit 

regenerarea naturală a vegetaţiei forestiere. Condiţiile nefavorabile de mediu nu permit 

stabilirea vegetaţiei forestiere. Deci, regenerarea naturală pe terenurile incluse în proiect 

este puţin probabilă. 

 Păşunatul animalelor nu va avea loc în cadrul proiectului.  
 

Proiectul respectă această condiţie de aplicabilitate prin următoarele: 

 

(i) Păşunatul animalelor pe sectoarele incluse în proiect este interzis conform art. 59 al 

Codului silvic şi Hotărîrii Guvernului nr. 740 din 17 06.2003, care stabilesc că 

păşunatul animalelor este interzis pe terenurile fondului forestier şi în perdelele 

forestiere de protecţie.   

(ii) Deciziile consiliilor locale interzic păşunatul pe pante, terenuri supuse eroziunii şi 

alunecărilor de teren, în luncile rîurilor Nistru şi Prut, pe terenurile din zona de 

protecţie a rîurilor şi bazinelor acvatice. 

(iii) Clasificarea sectoarelor proiectului pe tipuri de sol şi grade de eroziune demonstrează 

că circa 65% din suprafaţa proiectului sînt afectate de eroziune putenică spre excesivă, 

nefiind în stare să regenereze vegetaţie în cantităţi semnificative. În consecinţă, nu se 

prevede, că închiderea acestor terenuri pentru păşunat va duce la o schimbare de 

presiune din partea păşunatului asupra terenurilor învecinate, luînd în considerare 

alternative adecvate de teren pentru păşunat.   

(iv) Implementarea activităţilor pentru prevenirea scurgerilor, cum ar fi organizarea 

păşunatului animalelor în rotaţie şi alte programe implementate în cadrul grantului 

japonez evită transferul păşunatului pe terenurile din afara proiectului. Monitorizarea 

proiectului de asemenea va acoperi implementarea măsurilor pentru prevenirea 

scurgerii în cadrul proiectului.  

 

 Aplicarea procedurii de determinare a scenariului liniei de bază în secţiunea II.4 aduce la 

concluzia că abordarea liniei de bază 22(a) (schimbările existente a stocurilor de carbon în 

rezervoarele de carbon) este cea mai potrivită alegere pentru determinarea scenariului liniei de 

bază şi terenul va rămîne degradat în absenţa activităţii proiectului. 

 

Datele şi informaţiile colectate de pe sectoarele proiectului suportă utilizarea abordării liniei de bază 22(a) 

– stocuri de carbon existente sau istorice pentru identificarea celui mai plauzibil scenariu al proiectului: 

  

(i) utilizarea existentă sau istorică a terenurilor în Moldova pune pe prim plan cererea pentru 

utilizarea terenurilor şi ca rezultat pierderea productivităţii terenurilor pe parcursul ultimilor 

decenii; 

(ii) politicele naţionale şi sectoriale din trecut nu au asigurat nici un fel de stimulente (fiscale sau 

altele) pentru deţinătorii terenurilor pentru restabilirea terenurilor degradate;  

(iii) terenurile degradate au fost utilizate tradiţional pentru a satisface necesităţile comunităţilor 

locale în lemn de foc şi păşunatul animalelor. Cu toate aceste, incapacitatea guvernului sau 

agenţiilor publice, cum ar Agenţia “Moldsilva” de a investi în restabilirea terenurilor 

degradate a adus la continuarea utilizării terenurilor ca şi înainte;  

(iv) nu este o continuitate privind împădurirea terenurilor pentru perioada de 10 ani pînă la 

lansarea proiectului, indicînd prioritatea scăzută a lucrărilor de împădurire/regenerare pentru 

terenurile degradate. Deci, rata anuală medie de împădurire înainte de proiect, care constituie 

1,51% din suprafaţa terenurilor degradate la nivel naţional este adoptată ca scenariul liniei de 

bază pentru  activităţile de Î/R înainte de proiect, pentru perioada de creditare. Cu toate că 

rata de Î/R din linia de bază va continua în absenţa proiectului, este rezonabil de considerat că 

această rată de Î/R joacă un rol nesemnificativ în restabilirea terenurilor degradate; 
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(v) luînd în consideraţie lipsa politicilor obligatorii pentru restabilirea terenurilor degradate, este 

probabil că terenurile publice şi comunale vor suferi de la procesul de degradare şi aceasta va 

afecta ecologia şi economia locală. Acest fenomen poate să se extindă şi pe terenurile 

limitrofe. De aceea, regenerarea naturală a vegetaţiei pe aceste terenuri este puţin probabilă;   

(vi) cu toate că politicele naţionale şi sectoriale evidenţiază necesitatea restabilirii terenurilor 

degradate, lipsa/deficitul resurselor impune organele guvernamentale şi publice să continue 

practicele istorice pentru utilizarea terenurilor. 

 

În corespundere cu prevederile metodologiei AR-AM0002, proiectul va estima schimbările în 

toate rezervoarele de carbon. Mai mult decît atît, scurgerea practic lipseşte sau poate fi neglijată, luînd în 

consideraţie programele pentru prevenirea scurgerii desfăşurate paralel cu proiectul. 

 

C.3. Evaluarea rezervoarelor selectate de carbon şi sursele de emisii conform metodologiei 

aprobate pentru activitatea propusă de proiectul MDN: 

>>  

AR-AM0002 include toate 5 rezervoare de carbon (biomasa terestră şi subterană, lemn uscat, litiera şi 

carbonul oragnic din sol).  

 

Tabelul 15. Rezervoarele de carbon în cadrul proiectului  

Rezervorul de carbon  
Selectat  
(Da/Nu) 

Argumentare 

Biomasa terestră  Da 
Rezervor major de carbon. Include componentele de 
biomasă arbustive şi non-arbustive.  

Biomasa subterană  Da 
Se aşteaptă că stocul biomasei subterane va creşte în 
rezultatul implementării proiectului MDN de Î/R. 

Lemn uscat  Nu 

Lemnul uscat lipseşte sau cantitatea lui este nesemnificativă 
în linia de bază a terenurilor degradate. Deaceea, 
necalcularea rezervorului de lemn uscat este o abordare 
conservativă. 

Litiera Nu 

Se aşteaptă că cantităţi mici ale vegetaţiei terestre observate 
pe terenurile degradate vor produce cantităţi nesemnificative 
de litieră în linia de bază.  De aceea, excluderea  acestui 
rezervor se consideră conservativă.   

Carbonul  organic din sol  Da 

Se predeve că carbonul organic din sol va creşte în rezultatul 
implementării proiectului (dacă se compară cu stocul 
carbonului din sol conform scenariului liniei de bază) şi este 
inclus în activitatea proiectului.   

 

Conform metodologiei AR-AM0002 se i-au în consideraţie patru categorii de emisii: combustibil fosil, 

emisiile de la pierderea biomasei non-arbustive, emisiile asociate cu ardera biomasei şi emisiile de la 

aplicarea fertilizanţilor.  

 

- Combustibil fosil: Se prevede că combustibilul fosil care va fi utilizat de maşinile şi transportul 

implicat în efectuarea activităţii proiectului este calculat şi monitorizat.     

- Biomassa non-arbustivă: Terenurile degradate conţin cantităţi mici de vegetaţie non-arbustivă. 

Conform studiilor locale cea mai mare cantitate de biomasă de pe terenurile degradate a fost estimată la 

nivel de 2,4 t/ha. Se presupune că 40% din biomasa non-arbustivă (0,96 t/ha) se pierde în urma pregătirii 

terenului.  

- Arderea biomasei: Conform legislaţiei Republicii Moldova arderea biomasei în activităţile de 

împădurire/regenerare este interzisă, de aceea emisiile de la arderea biomasei nu sînt relevante pentru 
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estimările ex-ante. Cu toate acestea, situaţia cu incendiile naturale va fi monitorizată şi cazurile vor fi 

înregistrate.  

- Fertlizanţi: Deoarece în cadrul proiectului nu vor fi utilizaţi fertilinţi, emisiile de oxid de azot nu sînt 

relevante pentru activitatrea proiectului.  

  

C.4.  Descrierea stratului identificat, utilizînd stratificarea ex ante: 

>>  

Pentru stratificarea ex-ante a proiectului au fost utilizaţi paşii din metodologia AR-AM0002. Conform 

paşilor din Secţiunea II.3 din metodologia menţionată, suprafaţa proiectului este stratificată în baza 

variabilelor fizico-geografice, vegetaţiei înainte de proiect, caracteristicilor solului, influienţelor 

antropice, speciilor şi regimurile de plantare propuse pentru a le folosi în cadrul proiectului pentru 

ameliorarea terenurilor degradate.  

 

a. Stratificarea în cadrul scenariului liniei de bază 

 

Scenariul liniei de bază cuprinde terenuri fără vegetaţie sau terenuri cu vegetaţie rară/saracă, indicatorii 

căruia sînt sub pragurile de definire a noţiunii de pădure. Linia de bază este stratificată prin aplicarea  

paşilor din metodologia aprobată AR-AM0002.  

  

Pasul 1: Informaţia privind utilizarea terenului din rapoartele oficiale, hărţile şi datele cadastrale a fost 

utilizată pentru a analiza datele istorice şi cele existente privind utilizarea terenurilor şi pentru a confirma 

aplicabilitatea abordării 22(a) adoptată în metodologia aprobată. 

 

Pasul 2: Stratificarea preliminară a fost efectuată luînd în consideraţie utilizarea pre-existentă a terenului 

şi starea vegetaţiei de pe aceste terenuri. S-a constatat că majoritatea terenurilor incluse în proiect sînt la 

diferite etape de degradare, avînd vegetaţie nelemnoasă săracă care nu corespunde definiţiei naţionale a 

pădurii, şi care evidenţiază problemele legate de productivitatea terenurilor.  

Pasul 3: În baza stratificării preliminare, s-au efectuat studii detaliate în teren pentru a evalua starea şi 

caracteristicele biomasei lemnoase şi nelemnoase, lemnului uscat, litierei şi carbonului organic din sol. 

Din rezultatele studiului liniei de bază, s-a stabilit că pînă la lansarea proiectului vegetaţia lemnoasă şi 

nelemnoasă pe terenurile proiectului sau nu exista sau a fost nesemnificativă, ceea ce s-a transformat în 

rolul nesemnificativ al vegetaţiei preexistente în stratificarea ex-ante. Rezervoarele de carbon studiate şi 

analizate ca parte componentă a studiului liniei de bază sînt descrise mai jos: 

 

 Vegetaţia terestră – arbori izolaţi şi vegetaţia nelemnoasă a fost studiată pentru a evalua 

variabilitatea de biomasă terestră. Datele privind condiţiile de pre-existente şi rezervuarele de 

carbon a fost luată în considerare la stratificarea în cadrul scenariului liniei de bază. Vegetaţia 

nelemnoasă – iarbă şi arbuşti – a fost evaluată prin măsurarea vegetaţiei nelemnoase în parcele 

stabilite în teren; 

 Lemn uscat – pe terenurile degradate lemn uscat sau nu exista sau a fost în cantităţi 

nesemnificative şi puţin probabil să aibă o influenţă asupra stratificării liniei de bază, de aceea, 

acest component a fost ignorat în stratificarea ex-ante.  

 Litieră – cantităţi mici a vegetaţiei terestre observate pe terenuri degradate se vor transforma în 

cantităţi nesemnificative de litieră. Prin urmare, ea nu are nici o influenţă asupra stratificării 

liniei de bază. 

 Sol – variabilele, cum ar fi tipul de sol, adîncimea, gradientul, intensitatea eroziunii şi drenajul 

au fost luate în consideraţie la stratificarea liniei de bază. Avînd în vedere lipsa de vegetaţie 

lemnoasă sau cantitatea nesemnificativă a acesteia, rezervorul carbonul din sol are o influenţă 

semnificativă în stratificarea liniei de bază. 
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Concomitent, rezultatele studiului indică, că carbonul organic din sol se va micşora din cauza degradării 

solurilor conform scenariului liniei de bază. Deoarece, restabilirea productivităţii solului este obiectivul 

major al proiectului, productivitatea terenului a fost luată în consideraţie ca un criteriu al stratificării ex-

ante. Divizarea în categorii – soluri sărace şi soluri bogate – în dependenţă de conţinutul humusului şi 

materiei organice şi agregarea claselor cu productivitatea III şi IV sub categoriile terenurilor sărace şi 

bogate au facilitat stratificarea ex-ante. 

 

Ca parte componentă a studiului liniei de bază, au fost recoltate probe de sol de pe terenuri bogate şi 

sărace pentru a stabili stocul carbonului iniţial şi a evalua schimbările acestora în timp. Luînd în 

consideraţie starea degradată a solurilor şi schimbarea negativă a carbonului iniţial din sol în lipsa 

vegetaţiei, se prevede că pierderea carbonului din sol va domina asupra schimbărilor totale a stocului de 

carbon în linia de bază.   

 

b. Stratificarea în cadrul scenariului proiectului   

 

Speciile incluse în proiect, caracteristice lor de creştere şi îngrijire vor influenţa absorbţia actuală netă a 

GES. Din aceste considerente, în stratificarea ex-ante s-a ţinut cont la alegerea speciilor, distribuirea lor 

geografică, compoziţia speciilor plantate, adaptarea la condiţiile staţionale, caracteristica silvoculturală, 

rata creşterii şi ciclul de producţie, cerinţele pentru conducere şi îngrijire etc.  

 

b.1. Stratificarea cu luarea în consideraţie a schimbărilor în stocul carbonului din biomasă  

 

Speciile utilizate în restabilirea terenurilor degradate au fost divizate în specii principale şi specii 

secundare (de ajutor). Speciile secundare, care cresc în amestec cu speciile principale, au fost unificate în 

grupuri de specii cu caracteristici similare de creştere. De asemenea, au fost luate în consideraţie durata 

ciclului de producţie – amestec de specii şi ciclul de producţie lung şi scurt, utilizarea lor finală şi 

cerinţele de îngrijire, cum ar fi plantarea, lucrările de îngrijire şi conducere, tăierile de produse principale 

etc.   

 

În scopul stratificării ex-ante finale, au fost alese patru specii principale Populus, Pinus, Quercus şi 

Robinia, plantate ca cultură pură sau în amestec cu speciile secundare. Deoarece aceste patru specii au 

fost plantate pe terenuri şi sărace şi bogate, sînt determinate 5 ex-ante straturi ale proiectului (stratul Pinus 

n-a fost constituit, deoarece se prevede împădurirea a doar 0,52 ha, suprafaţa respectivă trecînd la stratul 

Quercus_Rich Soils), după cum urmează: 

1) Robinia_Rich Soils/soluri bogate; 

2) Robinia_Poor Soils/soluri sărace; 

3) Quercus_Rich Soils/soluri bogate; 

4) Quercus_Poor Soils/soluri sărace; 

5) Populus_Rich Soils/soluri bogate; 

 

Tipologia stratificării ex-ante este prezentată în Tabelul 16. Tabelul 16 (a) şi Tabelul 16 (b) demonstrează 

straturile pe păşuni şi terenuri degradate, iar Tabelul 16 (c) generalizează straturile pentru toată suprafaţa 

proiectului.  
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Tabelul 16: Stratificarea ex-ante pentru evaluarea schimbărilor în stocul de carbon  

(a) Păşuni  

Nr. 
d/o 

Grupuri de 
specii* 

Total  
Inclusiv pe categorii de fertilitate a solului 

Soluri sărace Soluri bogate 

Suprafaţa, 
ha 

Nr.  de 
sectoare 

Suprafaţa, 
ha 

Nr.  de 
sectoare 

Suprafaţa, 
ha 

Nr.  de 
sectoare 

1 Robinia 4909,32 425 932,78 83 3976,54 342 

2 Quercus 67,17 24 7,6 3 60,09 21 

3 Populus 25,5 3 - - 25,5 3 

Total 5002,51 452 940,38 86 4062,13 366 

 

(b) Terenuri degradate 

Nr. 
d/o 

Grupuri de 
specii* 

Total  
Inclusiv pe categorii de fertilitate a solului 

Soluri sărace Soluri bogate 

Suprafaţa, 
ha 

Nr.  de 
sectoare 

Suprafaţa, 
ha 

Nr.  de 
sectoare 

Suprafaţa, 
ha 

Nr.  de 
sectoare 

1 Robinia 3098,28 316 833,11 84 2265,17 232 

2 Quercus 54,54 14 23,8 4 30,74 10 

3 Populus 2 1   2 1 

Total 3154,82 331 856,91 88 2297,91 243 

 

(c) Total pentru proiect   

Nr. 
d/o 

Grupuri 
de specii* 

Total  
Inclusiv pe categorii de fertilitate a solului 

Soluri sărace Soluri bogate 

Suprafaţa, 
ha 

Nr.  de 
sectoare 

Suprafaţa, 
ha 

Nr.  de 
sectoare 

Suprafaţa, ha 
Nr.  de 

sectoare 

1 Robinia 8007,6 741 1765,89 167 6241,71 574 

2 Quercus 122,23 38 31,4 7 90,83 31 

3 Populus 27,5 4 - - 27,5 4 

Total 8157,33 783 1797,29 174 6360,04 609 

* Grupul Quercus din stratul „păşuni” sub-stratul „soluri bogate” include 0,52 ha de Pinus 
 

Sub-straturi şi modele de plantare a arborilor  
 

Modelele de plantare aplicate în cadrul proiectului includ atît culturi pure, precum şi amestecuri de specii 

principale (Robinia sp., Quercus sp., Populus sp. şi Pinus sp.) şi cele secundare (de ajutor). În scopul 

stratificării, modelele cu culturi pure şi în amestec reprezintă cele patru straturi de specii principale.  

 

b. 2. Stratificarea în baza schimbărilor în stocul de carbon din sol  

 

Odată cu plantarea şi creşterea arborilor pe parcursul implementării proiectului, se prevede că carbonul 

din sol se va acumula pe parcursul perioadei de creditare. Pentru a evalua schimbările în stocul de carbon 

în cadrul proiectului, va fi necesar de stabilit sectoarele de probă pentru a monitoriza aceste schimbări. 

Monitorizarea carbonului organic din sol va fi efectuată între anii 20 şi 30 ai perioadei de creditare prin 

măsurările respective. Starea carbonului din sol în linia de bază va fi comparat cu carbonul în cadrul 

proiectului pentru a estima schimbările nete în carbonul din sol. Detalii despre luarea probelor şi cerinţele 
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referitor la măsurările şi monitorizarea carbonului din sol după implementarea proiectului sînt prezentate 

în secţiunea dedicată monitorizării E.2 din acest document şi Planul de monitorizare ataşat în Anexa 4. 

 

C.5.  Identificarea scenariului liniei de bază:  

 

C.5.1. Descrierea aplicării procedurii pentru identificarea celui mai plauzibil scenariu al liniei de 

bază (separat pentru fiecare strat stabilit în C.4.): 

>>  

Cel mai plauzibil scenariu al liniei de bază este identificat prin aplicarea paşilor descrişi în Secţiunea II.4 

din metodologia aprobată AR-AM0002: 

 

Pasul 1: Pentru a evalua scenariul liniei de bază, identifica şi elabora cel mai plauzibil scenariu de bază 

va fi utilizată informaţia de la oficiile cadastrale, studiile din teren şi de la consiliile locale, completată cu 

informaţia obţinută nemijlocit de la comunităţile locale.  

 

Pasul 2: Folosirea alternativă este evaluată ţinînd cont de atractivitatea terenurilor, răspunsurile de la 

părţile interesate, precum şi a politicilor naţionale sau sectoriale, care au impact asupra zonei proiectului. 

În enumerarea alternativelor, exemple de utilizare a terenurilor similare din vecinătate şi a barierelor care 

influenţează utilizarea alternativă sînt, de asemenea, luate în considerare. Sondajele de utilizare a 

terenurilor din vecinătate a confirmat faptul că este de aşteptat că terenurile degradate să continue să fie 

utilizate în modul existent şi în viitor, în absenţa unei intervenţii legate de proiect. 

 

Prevederile instrumentului pentru demonstrarea şi evaluarea adiţionalităţii (EB 21, Anexa 16) au fost 

utilizate pentru a evalua folosinţele alternative ale terenurilor degradate în absenţa activităţilor proiectului 

MDN de Î/R.   

 

Pasul 3: Date şi informaţii din surse oficiale şi interviuri sînt folosite pentru a demonstra că terenurile 

care vor fi plantate sînt degradate prin aplicarea pasului 3a şi 3b:  

 

Pasul 3a: Datele istorice şi existente privind utilizarea terenurilor sau schimbarea suprafeţelor, contextul 

social-economic şi factorii care influenţează utilizarea terenurilor/ schimbarea suprafeţei, datele din 

arhive şi hărţi cadastrale, datele din teren pentru efectuarea Studiului liniei de bază, toate aceste date şi 

următorii indicatori au fost folosite în Studiul liniei de bază pentru a demonstra continuarea procesului de 

degradare a terenurilor: 

 degradarea vegetaţiei – vegetaţia arborescentă şi nearborescentă a scazut din alte motive decît 

cele de activităţi de recoltare durabilă;  

 degradarea solului – eroziunea solului a crescut în timp; materia organică a solului a scăzut  în 

trecutul apropiat, după cum este observat în rezultatul măsurărilor efectuate în Studiul liniei de 

bază, 

 influenţe antropice – pierderile de sol şi vegetaţie sînt legate de acţiunile antropice. 

 

Pasul 3b: Dovada de la Studiul liniei de bază a demonstrat (a) lipsa pe sectoare a rezervelor de seminţe 

necesare pentru regenerarea naturală; (b) absenţa unor surse externe de seminţe, care permit regenerarea 

naturală; (c) absenţa germinării seminţelor şi creşterii de arbori tineri necesari pentru regenerarea 

terenurilor degradate prin mijloace naturale. 

 

Mai mult decît atît, avînd în vedere ratele relativ mici de plantări pre-proiect întreprinse istoric pe o 

perioadă de 10 ani, este puţin probabil că terenurile degradate vor fi restabilite cu aşa ritmuri lente de 

împădurire/reîmpădurire. Ca o consecinţă, este de aşteptat că terenurile vor degrada în continuare, 

limitînd astfel utilizarea alternativă a terenurilor degradate. 
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Pasul 4: Rezultatele Studiului liniei de bază, prezentate pe scurt în anexa 3, demonstrează că nu apar 

devieri semnificative de la utilizarea istorică a terenurilor, ţinînd cont de datele cu privire la practicile de 

utilizare a terenurilor şi ratele de plantare pre-proiect în perioada recentă de 10 ani. 

 

Dovezile disponibile, de asemenea, demonstrează că politicile naţionale/sectoriale pentru utilizarea 

terenului adoptate înainte de 31 decembrie 2005 nu influenţează zonele propuse pentru activităţile 

proiectului MDN de Î/R. Ratele relativ mici ale activităţilor de plantare pe terenuri degradate în perioada 

de 10 ani înainte de proiect, de asemenea, subliniază că politicile naţionale/sectoriale pentru utilizarea 

terenurilor au o influenţă nesemnificativă asupra ratelor de plantare sau alternativelor de utilizare a 

terenurilor degradate. 

 

Pasul 5: Datele şi informaţiile privind vegetaţia, solul, caracteristicile fizico-geografice (pantă, aspect, 

altitudine etc.) şi utilizarea terenurilor pe o perioadă de 10 ani înainte de proiect şi schimbările în folosinţa 

terenurilor învecinate nu conduce la alternative mai profitabile în următorii 5 ani şi nu generează o 

creştere a stocurilor de carbon sau alte utilizări rentabile pentru terenurile din cadrul proiectului. 

 

În conformitate cu abordarea de bază 22 (a) ca şi pe cele cinci etape ale metodologiei aprobate AR-

AM0002, sînt identificate următoarele scenarii alternative de folosinţă a terenurilor. 

 

Lista scenariilor pentru utilizarea alternativă a terenurilor 

 

Scenariul 1: Terenuri degradate abandonate (sau obiectul de recoltare a ierbii continuă) şi regenerate prin 

succesiune naturală pentru a fi acoperite cu pădure. 

 

Scenariul 2: Terenuri degradate abandonate (sau obiectul de recoltare a ierbii continuă) şi degradarea lor 

continuă.  

 

Scenariul 3: Investiţii în construcţii/instalaţii inginereşti pentru a stabiliza terenurile degradate predispuse 

la alunecări şi eroziuni. 

 

Scenariul 4: Terenuri degradate transformate în terenuri agricole productive sau plantaţii multianuale (vii 

sau livezi). 

 

Scenariul 5: Terenuri degradate ameliorate prin împăduriri şi regenerări.  

 

Scenariul 1 se consideră mai puţin probabil de a fi realizat, din cauza stării avansate de degradare a 

terenurilor şi lipsa surselor de seminţe, ceea ce a fost explicat anterior. 

 

Scenariul 2 este considerat cel mai probabil. Terenurile degradate sînt predispuse la forme severe de 

eroziune şi alunecări de teren, care conduc la degradarea lor în continuare, fără intervenţie directă este un 

proces continuu. Aceasta şi probabilitatea scăzută a Scenariului 1, sînt de asemenea, sprijinite de 

demonstrarea creşterii istorice a suprafeţei terenurilor erodate în Moldova (tabelul 17) – adică, aceste 

terenuri nu sînt îmbunătăţite şi rămîn în categoria terenurilor erodate. 

 

Tabelul 17. Dinamica terenurilor agricole erodate în Republica Moldova 

Gradul de  eroziune 
Anul 1965 Anul 1975 Anul 1995 Anul 2005 

mii ha % mii ha % mii ha % mii ha % 

Fără eroziune 1517,4 71,9 1457,2 69 1287,5 61 1233,3 58,4 

Eroziune slabă 302,4 14,3 341,9 16,2 485,3 23 504,8 23,9 
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Eroziune moderată 195,6 9,3 213 10,1 244,6 11,6 259,3 12,3 

Eroziune puternică  96,2 4,5 99,5 4,7 94,2 4,4 114,2 5,4 

Total terenuri erodate   594,2 28,1 654,4 31 824,1 39 878,3 41,6 

Total terenuri degradate 
studiate   

2111,6 100 2111,6 100 2111,6 100 2111,6 100 

 Sursă: Cadastrul funciar al Republicii Moldova 
 

Scenariul 3 se consideră puţin probabil. Deşi utilizarea de construcţii/instalaţii inginereşti pentru a 

stabiliza alunecările de teren şi pentru a minimiza eroziunea este o alternativă, această este o alternativă 

costisitoare şi imposibilă, luînd în considerare resursele financiare mari necesare pentru această sarcină. 

Deoarece investiţiile în construcţii/instalaţii pot doar stabiliza terenurile, dar nu şi spori productivitatea 

acestora, acest scenariu are un efect neglijabil asupra stocului de carbon din linia de bază. 

 

Scenariul 4 nu este posibil din cauza lipsei de stimulente economice şi nu este justificat de către 

tendinţele recente demografice şi de utilizare a terenurilor. Terenurile degradate, tind să fie excluse din 

ciclul de producţie sau supuse unei utilizări de subexistenţă marginală (recoltarea ierbii). Restabilirea 

acestor terenuri pentru includerea în ciclul de producţie necesită nişte investiţii iniţiale şi de gestionare 

semnificative, care generează într-un NPV negativ chiar şi pentru o perioadă îndelungată de timp. Din 

aceste considerente, respectivele utilizări alternative de teren sînt mai puţin atractive decît neutilizarea lor 

în continuare sau utilizarea lor pentru recoltarea ierbii. Sectoarele disponibile, de asemenea, tind să fie 

mici (aproximativ 40% din terenuri au suprafaţa sub 5 ha), avînd un grad înalt de dispersare, ceea ce face 

dificilă utilizarea lor în mod organizat în scopuri de producere. Mai mult, revizuirea hărţilor cadastrale şi 

datelor demografice nu au evidenţiat nici o tendinţă istorică sau recentă care ar valida o astfel de situaţie 

iniţială. Începînd cu anul 1990 s-a înregistrat o scădere cu 37% a suprafeţei plantaţiilor multianuale (vii şi 

livezi) şi o scădere cu 4% a suprafeţei totale a terenurilor cultivate (Tabelul 18). Astfel, nu a existat nici o 

tendinţă identificată pentru utilizarea terenurilor în aceste scopuri. Datele demografice arată, de asemenea, 

un exod masiv al populaţiei peste hotarele ţării, în special din zonele rurale, avînd ca rezultat reducerea 

presiunii asupra folosinţei agricole a terenurilor.  

 

Tabelul 18. Dinamica suprafeţei terenurilor prelucrate în Republica Moldova (1990-2005) 

Anul 

Total plantaţii multianuale (vii şi livezi) Terenuri arabile 

mii ha 
ponderea comparativă cu anul 

1990, % 
mii ha 

ponderea comparativă cu anul 
1990, % 

1990 474,1 100,0 2208 100,0 

1991 473,5 99,9 2210 100,1 

1992 470,8 99,3 2215 100,3 

1993 466,0 98,3 2211 100,1 

1994 448,4 94,6 2207 100,0 

1995 430,7 90,8 2205 99,9 

1996 412,6 87,0 2197 99,5 

1997 399,1 84,2 2195 99,4 

1998 385,8 81,4 2196 99,5 

1999 370,8 78,2 2185 99,0 

2000 352,3 74,3 2173 98,4 

2001 334,9 70,6 2175 98,5 

2002 305,7 64,5 2148 97,3 

2003 300,8 63,4 2146 97,2 

2004 298,0 62,9 2138 96,9 

2005 297,8 62,8 2131 96,5 

 Sursă: Cadastrul funciar al Republicii Moldova 
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Scenariu 5, care prevede împăduriri/regenerări prin iniţiativa consiliilor locale sau Agenţiei ”Moldsilva”, 

este puţin probabil din considerente similare – din cauza barierelor investiţionale şi a lipsei de stimulente 

economice. Chiar presupunînd creşterea preţurilor la lemn, NPV pentru reîmpăduriri rămîn negative 

(Tabelul 19). Deoarece, o proporţie semnificativă a terenurilor degradate este sub controlul consiliilor 

locale, finanţarea slabă a lor nu va permite acestora să participe la activităţile de împădurire şi 

reîmpădurire în absenţa unor stimulente. După cum arată ratele mici de plantări pre-proiect în ultimii 10 

ani, constrîngerile financiare ale Agenţei „Moldsilva” şi consiliilor locale nu permit creşterea ratelor 

respective pentru ameliorarea terenurilor degradate. Prin urmare, investiţiile necesare pentru a ameliora 

aceste terenuri degradate nu pot fi realizate în viitorul apropiat. Linia de bază a proiectului i-a în 

consideraţie rata anuală de împădurire ca „business ca de obicei” a Agenţiei “Moldsilva” de 1,51% din 

terenurile degradate disponibile la începutul proiectului. 

 

Tabelul 19: NPV (21,4%) şi IRR pentru împădurire. Veniturile de la produsele lemnoase şi 

nelemnoase ale pădurii (fără veniturile obţinute de la comerializarea carbonului). 

 

NPV/IRR 
US$/ha la preţurile curente la 

lemn 
US$/ha cu creşterea de 30% a 

preţurilor la lemn 

30 ani 
NPV -917 -903 

IRR negativ negativ 

20 ani 
NPV -921 -908 

IRR negativ negativ 

14 ani 
NPV -943 -936 

IRR negativ negativ 

 

Generalizarea procesului de analiză şi selectare a scenariilor identificate pentru utilizarea terenurilor este 

expusă în Tabelul 20. 

 

Tabelul 20. Alternativele şi caracteristica scenariilor identificate pentru utilizarea terenurilor 

Scenariile alternative Linia de bază Observaţii 

I.  1. Terenuri degradate abandonate 
(sau obiectul de recoltare a ierbii 
continuă) şi regenerate prin 
succesiune naturală pentru a fi 
acoperite cu pădure. 

Nu 

Scenariul este puţin probabil de realizat din cauza stării 
lor degradate şi lipsa surselor de seminţe. Lipsa 
tendinţelor istorice se confirmă prin datele referitor la 
utilizarea terenurilor.  

2. Terenuri degradate transferate în 
agricultură productivă sau plantaţii 
multianuale (livezi sau vii). 

Da 

Se aşteaptă în continuare degradarea terenurilor 
respective datorită predispunerii continii a acestora la 
alunecări de teren şi eroziune în absenţa intervenţiilor  
directe. Tendinţele istorice sînt confirmate prin studii de  
teren şi date referitor la utilizarea terenului. 

3. Utilizarea construcţiilor 
/instalaţiilor inginereşti pentru a 
stabiliza alunecările de teren şi 
eroziunea.  

Nu 
Avînd în vedere resursele financiare semnificative 
necesare  pentru realizarea sarcinii, aceasta este o 
alternativă practic imposibilă. 

4. Terenuri degradate transferate în 
terenuri agricole productive sau 
plantaţii multianuale  (vii sau livezi). 

Nu 

Este puţin probabil din cauza barierelor investiţionale şi a 
lipsei de stimulente economice, precum şi datorită 
reducerii numărului de populaţie rurală. Nu este susţinută 
de tendinţele istorice de utilizare a terenului. 

5. Terenuri degradate restabilite prin 
împăduriri şi regenerări. 

Nu 
Fezabilitatea acestui scenariu este limitată, avînd în 
vedere constrîngerile financiare ale Agenţiei “Moldsilva” şi 
consiliilor locale, precum şi absenţa stimulentelor pentru 
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depăşirea barierelor investiţionale. Linia de bază a 
proiectului i-a în consideraţie rata de împădurire ca  
„business-ul de obicei” al Agenţiei “Moldsilva”. 

 

 

Identificarea scenariului liniei de bază 

 

Întrucît degradarea terenului este un proces de lungă durată, care are o semnificaţie istorică importantă, 

aceasta se referă la utilizarea terenurilor existentă şi în trecut ca utilizarea terenurilor conform abordării 

22 (a) din linia de bază. Analiza de mai sus arată că Scenariul 2 cel mai bine reflectă linia de bază. 

 

Evoluţia utilizării terenurilor din diferite regiuni ale ţării nu permite luarea în considerare a Scenariului 1. 

Constrîngerile financiare nu permit utilizarea alternativă a terenurilor conform Scenariului  3 şi 4. Deci, 

există o singură opţiune realistă de utilizare a terenului care poate fi aşteptată – fără proiect va creşte în 

continuare eroziunea solului şi alunicările de teren, care ar putea să conducă la o degradare a terenurilor 

ulterioară şi o eventuală abandonare a lor, cu un impact probabil negativ asupra terenurilor adiacente, cu 

consecinţe negative pentru teren şi pentru comunităţile locale pe termen mediu şi lung. Alte informaţii de 

la studiile gospodăriilor casnice, evaluări ecologice, clasificarea capacităţii terenurilor, studii de teren 

privind modul de utilizare a terenurilor, experienţa Agenţiei “Moldsilva” şi a consiliilor locale, care ar 

supraveghea gestionarea terenurilor publice şi comunitare, sînt luate în considerare la demonstrarea  

aplicabilităţii scenariului de bază. 

 
Stocul net de carbon conform liniei de bază este de aşteptat să fie negativ, deoarece se prevede că 

stocurile de carbon în linia de bază se vor micşora în condiţiile de degradare continuă. Urmărind 

prevederile din metodologia aprobată AR-AM0002, absorbţia netă a GES în linia de bază de către 

absorbanţi sînt stabilite ca zero, ţinînd cont de datele şi dovezile disponibile în procesul elaborării 

Studiului liniei de bază.  

 

Aplicarea paşilor 1- 5, precum şi analiza alternativelor demonstrează că Scenariul 2 confirmă abordarea 

22 (a) a liniei de bază (schimbările existente sau istorice în stocurile de carbon în rezervuare de carbon în 

cadrul hotarelor proiectului) şi "terenurile care vor fi plantate sînt terenuri degradate şi vor continua să 

degradeze în absenţa proiectului". 

 
C.5.2. Descrierea scenariului identificat pentru linia de bază (separat pentru fiecare strat determinat 

în Secţiunea C.4.):  

>>  

Scenariul liniei de bază este determinat separat pentru fiecare strat. Pentru straturile fără arbori sau cu 

arbori izolaţi, cu carbonul în declin în toate rezervoarele, proiectul presupune că stocurile de carbon vor  

rămîn constante în absenţa proiectului. De exemplu, absorbţia netă a GES în linia de bază de către 

absorbanţi este zero. Pentru straturile cu arbori izolaţi, absorbţia netă a GES în linia bază de către 

absorbanţi este estimată pe baza metodelor expuse în GPG-LULUCF. Pierderea biomasei nearborescente  

datorită concurenţei de la arborii plantaţi sau în rezultatul pregătirii terenului este calculată ca o emisie în 

cadrul hotarelor proiectului. 

 

Scenariul liniei de bază este constituit din terenuri degradate afectate puternic de eroziune, ravene sau 

alunecări de teren. Aceste terenuri prezintă 3154,8 ha din suprafaţa proiectului şi includ foste terenuri 

agricole şi vii excluse din circuitul agricol. Păşunile constituie 5002,5 ha. Majoritatea acestor terenuri sînt 

la diferite etape de degradare şi sînt caracterizate cu vegetaţie foarte săracă. Deoarece, nu este o diferenţă 

esenţială în vegetaţia terenurilor degradate şi păşunilor, acestea au fost combinate împreună în straturile 

„soluri bogate” şi „soluri sărace” pentru a reprezenta cel mai plauzibil scenariu al liniei de bază.   
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Conform Secţiunii II.5 din metodologia AR-AM0002, conform scenariului liniei de bază au fost evaluate 

două categorii de utilizare a terenului pentru carbonul organic din sol. Astfel, (i) terenuri degradate şi (ii) 

terenuri degradate cu rate mici de împădurire avute loc în scenariul liniei de bază (activitate de Î/R 

implementată înainte de proiect).     

 

(i) Terenuri degradate  

 

Procedurile de recoltare a probelor evidenţiate în Anexa 3 din PDD, în conformitate cu informaţiile liniei 

de bază, demonstrează un declin continuu de carbon organic din sol, precum şi a absorbţiei nete a GES în 

linia de bază de către absorbanţi. Prin urmare, absorbţia netă a GES în linia de bază de către absorbanţi 

pentru aceste terenuri este stabilită ca zero conform ecuaţiei B.1 din AR-AM0002. Aceasta se face pentru 

a stabili statutul de terenuri degradate în cadrul proiectului şi nu pentru scopuri de cuantificare. 

 

(ii) Terenuri degradate cu rate mici de plantare în perioada  pre-proiect 

 

Cota de plantare pre-proiect, este nesemnificativă în raport cu numărul total disponibil de terenuri 

degradate (rata medie anuală este de 123,55 ha sau 1,51% din terenurile degradate disponibile au fost 

plantate în fiecare an pe parcursul celor 10 ani premergători proiectului). Mai mult, plantările pre-proiect 

au fost repartizate pe tot teritoriul ţării, excluzînd o delimitare strictă a stratului de activităţi de Î/R pre-

proiect în linia de bază.  

 

Pentru a calcula schimbările în rezervoarele de carbon pentru suprafeţele corespunzătoare ale straturilor 

pre-proiect, au fost luate în consideraţie metodele prezentate în evaluarea ex-ante a modificărilor în 

carbonul organic din sol în conformitate cu Secţiunea II. 7 (A.5) a AR-AM0002 pentru a stabili 

parametrii. Au fost colectate variabilele care influenţează carbonul din sol, cum sînt adîncimea solului, 

densitatea aparentă, precum şi concentrarea de carbon organic în sol în zonele care reprezintă straturile 

pre-proiect. 

 

Avînd în vedere proporţia mică a plantărilor anuale pre-proiect şi rata de schimbare lentă a carbonului 

organic din sol, absorbţia netă a GES în linia de bază de către absorbanţi a fost stabilită ca insensibilă la 

schimbările mici în carbonul de sol atribuit activităţilor de Î/R pre-proiect, constatîndu-se că schimbările 

în carbonul organic din sol în rezultatul activităţilor de plantare pre-proiect nu afectează/modifică 

schimbarea netă negativă în bazinele de carbon din linia de bază. 

 

Luînd în consideraţie starea degradată a solurilor şi schimbarea negativă a stocului de carbon în linia de 

bază, precum şi deficitul de vegetaţie, se prevede că pierderea carbonului din sol va domina asupra 

schimbării stocului de carbon total în linia de bază. Ca parte componentă a Studiului pentru linia de bază, 

de pe soluri sărace şi bogate au fost recoltate probe de sol pentru a stabili stocul carbonului iniţial şi 

schimbările prevăzute în linia de bază. Tabelul 21 prezintă repartiţia solurilor sărace şi bogate pe 

întreprinderi silvice. 

 

Întrucît, se prevede că schimbările în rezervoarele de carbon ale terenurilor degradate şi a păşunilor să 

urmeze tendinţe similare şi ambele categorii de terenuri duc lipsă de vegetaţie sau au vegetaţie saracă, 

care este mult sub pragul stabilit de noţiunea pădurii, iar ambele categorii de terenuri (terenuri degradate 

şi păşuni) nu diferă în mod semnificativ în stocul iniţial de carbon conform Studiului liniei de bază, cele 

două categorii de terenuri au fost unificate în scopul evaluării liniei de bază şi clasificate convenţional ca 

„soluri bogate” şi „soluri sărace” în baza conţinutului relativ de humus şi productivitatea terenului. În 

consecinţă, scenariul liniei de bază este categorizat în două straturi – stratul de soluri bogate şi stratul de 

soluri sărace. 
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Stratul de soluri bogate  

 

Solurile bogate au conţinutul relativ mare de humus şi prezintă terenuri cu conţinutul carbonului mai mare 

de 63 t C/ha (> 63 tC/ha).   

 

Stratul de soluri sărace 

 

Solurile sărace au conţinutul mai scăzut de humus şi se prevede să fie sub 63 tC/ha (< 63 tC/ha). 

 

Tabelul 21: Repartiţia straturilor de soluri bogate şi soluri sărace pe întreprinderi silvice 

Nr. 

d/o 
Întreprinderi silvice 

Soluri sărace  Soluri bogate Total 

Suprafaţa, 

ha 

Nr. de 

sectoare 

Suprafaţa, 

ha 

Nr. de 

sectoare 

Suprafaţa, 

ha 

Nr. de 

sectoare 

1 Străşeni 48,24 6 109,9 14 158,14 20 

2 Soroca 24,96 8 838,88 79 863,84 87 

3 Edineţ - - 315,3 36 315,3 36 

4 Orhei 33,8 3 162,2 23 196 26 

5 Nisporeni 41,6 5 156,1 10 197,7 15 

6 Iargara 190,6 13 600,08 61 790,68 74 

7 Hînceşti 132,06 18 210,61 21 342,67 39 

8 Glodeni 219,1 7 131,2 13 350,3 20 

9 Călăraşi 33,5 6 86,5 13 120 19 

10 Bălţi 137 9 245,6 32 382,6 41 

11 Manta-v 88,2 3 328,71 14 416,91 17 

12 Teleneşti 49,27 15 208,75 50 258,02 65 

13 Ungheni 122,45 21 252,08 33 374,53 54 

14 Silva-sud 217,26 14 460,76 31 678,02 45 

15 Ialoveni 219,9 25 309,78 37 529,68 62 

16 Chişinău 182,45 11 278,4 29 460,85 40 

17 Tighina 12 3 810,66 23 822,66 26 

18 Comrat 16 1 367,3 24 383,3 25 

19 Plaiul Fagului 5,1 3 97,81 35 102,91 38 

20 Pădurea Domnească 23,8 3 106,55 14 130,35 17 

21 Cimişlia - - 282,87 17 282,87 17 

TOTAL 1797,29 174 6360,04 609 8157,33 783 

Sursă: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia “Moldsilva” (ICAS), Chişinău. 
 

În contextul caracterizării straturilor liniei de bază şi determinării absorbţiei nete a GES în linia de bază 

sînt determinaţi următorii paşi:  

 

a) Sectoarele cu soluri sărace şi bogate sînt mai departe divizate în terenuri fără vegetaţie. Poate să 

aibă loc şi situaţii cu rate mici de împădurire (activitatea de Î/R efectuată înainte de proiect), care 

se aşteaptă să continue în absenţa proiectului.  

b) Determinarea sumei schimbărilor în stocul de carbon pentru fiecare strat: 

 

 Pentru stratul fără arbori este necesar de estimat suma schimbărilor în stocul de carbon. Dacă 

schimbările nete a stocului de carbon sînt negative, absorbţia netă a GES în linia de bază este 
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stabilită ca zero; 

 

 Pentru stratul cu arbori, suma schimbărilor în stocul carbonului în biomasa terestră şi 

subterană este determinată în baza datelor din modele de creştere (tabele de producţie), ecuaţii 

alometrice sau date naţionale de creştere;  

 

 Pentru straturile care au referinţe la activităţile de Î/R înainte de proiect, schimbările în stocul 

de carbon din biomasă şi sol sînt estimate conform metodelor expuse în Secţiunea II. 5 şi II.7 

din metodologia aprobată AR-AM0002. 

 

c) Suma absorbţiei nete a GES în linia de bază pentru toate straturile.  

 

Absorbţia netă a GES din toate straturile este sumată pentru toată perioada, care corespunde scenariului 

liniei de bază, pentru a menţine consistenţa între absorbţia netă a GES în linia de bază şi cea actuală. 

Calcularea emisiilor GES în linia de bază este prezentată în Anexa 9. 

 

C.6.  Evaluarea şi demonstrarea adiţionalităţii:  

>>  

Secţiunile următoare au fost revizuite pentru a se conforma cu cerinţele din instrumentul adiţionalităţii. 

 

Consiliul executiv al MDN a aprobat recent “Instrumentele pentru demonstrarea şi evaluarea 

adiţionalităţii în activităţile proiectelor pentru Î/R MDN”
11

, care sînt folosite pentru a demonstra 

adiţionalitatea proiectului.  

 

Pasul 0: Examinarea preliminară în baza datei de lansare a proiectului  

 

Decizia de a pune în aplicare activităţile proiectului a fost declanşată în răspuns la stimulentele MDN. 

Proiectul a fost iniţiat în noiembrie 2006, fiind aplicabil metodologiei AR-AM0002, aprobată de Consiliul 

Executiv MDN în mai 2006. Din aceste considerente, proiectul poate fi definit ca proiect cu începerea 

mai devreme. 

 

Proiectul este în conformitate cu dispoziţiile din instrumentul de demonstrare şi evaluare a adiţionalităţii, 

demonstrînd că utilizarea terenurilor în lipsa MDN este neatractivă. Dovada că stimulente obţinute de la 

comercializarea cotelor de emisii GES au fost serios luate în considerare în decizia de a continua 

activităţile proiectului a fost evaluată luînd în considerare documentaţia oficială şi juridică şi comunicările 

în care au fost implicaţi participanţii proiectului, agenţiile naţionale autorizate şi instituţiile UNFCCC.  

Exemplul dovezilor documentare privind luarea activă în considerare a mecanismului MDN este expus în 

continuare şi prezentate în Anexa 7. 

 

 Fondul BioCarbon (BCF) şi Agenţia „Moldsilva” (entitatea proiectului) a semnat o Scrisoare de 

Intenţie la 21 septembrie 2007 pentru a achiziţiona o cantitate convenită de reduceri de emisii din 

cadrul Proiectului „Dezvoltarea sectorului forestier comunal în Moldova”. Scrisoarea confirmă 

interesul BCF în obţinerea reducerilor de emisii certificate de la un proiect realizat în cadrul 

Mecanismului de Dezvoltare Nepoluantă definit în conformitate cu articolul 12 al Protocolului de 

la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice, în măsura în care 

acesta îndeplineşte standardele de calitate ale BCF şi proiectul corespunde cu politicele Băncii 

Mondiale de mediu şi de măsuri de protecţie socială. Scrisoarea de intenţie confirmă suplimentar 

intenţia ambelor părţi de a intra într-un acord de cumpărare a reducerilor de emisii (copia scrisorii 

se anexează aparte de Anexa 7b). 

                                                 
11

 http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/021/eb21repan16.pdf 

http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/021/eb21repan19.pdf
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 Scrisoarea datată din 3 decembrie 2003, nr. 01-07/887 a Agenţiei „Moldsilva”, Republica Moldova, 

pentru UNFCCC, indicînd definiţia naţională a pădurii, care se aplică la proiectele de împădurire şi 

reîmpădurire implementate în Republica Moldova (copia scrisorii ataşată ca anexa 7a). 

 

Pasul 0a. Examinarea preliminară în baza caracteristicilor specifice ale activităţii pentru Î/R  

 

Pasul 0.a.2. Dovadă că terenurile din cadrul proiectului sînt elegibile pentru activitatea proiectului 

pentru MDN de Î/R 

 

Terenurile din cadrul proiectului confirmă eligibilitatea la criteriile stabilite în “Procedurile pentru 

determinarea eligibilităţii terenurilor pentru activităţile de împădurire şi regenerare”
12

. 

 

Terenurile proiectului se referă doar la suprafeţele care nu conţineau pădure la data de 31 decembrie 

1989. Datele de la oficiile de cadastru conform situaţiei de la 31 decembrie 1989 demonstrează că 

terenurile sînt degradate, fiind sub pragurile stabilite în definiţia naţională a pădurii comunicată de către 

Republica Moldova. Registrele oficiale au demonstrat că proiectul nu a fost zonă împădurită la data de 

începere a proiectului. 

 

Eligibilitatea terenurilor pentru proiectul MDN de Î/R este demonstrată prin prezentarea informaţiei 

verificabile referitoare la situaţia în timpul anilor 90”, folosind datele de referinţă şi planurile de folosinţe 

a terenurilor din surse locale, cum ar fi registrele de cadastru, utilizarea terenurilor sau registrul de 

gestionare a terenurilor etc. Anexa 6b prezintă un exemplu al datelor oficiale de la cadastru cu privire la 

categoria de folosinţă a terenurilor la nivel de proiect. 

 
O comparaţie a productivităţii terenurilor în baza informaţiei cadastrale cu privire la utilizarea terenurilor 

degradate şi starea terenurilor în 1995 şi 2005, pentru zona proiectului este prezentată in anexa 6a. Datele 

arată că productivitatea a mai multor terenuri din cadrul proiectului s-a diminuat pe parcursul ultimilor 

zece ani. Suplimentar la acestea date, analiza Studiului liniei de bază şi studiilor din teren demonstrează o 

diminuare a productivităţii terenurilor în timp. Detalii la nivel de sectoare şi starea lor sînt arhivate in 

baza de date la Unitatea de Implementare a Proiectului. 

 

Pasul 0.a.3. Dovadă că proiectul este o  activitate condusă  de om  

 

Activitatea proiectului este o activitate condusă direct de om prin plantare. Tabelul 13 prezentat în 

secţiunea A.6. defineşte secvenţa activităţilor de plantare în cadrul proiectului. Se prevede că suprafaţă 

plantată în cadrul proiectului va fi transformată în pădure conform regulilor de eligibilitate a terenului şi 

confirmă definiţia naţională a pădurii. 

Pasul 1: Identificarea scenariilor alternative, care sînt în corespundere cu cadrul legislativ şi 

normativ  
 

Alternativele identificate sînt în conformitate cu politicile naţionale şi sectoriale din Republica Moldova:  

 

 Codul Silvic, nr. 887-XIII din 21.06.96, Monitorul Oficial N.4-5/36 din 16.01.97; 

 Codul Funciar, nr. 828 din 25.12.91, Monitorul Parlamentului Republicii Moldova 1993, nr.3 art. 

58, 59, 60;  

 Legea cu privire la resursele naturale, nr. 1102-XIII din 06.02.97, Monitorul Oficial nr.40/337 din 

19.06.1997; 

 Legea privind protecţia mediului înconjurător, nr. 515-XII din 16.06.93, Monitorul Oficial 

nr.10/283 din 30.10.1993; 

                                                 
12

 Annex 16, EB Report 22: http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/022/eb22_repan16.pdf 
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 Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat, nr. 1538-XIII din 25.02.98, Monitorul 

Oficial nr.66-68/442 din 16.07.1998; 

 Legea cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă,  nr. 440-XIII 

din 27.04.95, Monitorul Oficial nr.43/482 din 03.08.1995; 

 Legea pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, nr. 1041-XIV din 15.06.2000, 

Monitorul Oficial nr.141-143 din 09.11.2000; 

 Hotărîrea Parlamentului, nr. 350-XV din 12.07.2001 privind adoptarea Strategiei dezvoltării 

durabile a sectorului forestier, Monitorul Oficial nr.133-135 din 08.11.2001; 

 Hotărîrea Parlamentului cu privire la adoptarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune în 

domeniul conservării diversităţii biologice, nr.122-XV din 27.04.2001, Monitorul Oficial nr.90-

91/700 din 02.08.2001; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 595 din 29.10.1996 “Cu privire la perfecţionarea gestionării gospodăriei 

silvice şi protejarea vegetaţiei forestiere”; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 636 din 26.05.2003 “Despre aprobarea Programului de valorificare a 

terenurilor şi de sporire a fertilităţii solului”; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 737 din 17.06.2003 “Cu privire la aprobarea Programului de stat de 

regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020”; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 739 din 17.06.2003 “Cu privire la implementarea Strategiei dezvoltării 

durabile a sectorului forestier naţional”; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 740 din 17.06.2003 “Pentru aprobarea actelor normative vizînd 

gestionarea gospodăriei silvice”; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 618 din 04.06.2007 „Cu privire la aprobarea Listei indicatorilor pentru 

fiecare criteriu al gestionării durabile a pădurilor”;  

 Hotărîrea Guvernului nr. 187 din 20.02.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului privind arenda 

fondului forestier  în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau de recreere”; 

 

Suplimentar la politicile naţionale şi sectoriale, este luată în considerare rata de împădurire şi 

reîmpădurire pentru perioada de 10 de ani (1996-2005). Rată anuală de împădurire şi reîmpădurire pe ţară 

în perioada de 10 ani înainte de proiect este evaluată ca 1,51% din terenurile degradate disponibile la 

nivel naţional. Rata anuală relativ scăzută a activităţilor de Î/R pre-proiect subliniază, de asemenea, lipsa 

de investiţii în punerea în aplicare a politicilor naţionale şi sectoriale legate de sectorul forestier şi de 

utilizarea terenurilor. 

 

Sub-pasul 1a. Definirea alternativelor pentru activitatea proiectului  
 

În concordanţă cu politicile Republicii Moldova menţionate, alternativele plauzibile determinate în 

Secţiunea B.4 sînt evaluate suplimentar pentru diferenţierea lor de la scenariul liniei de bază în 

conformitate cu prevederile adiţionalităţii şi eligibilităţii ca scenariul de proiect. 

 

Scenariul 1: Terenuri degradate abandonate (sau obiectul de recoletare continuu a ierbii) şi regenerate 

prin succesiuni naturale pentru a fi acoperite cu păduri. 

 

Scenariul 2: Terenuri degradate abandonate (sau obiectul de recoletare continuu a ierbii) şi degradarea lor 

continuă.  

 

Scenariul 3: Investiţii în construcţii inginereşti pentru a stabiliza terenurile degradate predispuse la 

alunecări şi eroziune a solului. 

 

Scenariul 4: Terenuri degradate transferate în agricultură productivă sau plantaţii multianuale (livezi sau 

vie). 
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Scenariul 5: Terenuri degradate restabilite prin împădurire şi reîmpădurire.  

 

Aşa cum s-a discutat în detaliu la secţiunea B.4, scenariul 2 este identificat ca scenariu operativ al liniei 

de bază conform Studiului liniei de bază. Din restul de alternative ale activităţii proiectului, ţinînd cont de 

motivele explicate în secţiunea B.4, alternativele: Scenariul 1, 3 şi Scenariul 4 sînt imposibile. Scenariul 

5, care prevede implementarea activităţii proiectului ca non-MDN, nu este o opţiune plauzibilă ca şi 

elementele de activitate ale proiectului, cum ar fi investiţii pentru restabilire, colaborarea părţilor 

interesate, şi utilizarea eficientă a capacităţilor tehnice ale Agenţiei “Moldsilva”, sînt fezabile doar cu 

condiţia de asigurare a entităţii proiectului cu resurse suplimentare, ceea ce ar permite să depăşească mai 

multe bariere care au împiedicat restabilirea terenurilor degradate în trecut. 

 

Deficitul capacităţilor investiţionale ale Agenţiei “Moldsilva” şi a consiliilor locale, precum şi lipsa de 

stimulente au descurajat investirea în restabilirea terenurilor degradate şi probabil vor continua aşa ca 

“business ca de obicei ” în cadrul scenariului liniei de bază. Pentru aceste motive, Scenariul 5, care 

prevede punerea în aplicare a proiectului ca o activitate a proiectului non-MDN de asemenea, nu este 

fezabil. Punerea în aplicare a acestei alternative în calitate de proiect MDN contribuie partial la depăşirea  

diferenţei de investiţii prin vînzarea de CERs şi permite colaborarea dintre Agenţia “Moldsilva” şi 

consiliile locale pentru partajarea investiţiilor şi a veniturilor obţinute de la implementarea alternativei în 

calitate de proiect. Alternativele şi caracteristica acestora sînt generalizate în Tabelul 20. 

 

Pentru motivele menţionate mai sus, alternativele activităţilor proiectului, şi anume, Scenariul 1, 

Scenariul 3, Scenariul 4 nu sînt fezabile, iar Scenariul 2 este scenariul liniei de bază. Prin urmare, doar 

Scenariul 5 are potenţialul de a evolua ca scenariu al proiectul, asigurînd constrîngerile financiare, care 

sînt atenuate parţial prin vînzarea CERs, în cazul în care proiectul este implementat ca proiect MDN. 

 

Sub-pasul 1b. Implementarea legilor şi actelor normative aplicabile  
 

Cu toate că actele legislative şi normative ale Republicii Moldova prevăd restabilirea terenurilor 

degradate, aceste nu se implementează din cauza deficitului de resurse financiare.  

 
Sub-pasul 1c. Alegerea scenariului liniei  de bază  
 

Paşii din metodologia liniei de bază AR-AM0002 sînt folosiţi pentru a selecta scenariul liniei de bază. 

Detaliile privind selectarea scenariului pentru linia de bază sînt prezentate în Secţiunea B2 de mai sus. 

 

Pasul 2: Analiza investiţiilor  

 

Analiza investiţiilor se face suplimentar la analiza barierelor (pasul 3) pentru a evalua dacă proiectul 

corespunde criteriilor de adiţionalitate.   

 

Sub-pasul 2a. Determinarea metodei potrivite pentru analizare  

 

Opţiunea III. Analiza comparativă a productivităţii este utilizată pentru aprecierea atracţiei financiare a 

proiectului. Ca indicatori ai analizei investiţionale sînt utilizate IRR şi NPV. 

 

Sub-pasul 2b – Opţiunea III. Analiza comparativă a productivităţii  
 

Luînd în consideraţie resursele financiare disponibile ale Agenţiei “Moldsilva” şi a consiliilor locale, 

există opţiunea de a lua un împrumut de la băncile comerciale pentru implementarea activităţilor de Î/R. 

Rata dobînzii băncilor comerciale este selectată ca RRR – gradul minimal de rentabilitate. Cerinţa pentru 

RRR pentru împrumut reprezintă costul capitatului pentru banca comercială.   
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Rata dobînzii stabilită pentru băncile comerciale a fost luată în consideraţie pentru selectarea RRR pentru 

împrumut conform stării pe primele 8 luni ale anului 2008
13

, fiind aplicată în mărime de 21,4%. 

 

Sub-pasul 2c. Calculul şi comparaţia indicatorilor financiari  
 

Analiza investiţională compară ratele dobînzei pentru proiectul MDN de Î/R. Analiza fluxului de numerar 

se bazează pe cheltuielile pentru pregătirea terenului, lucrările în pepiniere, creşterea materialului săditor, 

lucrările de plantare şi îngrijire, tăierile de  produse secundare şi alte cheltuieli care vor avea loc în cadrul 

proiectului pe parcursul primilor 7 ani. Tabelul 22 prezintă costurile estimative pentru activităţile de 

împădurire şi regenerare aplicate la un hectar. 

 

Tabelul 22: Costurile estimative pentru activităţile de Î/R ($ US/ha) 

Activitatea 
 

Robinia şi 
speciile 

secundare 

Quercus şi 
speciile 

secundare 

Populus şi 
speciile 

secundare 

Pregătirea terenului  

Mecanizat & Manual 656,6 797 688,6 

Crearea culturilor silvice 

Puieţi  111,9 219 1451 

Plantarea, îngrijiri, răritul etc. 564 738 406,1 

Infrastructura 

Transportarea puieţilor 53 53 53 

Paza  92,4 92,4 92,4 

Lucrul  

Lucrări calificate  29,8 39 12 

Lucrări necalificate  227 625 216,8 

Monitorizarea  

Inventarierea & monitorizarea 7,5 7,5 7,5 

Validare & verificare 7,4 7,4 7,4 

Alte lucrări     

Tăieri de produse secundare 23,1 - - 

Total 1772,7 2578,3 2934,8 

Sursă: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia  “Moldsilva” (ICAS), Chişinău. 
 

Veniturile obţinute de la produsele forestiere pe parcursul perioadei de creditare de 30 ani includ 

veniturile de la comercializarea lemnului de foc şi lemnului de lucru, recoltat de la diferite tipuri de tăieri 

de produse secundare, precum şi de la comercializarea produselor nelemnoase, cum ar fi plante 

medicinale, fructe şi pomuşoare de pădure, vînătoare etc. Tabelul 23 prezintă veniturile obţinute la 1 

hectar parvenite de la produsele forestiere pentru perioada de creditare de 30 ani. După cum reiese din 

analiza financiară, principalele venituri sînt obţinute de la recoltarea produselor lemnoase, deoarece pe 

parcursul ultimilor 3-4 ani preţurile la aceste produse au crescut esenţial. 

 

 

 

                                                 
13 Banca Naţională a Moldovei – Rata medie ponderată a dobînzii la creditele acordate persoanelor juridice şi fizice pe primele 8 

luni ale anului 2008, www.bnm.md.  
 
 

http://www.bnm.md/
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Tabelul 23: Veniturile obţinute de la produsele forestiere la 1 ha pentru perioada de creditare de 30 

ani ($ US/ha) 
 

Produsul  
Robinia şi specii 

secundare 
Quercus şi specii 

secundare 

Populus şi 
specii 

secundare 

Venituri de la produsele lemnoase 

Cherestea  >14 cm 10,8 41,9 162,9 

Lemn pentru construcţie 12-24 cm 23 68,9 153,9 

Lemn pentru construcţii auxiliare  <11 cm 147,3 490,1 175,0 

Lemn de foc 488 505,8 346,4 

Crăci/Ramuri  71,4 66,3 72,4 

Total produse lemnoase 740,5 1173,0 910,6 

Venituri de la produsele nelemnoase 

Vînătoare 978 978 978 

Plante medicinale, fructe şi pomuşoare de pădure 27 27 27 

Total produse nelemnoase 1005 1005 1005 

TOTAL GENERAL 1745,5 2178 1915,6 

Sursă: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia  “Moldsilva” (ICAS), Chişinău. 

 
Analiza financiară este condusă pentru a evalua profitabilitatea proiectului la 30 ani (opţional la 14, 20 

ani), care coincide cu perioada de creditare fixată de 30 ani.  

 

Performanţa financiară a proiectului este evaluată în cadrul a doi paşi. În primul pas se evaluează 

performanţa modelelor de plantare a arborilor pe un hectar pentru fiecare strat identificat. În pasul doi se 

evaluează pentru suprafaţa totală a proiectului. 

 

Performanţa la 30 ani  

 

Performanţa financiară a proiectului este condusă cu aplicarea ratei de dobîndă medii pe ţară de 21,4%. 

Rezultatele analizei sînt prezentate în Tabelul 24 care demonstrează că fluxul de numerar este negativ în 

toate straturile. Luînd în consideraţie că pădurile create pe terenurile degradate din cadrul proiectului au 

productivitate medie spre scăzută (clasele de producţie III şi IV), veniturile pe parcursul primei perioadei 

de creditare sînt limitate la cele obţinute de la curăţiri/rărituri şi sînt foarte mici. NPV negativ pentru 

perioada de creditare demonstrează că lucrările de împădurire nu sînt o opţiune profitabilă din punct de 

vedere financiar.   

 
Tabelul 24: Analiza financiară a beneficiilor nete la 1 ha de terenuri degradate pe parcursul 
perioadei de 30 ani  
 

Modulele 

Fluxul de numerar, USD pe ha/an 
NPV pe 
ha (30 

ani), USD  

IRR pe ha 
(30 ani), % 

Anii 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Total 

perioadă 

Robinia rich 
soils 

-660 -575 -408 -243 -127 -4 21 20 -1976 -455 negativ 

Robinia poor 
soils 

-976 -737 -428 -241 -113 -5 21 20 -2459 -890 negativ 

Quercus rich 
soils 

-589 -632 -472 -355 -223 -196 -164 -77 -2708 -1435 negativ 

Quercus poor -1051 -725 -416 -241 -281 -233 -106 -44 -3098 -2573 negativ 
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soils 

Populus rich 
soils 

-773 -758 -1602 -305 -84 13 20 20 -3469 -1854 negativ 

Sursă: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia  “Moldsilva” (ICAS), Chişinău. Calculele în baza 
datelor din proiect. 
 

Deoarece rata de recuperare în cazul împăduririi pe parcursul perioadei de 30 ani rămîne negativă la rata 

dobînzii de 21,4%, analiza a fost repetată şi prin aplicarea unei rate mai mici, de ex. 10%. De aici rezultă 

performanţa negativă economică a reîmpăduririi fără veniturile de la carbon, care este insensibilă la rata 

dobînzei şi, de asemenea, la preţurile la lemn (Tabelul 23). Cea mai probabilă alternativă de utilizare a 

terenului, cum ar fi recoltarea ierbii, generează venituri nete de 8-103 de dolari SUA per ha anual. 

Presupunînd că veniturile nete iniţiale de 8 dolari şi 83 dolari pe ha şi o scădere de 10% anual în 

productivitate, recoltarea ierbii generează NPVs (21,4% rata dobînzei) de US $ 64-668 per ha pe 

parcursul unei perioade de timp comparabile, care încă sînt mai mari decît valorile generate de 

reîmpăduriri. Deci, analiza investiţională demonstrează că proiectul este adiţional din perspectivele 

analizei financiare sau investiţionale.  

 

Performanţa cu veniturile de la carbon şi fără acestea  

Valorile NPV şi IRR pentru scenariul proiectului cu şi fără carbon la perioada de 30 ani sînt prezentate în 

Tabelul 25. Valorile pentru perioadele 14 şi 20 ani au fost calculate pentru a identifica indicii respectivi 

pe perioade mai scutre. Comparaţia NPV şi IRR pentru proiectul de Î/R cu luarea în consideraţie a 

veniturilor obţinute de la comercializarea reducerilor de emisii în cadrul proiectului continuă să rămînă 

negativ cu rata dobînzii de 21,4%. Analiza valorilor IRR arată rata foarte scăzută de recuperare de la 

proiectele pentru Î/R. Luînd în consideraţie importanţa proiectelor de Î/R în restabilirea terenurilor 

degradate, se prevede că preţul carbonului va juca un rol pozitiv în încurajarea activităţii pentru Î/R în 

timp ce este puţin probabil că veniturile de la activităţile de Î/R vor acoperi cheltuielile pe parcursul 

perioadei de creditare şi a întregii perioade a proiectului.    

 
 
Tabelul 25: NPV (rata dobînzei de 21,4%) şi IRR a scenariului proiectului luînd în consideraţie 

veniturile cu şi fără carbon (US$4/tCO2e) la diferite perioade ale proiectului  
 

NPV/IRR cu carbon fără carbon 

Perioada de 30 ani  

NPV, USD -6 917 416 -7 480 272 
IRR 2,4% negativ 

Perioada de 20 ani 

NPV, USD -6 966 360 -7 512 901  
IRR negativ negativ 

Perioada de 14 ani 

NPV, USD -7 317 125  -7 692 362  
IRR negativ negativ 

Sursă: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia  “Moldsilva” (ICAS), Chişinău. Calculele în baza 
datelor din proiect. 
 

Sub-pasul 2. Analiza sensibilităţii 

 

Analiza sensibilităţii este efectuată pentru a examina influenţa preţului la lemn, costului proiectului şi a 

preţului la carbon asupra performanţei generale a proiectului. Analiza sensibilităţii a fost îndeplinită 

pentru două scenarii: 
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 creşterea preţului carbonului; 

 creşterea preţului produselor lemnoase. 

 

Rezultatele creşterii preţului carbonului pînă la 7 USD demonstrează că acest aspect este potenţial 

important, deoarece el poate mări motivaţia pentru investiţiile în împădurire. Influenţa creşterii preţului 

este cu adevărat semnificativă, deoarece IRR în perioada medie de timp devine deja pozitiv începînd cu 

anul 16.  

 

După cum a demonstrat dinamica ultimilor ani, creşterea preţurilor la produsele lemnoase este destul de 

previzibilă. Aceasta poate din nou să influenţeze pozitiv motivaţia de a investi în păduri. Totuşi, o 

influenţă sesizabilă ar fi în cazul creşterii preţului la produsele lemnoase cu peste 30%.  

 

Mărirea ipotetică a cheltuielilor aferente procesului de creare şi întreţinere a pădurilor poate ameninţa 

durabilitatea proiectului. Preţul actual scăzut al muncii poate creşte în următorii ani paralel cu dezvoltarea 

economică generală în Moldova. Totuşi, luînd în consideraţie că majoritatea investiţiilor ţin de primii 3-4 

ani (în majoritate sînt deja realizate), influenţa creşterii costurilor lucrărilor în perspectiva medie şi 

îndeplungată nu va influenţa semnificativ profitabilitatea proiectului. 

 

Pasul 3. Analiza barierelor 

 

Barierele menţionate mai jos sînt potrivite proiectului şi trebuie să fie luate în consideraţie la evaluarea 

adiţionalităţii. 

i) Bariere investiţionale: 

 Investiţiile iniţiale legate de activitatea proiectului sînt mari şi se concentrează în prima 

fază a proiectului, în timp ce beneficiile de la proiect încep să capete amploare numai după 

5 ani în formă de venituri de la produsele lemnoase recoltate în procesul lucrărilor de 

îngrijire şi conducere sau de la produsele nelemnoase ale pădurii. 

ii) Bariere de la practicele predominante: 

 Deoarece terenurile degradate sînt în gestionarea agenţiilor publice şi consiliilor locale, 

aceste sînt utilizate ca resurse comune. Capacităţile instituţionale slabe limitează 

activitatea de Î/R pe terenurile degradate.  

iii) Bariere tehnice/operaţionale: 

 Ameliorarea terenurilor degradate necesită cunoştinţe în domeniul ecologiei, utilizarea 

practicelor silvice eficiente, care pot fi promovate prin implementarea programelor 

relevante de instruire. 

 Insuficienţa gradului de conştientizare în domeniul impactului asupra mediului de la 

eroziunea solului şi barierele informaţionale pot afecta participarea activă a comunităţilor 

locale în managementul terenurilor degradate. Programele de istruire care sînt 

implementate pot genera conştientizarea asupra beneficiilor de la activităţile de Î/R.     
 

Pasul 4: Înregistrarea proiectului ca activitate MDN 

    

Întrucît data lansării proiectului este mai devreme de data validării, evidenţa rolului MDN în activitatea 

proiectului va fi prezentată în timpul validării.  

 

Se prevede că înregistrarea MDN a proiectului va genera venituri suplimentare de la vînzarea reducerilor 

temporare de emisii (tCERs). Proiectul deja are rezultate bune în ameliorarea capacităţilor personalului 

prin organizarea programelor de instruire şi conferinţe dedicate managementului forestier şi educînd 

conştientizarea în domeniul managementului durabil al terenurilor. Un şir de programe de instruire au fost 

conduse pe aspectele ce ţin de managementul proiectului, monitorizare şi conştientizarea comunităţilor. 

Au avut loc următoarele programe şi instruiri: 
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În perioada decembrie 2007 – septembrie 2008, Agenţia pentru Silvicultură “Moldsilva” a organizat 4 

întruniri tehnice cu reprezentanţii întreprinderilor silvice (inginer silvic şef, ingineri pentru regenerarea 

pădurii şi fondul forestier etc.), 16 şedinţe de lucru cu reprezentanţii autorităţilor publice locale (consilii 

raionale, primării, agenţii zonale ecologice etc.). Pe parcursul întrunirilor respective s-au discutat sarcinile 

partenerilor în elaborarea şi implementarea proiectului, precum şi problemele majore şi oportunităţile 

corespunzătoare. 

C.7.  Estimarea ex-ante absorbţiei nete a GES în linia de bază:  

>>  

Proiectul i-a în consideraţie două utilizări posibile a terenului în scenariul liniei de bază - (i) terenuri 

degradate fără vegetaţie şi (ii) terenuri degradate cu semne de vegetaţie forestieră plantată pînă la lansarea 

proiectului (activitatea de Î/R efectuată istoric pînă la proiect) care poate să continue şi în absenţa 

proiectului. 

 

(a) Schimbările verificabile în stocurile de carbon  

 

(i) Terenurile degradate fără vegetaţie  

 

În baza Studiului liniei de bază, pentru terenurile degradate fără vegetaţie sau cu vegetaţia nearborescentă 

nesemnificativă, absorbţia netă a GES în linia de bază este stabilită pentru perioada de creditare ca zero. 

Pe aceste terenuri se prevede reducerea stabilă a  stocului de carbon, ceea ce este confirmat prin analiza 

datelor obţinute din Studiul liniei de bază (Anexa 3 Informaţia liniei de bază). 

 

Tendinţele în rezervoarele de carbon a terenurilor degradate arată diminuarea biomasei terestre, 

diminuarea sau starea stabil scăzută a carbonului din sol şi litieră, precum şi absenţa componentului lemn 

uscat pe suprafaţa proiectului. Din aceste considerente, se prevede că absorbţia netă a GES în scenariul 

liniei de bază sau se va micşora cu timpul sau va rămîne într-o stare stabil scăzută, în dependenţă de 

natura şi intensitatea utilizării terenurilor.  

 

Schimbările anuale şi cumulative în stocul de carbon al terenurilor degradate fără vegetaţie este 

generalizată în Tabelul 26. Calculele demonstrează tendinţa negativă în absorbţia netă a GES în linia de 

bază pe terenurile degradate fără vegetaţie sau pe terenurile degradate cu vegetaţie izolată, ceea ce 

evidenţiază degradarea continuă a acestor terenuri în absenţa activităţilor de restabilire.  

 

Tabelul 26: Absorbţia GES în linia de bază pe terenuri degradate (tCO2e) 

Anii calendaristici 
Estimările anuale nete din linia de bază a absorbţiei antropogene 

nete a GES pe terenuri degradate, tCO2e 

2006 -1 849 

2007 -6 490 

2008 -10 482 

2009 -11 718 

2010 -11 378 

2011 -10 885 

2012 -10 549 

2013 -10 356 

2014 -10 213 

2015 -10 057 
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2016 -9 914 

2017 -9 758 

2018 -9 615 

2019 -9 564 

2020 -9 578 

2021 -9 459 

2022 -9 422 

2023 -9 316 

2024 -9 265 

2025 -9 279 

2026 -9 160 

2027 -9 123 

2028 -9 123 

2029 -9 123 

2030 -9 017 

2031 -8 966 

2032 -8 980 

2033 -8 860 

2034 -8 929 

2035 -8 980 

Absorbţia totală netă a GES în 
linia de bază, tCO2e 

Negativ 

Sursă: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia  “Moldsilva” (ICAS), Chişinău. Calculele în baza 
datelor din proiect. 
 

Întrucît se prevede că toate rezervoarele de carbon ale terenurilor degradate în scenariul liniei de bază se 

vor diminua, stabilirea schimbărilor nete a stocului de carbon ca zero este o abordare conservativă. 

Considerînd absorbţia netă negativă de GES în linia de bază, care este prevăzută pe parcursul perioadei de 

creditare (30 ani), absorbţia netă a GES în linia de bază se asumă ca zero pentru perioada de creditare 

conform ecuaţiei B.1 din metodologia AR-AM0002.   

0
,


tijkBDLC  

unde: 

∆CBDLijk,t = schimbările medii anuale în stocul de carbon pe terenurile fără vegetaţie sau terenurile 

 degradate cu vegetaţie rară existentă pînă la proiect în stratul i, sub-stratul j, speciile k în  

tCO2 an
-1

 stabilite ca zero;  

i  stratul în linia de bază 1,2,3...i; 

j  substrat în linia de bază 1,2,3...j; 

k  speciile în linia de bază 1,2,3... k; 

t  de la 1 pînă la durata perioadei de creditare. 

 

(ii) Terenurile degradate cu activităţile de Î/R efectuate pînă la proiect  
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Rata de Î/R pînă la proiect se calculează conform paşilor stabiliţi în metodologia AR-AM0002. Datele 

despre activităţile de împădurire pînă la proiect arată că anumite activităţi de împădurire au avut loc şi în 

perioada anterioară proiectului (1996-2005). Totodată, este necesar de menţionat, că în perioada 2002-

2006 plantările pe ţară au inclus proiectul „Conservarea solurilor în Moldova” implementat de asemenea 

în cadrul MDN. Creşterea în perioada 2002-2006 a ponderii trenurilor împădurite aplicabile la calcularea 

liniei de bază se datorează alocării primordiale sub activităţi de împădurire a terenurilor, care anterior     

n-au fost ocupate cu careva vegetaţie lemnoasă. În acelaşi timp, activităţile de plantare în perioada 1996-

2001 au fost concentrate primordial pe terenuri din cadrul fondul forestier (parchete, arborete degradate, 

culturi silvice trecute la pierderi, culturi silvice sub masiv etc.). Pentru perioada 1996-2001 suprafeţele 

aplicabile la calcularea liniei de bază au fost preluate din PDD al proiectului „Conservarea solurilor în 

Moldova”, iar pentru perioada 2002-2005 au fost stabilite în baza unui studiu suplimentar. 

 

Activitatea de Î/R înainte de proiect stabilită ca parte componentă a liniei de bază este estimată urmărind 

procedurile din Secţiunea 5 (ii) din metodologia AR-AM0002. Calculul ratei de împădurire înainte de 

proiect este prezentat în Tabelul 27 (a). 

 

Tabelul 27 (a): Rata de împădurire/reîmpădurire în linia de bază în perioada 1996 - 2005  

Anul de referinţă  
Suprafaţa împădurită în perioada 

înainte de proiect, ha 

1996 282,1 

1997 204 

1998 186,1 

1999 165,1 

2000 61,3 

2001 226,6 

2002 2606,07 

2003 2870,4 

2004 3234,15 

2005 3314,68 

Rata medie de Î/R efectuată în ţară în perioada de 10 ani pînă la lansarea 
proiectului, ha 

1315,1 

Suprafaţa totală a terenurilor degradate (ha) disponibile pentru ameliorarea prin 
aplicarea lucrărilor de Î/R la nivelul anului 2006, ha 

86 832 

Rata anuală de Î/R înainte de proiect (suprafaţa anuală medie 
împădurită/regenerată pînă la proiect/suprafaţa totală a terenurilor degradate 
disponibile la nivel naţional). Această rată se aplică la suprafaţa inclusă în 
proiect pentru a calcula scenariul liniei de bază, % 

1.51% 

Rata medie anuală de Î/R înainte de proiect aplicabilă ca Î/R în linia de bază 
a proiectului, ha (în baza suprafeţei medie anuală =Pasul 1 din 5 (ii) din AR-
AM0002) 

123.55 

Sursă: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia  “Moldsilva” (ICAS), Chişinău. Calculele în baza 
datelor din proiect. 
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Tabelul 27 (b) Î/R înainte de proiect aplicabile ca rata de Î/R a liniei de bază  

Anul Rata anuală de Î/R a liniei de bază aplicabilă pentru proiect, ha 

2006 123,55 

2007 123,55 

2008 123,55 

2009 123,55 

2010 123,55 

2011 123,55 

2012 123,55 

2013 123,55 

2014 123,55 

2015 123,55 

2016 123,55 

2017 123,55 

2018 123,55 

2019 123,55 

2020 123,55 

2021 123,55 

2022 123,55 

2023 123,55 

2024 123,55 

2025 123,55 

2026 123,55 

2027 123,55 

2028 123,55 

2029 123,55 

2030 123,55 

2031 123,55 

2032 123,55 

2033 123,55 

2034 123,55 

2035 123,55 

Sursă: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia  “Moldsilva” (ICAS), Chişinău. Calculele în baza 
datelor din proiect. 
 

Lucrările de Î/R efectuate ca parte componentă a liniei de bază sînt estimate în baza ecuaţiei B.2 din 

metodologia AR-AM002 după cum urmează: 

 

][
,,, ___ tijktijktijk SBARTreeLBBARBAR CCC   

unde: 

tijkBARC
,


= schimbările anuale medii în stocul de carbon al activităţilor de Î/R pînă la proiect care 

pot fi atribuite la stratul i, sub-stratul j, speciile k, în tCO2 an
-1

. (Considerînd volumele mici ale 

activităţilor de Î/R pînă la proiect, suma schimbărilor în stocul carbonului în biomasa nearborescentă - 
0

,_ 
tijkNTBARC

, lemn uscat - 
0

,_ 
tijkDWBARC

, şi litieră - 
0

,_ 
tijkLBARC

 se aşteaptă să crească, de aceea, 

stabilirea lor ca zero se consideră ca  conservativ);   
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tijkTreeLBBARC
,__

   = schimbarea anuală medie în stocul de carbon al rezervorului biomasei vii (biomasa 

terestră şi subterană) a activităţii Î/R înainte de proiect, care poate fi atribuită la stratul i, sub-stratul j, 

specia k, în tCO2  an
-1

;  

tijkSBARC
,_

 = schimbarea anuală medie în stocul de carbon din sol a activităţii Î/R înainte de proiect, 

care poate fi atribuită la stratul i, sub-stratul j, specia k, în tCO2  an
-1

.  

Conform abordării liniei de bază 22 (a) adoptată în metodologia AR-AM0002, absorbţia estimativă       

ex-ante a GES în linia de bază este fixă pentru perioada de creditare. Absorbţia netă a GES în linia de 

bază a activităţilor Î/R înainte de proiect se adună pentru perioada corespunzătoare scenariului proiectului 

pentru a menţine continuitatea între absorbţia netă a GES în linia de bază şi absorbţia netă actuală a GES.  

 

Absorbţia netă a GES în linia de bază va fi estimată cu aplicarea ecuaţiei B.3 din metodologia AR-

AM0002 după cum urmează:  

 
i j

BDL
k

BARtBSL tijktijk
CCC ][

,,,  

unde: 

tBSLC ,
       = absorbţia netă a GES în linia de bază în anul t în tCO2e an

-1
;  

tijkBARC
,


   = schimbarea anuală medie în stocul de carbon a activităţii Î/R înainte de proiect, poate fi 

   atribuită la stratul i, sub-stratul j, specia k în tCO2  an
-1

;  

tijkBDLC
,,

    = schimbarea anuală medie în stocul de carbon a terenurilor fără vegetaţie sau cu vegetaţie  

săracă existentă pînă la proiect în stratul i, substratul j, specia k, în tCO2 an
-1

,
 
stabilite ca       

zero.   

Tabelul 28 prezintă estimările anuale şi cumulative ale absorbţiei nete a GES. 

 

Tabelul 28: Absorbţia GES de către rezervoarele de la activităţile de Î/R înainte de proiect  

Anii 
Absorbţia anuală a GES în linia de bază de la activităţile de Î/R 

pîna la proiect, tCO2e 

2006 2 

2007 223 

2008 515 

2009 869 

2010 1 302 

2011 1 744 

2012 2 288 

2013 2 889 

2014 3 541 

2015 4 245 
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2016 4 995 

2017 5 789 

2018 6 629 

2019 7 515 

2020 8 445 

2021 7 841 

2022 8 965 

2023 10 059 

2024 11 181 

2025 12 340 

2026 13 448 

2027 14 646 

2028 15 845 

2029 17 044 

2030 18 248 

2031 19 454 

2032 20 663 

2033 21 876 

2034 23 092 

2035 24 307 

Total 290 001 

Sursă: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia  “Moldsilva” (ICAS), Chişinău. Calculele în baza 
datelor din proiect. 
 

Nu este posibilă demarcarea strictă a activităţilor pentru Î/R înainte de proiect în stratul liniei de bază în 

caz cînd datele reprezintă nivelul regional sau naţional al ratei de Î/R înainte de proiect. Absorbţia medie 

anuală a GES de la activitatea de Î/R înainte de proiect este estimată prin produsul stocului mediu de 

carbon pe un hectar şi rata anuală medie de Î/R înainte de proiect, care este aplicabilă ca linie de bază 

pentru fiecare an al activităţii de Î/R în cadrul proiectului.   

 

Speciile utilizate la Î/R sînt comune pentru scenariul liniei de bază şi proiect. Pentru a estima absorbţia 

netă a GES în linia de bază sînt utilizate metodele şi ecuaţiile schiţate în Secţiunea 7 (a.1.1) pentru 

estimarea ex-ante a schimbărilor în stocul de carbon în biomasa arborilor şi în sol. 

Adsorbţia netă a GES în linia de bază a activităţilor de Î/R înainte de proiect va fi sumată pe toată 

perioada corespunzătoare scenariului proiectului pentru a menţine continuitatea între absorbţia netă a 

GES în linia de bază şi absorbţia netă actuală. Tabelul 29 prezintă absorbţia netă a GES de către 

absorbanţi.  
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 Tabelul 29: Absorbţia netă a GES de către absorbanţi  

Anii de referinţă 

Absorbţia GES de pe 
terenuri fără vegetaţie 

şi cele degradate, 
tCO2e 

Absorbţia anuală netă 
a GES de la activităţile 

de Î/R înainte de 
proiect, tCO2e 

Absorbţia netă 
antropogenă a GES de 

către absorbanţi, 
tCO2e 

2006 0 2 2 

2007 0                  223                   223  

2008 0                  515                   515  

2009 0                  869                   869  

2010 0               1 302                1 302  

2011 0               1 744                1 744  

2012 0               2 288                2 288  

2013 0               2 889                2 889  

2014 0               3 541                3 541  

2015 0               4 245                4 245  

2016 0               4 995                4 995  

2017 0               5 789                5 789  

2018 0               6 629                6 629  

2019 0               7 515                7 515  

2020 0               8 445                8 445  

2021 0               7 841                7 841  

2022 0               8 965                8 965  

2023 0              10 059               10 059  

2024 0              11 181               11 181  

2025 0              12 340               12 340  

2026 0              13 448               13 448  

2027 0              14 646               14 646  

2028 0              15 845               15 845  

2029 0              17 044               17 044  

2030 0              18 248               18 248  

2031 0              19 454               19 454  

2032 0              20 663               20 663  

2033 0              21 876               21 876  

2034 0              23 092               23 092  

2035 0              24 307               24 307  

Absorbţia netă GES în linia 
de bază de către 
absorbanţi, tCO2e 

  290 001 

Absorbţia medie anuală 
netă a GES pe parcursul 
perioadei de creditare (30 

ani), tCO2e 

  9667 

Notă: Conform metodologiei AR-AM0002, pentru anii în care absorbţia netă a GES în linia de bază are 
valori negative, se aşteaptă că acestea vor fi zero. Această abordare contribuie la estimarea conservativă a 
absorbţiei antropogene netă a GES de către absorbanţi.  
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C.8.  Data completării Studiului pentru linia de bază şi numele persoanelor, organizaţiilor care au 

efectuat acest studiu: 

>>  

Informaţia despre linia de bază conţine datele şi informaţia despre utilizarea terenului la nivel de sector în 

trecut şi în viitor. Suplimentar, aceasta informaţie cuprinde următoarele elemente. 

 Informaţia referitor la suprafaţa proiectului, hotarele proiectului, mărimea sectoarelor, modul de 

administrare, accesibilitatea şi resursele; 

 Stratificarea sectoarelor proiectului; 

 Colectarea şi analiza datelor liniei de bază. 

 

Data completării Studiului pentru linia de bază: 2008 

 

Numele persoanelor/organizaţiilor care au determinat linia de bază: Dumitru Galupa (conducătorul 

echipei), Ion Talmaci, Liliana Şpitoc – ICAS (icaspiu@starnet.md). 

 

Numele  Specialitatea  Contact 

Dumitru Galupa Managementul forestier şi biodiversitatea d_galupa@yahoo.com 

Ion Talmaci Monitorizare şi calculare a reducerilor iontalmaci@mail.ru  

Liliana Şpitoc Inventarierea pădurilor şi protecţia mediului  lspitoc@yahoo.com  
 

Studiul liniei de bază a fost revizuit de:  

David Shoch – expert internaţional (TerraCarbon). 

SECŢIUNEA D.  Estimarea ex- ante a absorbţiei nete a GES, scurgerii şi volumului estimativ al 

absorbţiei nete de GES  pe parcursul perioadei de creditare selectate  

 

D.1.  Estimarea absorbţiei nete ex-ante actuală a GES: 

>> 

a. Schimbările în stocul de carbon în rezervoarele de carbon care pot fi verificate  
 

Pentru Scenariul 5 (terenuri degradate restabilite prin împădurire şi reîmpădurire), care este identificat ca 

scenariul al proiectului în secţiunea C.6, sînt evaluate modificările verificabile din stocurile de carbon şi 

este efectuată estimarea ex-ante a schimbărilor nete în emisiile actuale de GES de către absorbanţi.  

Metodologia AR-AM0002 prevede două opţiuni – metoda empirică şi cea în baza modelului pentru 

estimarea ex-ante a schimbărilor în stocul de carbon. Acumularea de C a fost simulată cu suportul 

modelului TARAM V1.3
14

. Concomitent, pentru facilitarea procesului de obţinere a unor parametri 

iniţiali în formă aptă pentru aplicare în cadrul modulului TARAM V1.3, a fost utilizat şi modulul 

CO2FIX (pentru simularea acumulărilor totale de biomasă în vegetaţia arborescentă terestră).  
 

a.1 Stabilirea parametrilor iniţiali în modulului TARAM V.1.3 

 

Parametrii selectaţi reflectă caracteristica speciilor din punct de vedere a creşterii şi regimului de 

gestionare obţinute în procesul tăierilor de îngrijire şi tăierilor de produse principale, precum şi variabilele 

cu referinţă la climă, sol etc. Parametri iniţiali prezintă un volum al stocului de carbon la fiecare rezervor 

aparte în anul 0. Este necesar de specificat parametrii iniţiali pentru fiecare tip de arboret. Parametrii cu 

referinţă la climă şi sol pot fi selectaţi din regiunea în care proiectul este implementat. Parametrizarea 

                                                 
14

 TARAM V 1.3 este un modul pentru calcularea carbonului din rezervuarele forestiere, elaborat de experţii BioCF 

şi CATIE (Tropical Agricultural Research and Higher Education Center) 

http://wbcarbonfinance.org/Router.cfm?Page=BioCF&FID=9708&ItemID=9708&ft=FeaturedResources&FeatResI

D=40527.  

mailto:icaspiu@starnet.md
mailto:d_galupa@yahoo.com
mailto:iontalmaci@mail.ru
mailto:lspitoc@yahoo.com
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modulului TARAM V.1.3 i-a în consideraţie variabilitatea stocului de carbon prin variabilele care ţin de 

climă, sol, specie şi regim de gestionare. Întrucît modulul se bazează pe date din tabele de producţie a 

culturilor silvice, care sînt gestionate în regim silvic, aceşti parametri reflectă creşterea arboretelor. 

Suplimentar la volumul tulpinii, în calitate de date iniţiale pentru fiecare tip de arboret este utilizat şi 

conţinutul carbonului în masa constantă şi densitatea iniţială a lemnului. Paşii în parametrizarea 

modulului TARAM V.1.3 sînt descrişi în continuare.  

 

Pasul  1: Factorii, care influenţează stocul de carbon sînt obţinuţi cu ajutorul datelor şi parametrii din 

tabelele de producţie a speciilor respective, studiile locale, publicaţiile oficiale, literatura despre vegetaţia, 

solul şi clima din regiune. 

 

Pasul 2: Media şi limitele parametrilor utilizaţi în modulul TARAM V.1.3 sînt bazate pe studii şi 

literatura locală.  

 

Pasul 3: Proiectările modulului sînt comparate cu datele actuale pentru a evalua stabilitatea parametrilor.  

 

Pasul 4: Îndrumarul TARAM V.1.3 va fi consultat pentru implementarea modulului şi parametrizarea 

acestuia.   

 

Rezultatele modulului TARAM V.1.3 se compară cu datele publicate în literatură, efectuîndu-se, în caz 

de necesitate, perfecţionările/ajustările de rigoare pentru realizarea pronosticurilor în cadrul proiectului. 

Coeficienţii de biomasă (F) pentru frunziş, coronament şi rădăcini sînt exprimaţi ca funcţia dintre 

creşterea şi vîrsta speciilor. Similar cu rata creşterilor în tulpină, parametrii biomasei vor fi amelioraţi în 

baza datelor din literatură ştiinţifică şi măsurărilor practice. Se va consulta Îndrumarul modulului 

TARAM V.1.3, şi GPG - LULUCF pentru a cunoaşte sursele de date şi pentru a stabili parametrii 

modulului. Parametrii iniţiali ai modulului TARAM V.1.3, utilizaţi pentru proiectările ex-ante sînt 

generalizaţi în formatul Excel şi sînt prezentaţi în Anexa 8.      

 

a. 2. Estimarea schimbării în stocul de carbon în biomasa arborescentă  

 

Pentru condiţiile Republicii Moldova sînt utilizate tabelele de producţie a speciilor forestiere pentru 

Romînia şi Ucraina/Moldova, care sînt aplicabile pentru estimarea ex-ante a schimbărilor în stocul de 

carbon din biomasă
15

. 

 

Tabelele de producţie pentru Ucraina/Moldova prevăd creşterile doar la volumul în tulpini, iar tabelele 

pentru Romînia prevăd creşterile în volumul total al arborilor (tulpină şi coronament). În tabelele 

romîneşti sînt prevăzuţi coeficienţi pentru a separa creşterile totale în volumul creşterilor în tulpină şi în 

coronament. Cota coronamentului este derivată şi calculată din volumul total ca un procent al volumului 

arborelui întreg conform unui tabel al procentajului. Paşii utilizaţi în estimarea schimbărilor în stocul de 

carbon sînt descrişi în continuare. 
 

Pasul 1: Din tabelele de producţie se alege volumul tulpinii şi se introduce în fişierul speciei respective în 

modulul CO2FIX. 

 

                                                 
15

  a) Giurgiu, V., Decei, J. and Armasecu. S., 1973: Biometria arborilor şi arboretelor din Romania - Tabele dendrometrice. 

Editura “CERES”, Bucuresti;  
 b) Gosudarstvennyi Komitet SSSR po lesnomu hozeastvu. 1987. Normativno-spavochnye materialy dlea taksatstyi lesov 
Ukrainy I Moldavii.  Kiev “Urojai”; 
        c) Giurgiu, V.  1990.  Ecuaţia de regresie a volumului la arborii forestieri din Romania. Revista Pădurilor, nr. 105 (3-4):145-
150. 
 



UNFCCC/CCNUCC  

_____________________________________________________________________________

_______ 
CDM – Executive Board 

PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM  
FOR AFFORESTATION AND REFORESTATION PROJECT ACTIVITIES (CDM-AR-PDD) - Version 04 

   

60/106 

Pasul 2: Coeficienţii de alocare a biomasei în frunziş (Ff) şi coronament (Fb), care sînt în funcţie de 

specie şi de vîrstă arboretului, sînt utilizaţi de asemeni ca parametri iniţiali pentru modulul CO2FIX. 

Coeficienţii reflectă caracteristica creşterii speciilor sau grupei de specii. Parametrii referitor la frunziş şi 

coronament pot fi găsiţi în studiile ecologice, ştiinţifice, literatura publicată. Manualul CO2FIX de 

asemenea asigură o informaţie amplă despre sursele de date şi paşii care sînt necesari de urmărit pentru 

alegerea parametrilor iniţiali. 

 

  kijkFoliageABBranchABStemABTreeAB CFGGGC
ijkijkijk

 ,_,_,_,_  

unde: 

 

ijkTreeABC ,_  = creşterea biomasei terestre în stratul i, sub-stratul j, specia k, în t masă constantă ha
-1

;  

ijkStemABG ,_    = creşterea biomasei tulpinii în stratul i, sub-stratul j, specia k, în t masă constantă ha
-1

;  

ijkBranchABG ,_    = creşterea biomasei în frunziş (GAB_Stem, ijk * Ff ) în stratul i, sub-stratul j, specia k, în t 

masă constantă ha
-1

;  

ijkFoliageABG ,_ = creşterea biomasei în coronament (GAB_Stem, ijk* Fb) în stratul i, sub-stratul j, specia k, 

în t masă constantă ha
-1

;  

kCF        = fracţia carbonului pentru speciile k, fără dimensiuni.  

 

Pasul 3: Proiectările moduluilui sînt comparate cu estimările biomasei din  studiile locale efectuate  pe 

tipurile speciilor similare, inclusiv a datelor din studii secundare şi din literatură, pentru a demonstra 

valabilitatea parametrilor. 

 

Pasul 4: Datele obţinute cu suportul modulului CO2FIX sînt introduse în continuare în modulul TARAM 

V1.3 pentru finalizarea simulărilor. Simulările realizate de modulul TARAM V1.3 corespund în timp cu 

paşii primului an şi i-au în consideraţie creşterea şi pierderea biomasei arborescente pe parcursul anului în 

rezultatul lucrărilor silvoculturale. Parametrii de creştere reflectă creşterea anuală şi pierderea anuală a 

biomasei arborescente terestre.   

  
i j k

ijkLossTreeABijkGrowthTreeABijkijkTreeAB CCAC ,__,__,_  

unde: 

 

ijkTreeABC ,_   = schimbarea anuală în biomasa arborescentă terestră în stratul i, sub-stratul j, 

specia k, în tC; 

ijkGrowthTreeABC ,__  = creşterea anuală în biomasa arborescentă în stratul i, sub-stratul j, specia k,  

   în tC ha
-1

;  

ijkLossTreeABC ,__
  = pierderea anuală în biomasa arborescentă în stratul i, sub-stratul j, specia k, 

        în tC ha
-1

; 

ijkA               = suprafaţa stratului i, substratului j şi speciei k în ha. 

 

Parametrizarea modulului presupune că biomasa recoltată în rezultatul lucrărilor silvoculturale se extrage 

din biomasa existentă, doar resturile de exploatare şi lemnul uscat se adaugă la modulul solului, care se va 

descompune cu timpul.  

 

ijkDistTreeABijkHarvestTreeABijkLossTreeAB CCC ,__,__,__   
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ijkHarvestTreeABC ,__ = schimbarea anuală în pierderea biomasei arborescente în urma recoltării în 

stratul i, sub-stratul j, specia k, în t masă constantă ha
-1 

an
-1

; 

ijkDistTreeABC ,__     = schimbarea anuală în pierderea biomasei în rezultatul intervenţiilor în stratul 

i,  sub-stratul j, specia k, în t masă constantă ha
-1

 an
-1

. 

 

a.3. Estimarea schimbărilor în stocul de carbon în biomasa subterană  

 

În modulul TARAM V.1.3, relaţia dintre biomasa terestră şi biomasa subterană este exprimată după cum 

urmează. 

][ ,_ kFTStemABBB RCC
ijkijk
  

unde: 

ijkBBC ,          = biomasa subterană în stratul i, sub-stratul j, specia k, în t masă constantă ha
-1

; 

 

ijkStemABC ,_   = stocul carbonului în biomasa tulpinii din stratul i, sub-stratul j, specia k, în tC ha
-1

; 

 

FkTR ,,         = biomasa rădăcinilor ca fracţie a biomasei tulpinii pentru specia k, fără dimensiuni. 

 

a.4. Estimarea stocului de carbon în biomasa arbustivă  

 

Biomasa arbustivă este estimată prin modelarea speciilor arbustive perene ca o cohortă a speciilor k. 

Datele referitor la arbuşti sînt colectate din studiile locale şi sînt utilizate pentru parametrizarea creşterii 

arbuştilor pentru a estima biomasa arbustivă şi schimbarea proiectată a stocului de carbon  din biomasă.  

 

a.5. Estimarea stocului de carbon în lemn uscat/doborîturi  

 

Mortalitatea este estimată ca funcţia vîrstei arborilor sau ca funcţia biomasei relative (corelaţia biomasei 

pe picior la maximumul biomasei existente). Modulul TARAM V.1.3, de asemenea, i-a în consideraţie 

fracţia de descompunere în modelarea componentului de lemn uscat. În modul, lemnul uscat este inclus în 

litiera lemnoasă de dimensiuni mari (tulpini şi cioate) şi mai puţin în litiera fină (crengi mici şi mari, 

rădăcini mari). Datele despre mortalitatea naturală preluată din literatură, studiile din teren etc. sînt 

utilizate pentru variabilele mortalităţii ca fracţia biomasei pe picior în foile de lucru „SM1-SM6” în 

coloana Mortality (mortalitatea).  

 

a.6. Estimarea schimbărilor în stocul de carbon în litieră  

 

Pentru parametrizarea modulului TARAM V1.3 sînt utilizate datele despre litieră din literatură. Datele 

despre litieră se introduc direct în modul sau se utilizează estimările prin circuitul biomasei, mortalităţii 

naturale şi antropogene, resturile de la exploatarea pădurii.  

 

a.7. Estimarea schimbărilor în carbonul organic al solului  

 

După cum este notat în Planul de monitorizare, examinarea probelor din terenule limitrofe proiectului a 

indicat că carbonul organic din sol, care va fi schimbat, de fapt creşte în rezultatul activităţii de Î/R. Din 

aceeste considerente, schimbările în stocul de carbon din sol sînt simulate cu ajutorul modului TARAM 

V.1.3. 

Pentru simularea dinamicii carbonului din sol modulul TARAM V.1.3 i-a în consideraţie descompunerea 

şi dinamica carbonului din sol pentru a calibra stocul total al carbonului din sol. Pentru acest scop sînt 
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utilizaţi parametrii solului, lemnului uscat şi litierei. Modulul pentru sol i-a în consideraţie litiera 

nelemnoasă (frunzişul şi rădăcinile fine), litiera lemnoasă fină (crengile şi rădăcinile mari) şi litiera 

lemnoasă cu dimensiuni mare (tulpini şi cioate), care sînt supuse cu timpul descompunerii.   

 

Evaluarea incertitudinilor modulului TARAM V.1.3 

 

Parametrii modulului i-au în consideraţie variabilitatea ratelor de creştere a speciilor, conţinutul 

carbonului, descompunerea materiei organice şi multiple probe cuprind incertitudinea rezervoarelor de 

carbon. Analiza scenariului în modulul TARAM V.1.3 poate fi considerat anevoios în evaluarea 

variabilităţii. Subestimarea sau supraestimarea reducerilor actuale nete pot fi reduse la minimum prin 

identificarea corectă a productivităţii terenului şi prin utilizarea modelelor de creştere, care reprezintă 

foarte aproape calitatea terenului şi rata creşterii speciilor conform scenariului proiectului.  

 

De obicei, modulul TARAM V.1.3 face estimări conservative a stocului de carbon în biomasa terestră şi 

litieră. Întrucît, parametrii pentru modulul TARAM V.1.3 sînt selectaţi în baza datelor privind suprafaţa 

proiectului, tabelelor de producţie şi Îndrumarului pentru practicele efective pentru sectorul LULUCF, 

estimările ex-ante sînt conservative. Pentru a lua în consideraţie riscurile apărurte de la evenimente care 

nu pot fi anticipate, cum ar fi secete, boli şi dăunători forestieri, incendii, tăieri şi păşunat ilicit, se face o 

reducere (ajustare) de 5% pentru a omite aceste riscuri. Din aceste considerente, riscul aplicat ex-ante la 

absorbţia actuală netă a GES conform estimărilor a modului TARAM V.1.3 este conservativ.  

 

a.7 Calcularea schimbărilor în stocul de carbon în baza rezultatelor modulului TARAM V.1.3 

 

Tabelul 30 prezintă absorbţia ex-ante a GES de către absorbanţi deja cu ajustarea riscului. Datele cu 

riscul ajustat ex-ante stocului se utilizează în calcularea absorbţiei actuale nete de carbon. 

 

Tabelul 30: Estimarea schimbărilor în stocul de carbon al proiectului  

Anul de 
implementare a 

proiectului  
Anul calendaristic 

Schimbarea estimativă anuală în stocul de 
carbon al proiectului, tCO2e 

1 2006 8360 

2 2007 31424 

3 2008 55416 

4 2009 71610 

5 2010 84421 

6 2011 78910 

7 2012 84851 

8 2013 107138 

9 2014 110741 

10 2015 128408 

11 2016 139906 

12 2017 147040 

13 2018 148759 

14 2019 149006 

15 2020 149023 

16 2021 76156 

17 2022 44809 

18 2023 135259 
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19 2024 159246 

20 2025 98613 

21 2026 21420 

22 2027 44978 

23 2028 117285 

24 2029 141807 

25 2030 143653 

26 2031 142345 

27 2032 139029 

28 2033 134265 

29 2034 130839 

30 2035 127779 

Schimbarea estimativă a stocului de carbon în proiect (tCO2e) 3 152 496 

Perioada de creditare 30 

Schimbarea medie anuală a carbonului din proiect pe 
parcursul perioadei de creditare  (tCO2e)  

105 083,2 

Sursă: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia  “Moldsilva” (ICAS), Chişinău. Calculele în baza 
datelor din proiect. 
 

b. Emisiile GES pe surse  

 

Conform metodologiei AR-AM0002, au fost examinate patru categorii de emisii în contextul proiectului, 

şi anume: emisiile de la combustibilul fosil, emisiile de la pierderea biomasei nearborescente, emisiile 

legate cu arderea biomasei şi aplicarea fertilizanţilor.  

 

b.1 Calcularea emisiilor GES de la arderea combustibilului fosil  

 

Pentru a calcula emisiile GES conform metodologiei aprobată AR-AM0002, va fi utilizat combustibilul 

fosil, care va fi consumat de tehnica implicată la realizarea activităţilor proiectului.  Pentru acest scop vor 

fi utilizaţi coeficienţii de emisie IPCC pentru combustibilul fosil: 

 motorină – 2,63 kg CO2; 

 benzină – 2,4 kg CO2. 

 

b.2 Calcularea reducerii în stocul de carbon în biomasa vie a vegetaţiei nearborescente  

 

Terenurile degradate au cantităţi mici de vegetaţie nearborescentă. În baza studiilor locale cantitatea 

maximă a biomasei pe terenurile degradate a fost estimată la 2,4 tone/ha. O parte din aceasta vegetaţie 

erbacee va dispărea în rezultatul pregătirii solului sau din cauza competiţiei cu speciile plantate. Biomasa 

vegetaţiei erbacee a fost estimată în baza suprafeţei, care probabil va fi afectată în rezultatul pregătirii 

terenului, luînd în consideraţie schemele de plantare a speciilor. Plantarea culturilor silvice se va efectua 

manual şi mecanizat. Se prevede că în mediu circa 40% din biomasa nearborescentă (0,96 t/ha) se va 

pierde în rezultatul pregătirii solului.  

 

b.3 Calcularea emisiilor în rezultatul arderii biomasei  

În conformitate cu legislaţia naţională a Republicii Moldova, arderea biomasei în timpul activităţilor de 

împădurire şi regenerare este interzisă, din aceste considerente emisiile de la arderea biomasei nu sînt 

relevante pentru estimarea ex-ante. Cu toate acestea, orice incendiu, care va avea loc în timpul 

implementării proiectului, va fi monitorizat şi înregistrat. 
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b.4 Calcularea emisiilor de protoxid de azot în urma aplicării fertilizanţilor azotici  

Întrucît în cadrul proiectului fertilizanţii nu vor fi utilizaţi, din aceste considerente, emisiile de protoxid de 

azot nu sînt relevante pentru activitatea proiectului. Tabelul 31 prezintă emisiile de la activitatea 

proiectului pentru Î/R.  

 

Tabelul 31: Emisiile de la activitatea proiectului pentru Î/R  

Anul de 
implementare 
a proiectului 

Anul 
calendaristic 

Pierderi de 
carbon din 
biomasa 

nelemnoasă, 
tCO2e yr-1 

Emisii  de la 
arderea 

combustibi- 
lului fosil, 
tCO2e yr-1 

Emisii de 
la arderea 
biomasei, 
tCO2e yr-1 

Emisii de 
protoxid de 
azot de la 
aplicarea 

fertilizanţilor, 
tCO2e yr-1 

Emisii totale 
pe proiect, 
tCO2e yr-1 

1 2006 5072 5411 0 0 10483 

2 2007 7513 7892 0 0 15405 

3 2008 1772 1882 0 0 3654 

4 2009 0 0 0 0 0 

5 2010 0 21 0 0 21 

6 2011 0 31 0 0 31 

7 2012 0 7 0 0 7 

8 2013 0 0 0 0 0 

9 2014 0 0 0 0 0 

10 2015 0 41 0 0 41 

11 2016 0 63 0 0 63 

12 2017 0 14 0 0 14 

13 2018 0 0 0 0 0 

14 2019 0 0 0 0 0 

15 2020 0 57 0 0 57 

16 2021 0 85 0 0 85 

17 2022 0 20 0 0 20 

18 2023 0 0 0 0 0 

19 2024 0 0 0 0 0 

20 2025 0 37 0 0 37 

21 2026 0 57 0 0 57 

22 2027 0 13 0 0 13 

23 2028 0 0 0 0 0 

24 2029 0 0 0 0 0 

25 2030 0 0 0 0 0 

26 2031 0 0 0 0 0 

27 2032 0 0 0 0 0 

28 2033 0 0 0 0 0 

29 2034 0 0 0 0 0 

30 2035 0 2 0 0 2 

Total 14 357 15 633 0 0 29 990 

Sursă: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia  “Moldsilva” (ICAS), Chişinău. Calculele în baza 
datelor din proiect. 
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c. Estimarea absorbţiei actuale nete a GES de către absorbanţi 

Pentru a calcula absorbţia actuală netă a GES, emisiile proiectului se scad din schimbările stocului de 

carbon al proiectului. Diferenţa dintre absorbţia actuală netă a GES şi absorbţia netă a GES din linia de 

bază şi scurgere este utilizată pentru a calcula absorbţia netă a GES. Astfel, valoarea absorbţiei actuale 

nete a GES pe proiect va constitui în perioada de 30 ani 3 122 506 tCO2e (Tabelul 32).  

 

Tabelul 32: Absorbţia actuală netă a GES de la proiect  

Anul de 
implementare a 

proiectului 

Anul 
calendaristic 

Total absorbţii în 
cadrul proiectului, 

tCO2e yr-1 

Emisii totale în cadrul 
proiectului, tCO2e yr-1 

Absorbţia actuală netă de 
GES în cadrul proiectului, 

tCO2e yr-1 

1 2006 8360 10483 -2123 

2 2007 31424 15405 16019 

3 2008 55416 3654 51762 

4 2009 71610 0 71610 

5 2010 84421 20 84400 

6 2011 78910 31 78879 

7 2012 84851 7 84844 

8 2013 107138 0 107138 

9 2014 110741 0 110741 

10 2015 128408 41 128367 

11 2016 139906 63 139843 

12 2017 147040 14 147026 

13 2018 148759 0 148759 

14 2019 149006 0 149006 

15 2020 149023 57 148966 

16 2021 76156 85 76071 

17 2022 44809 20 44789 

18 2023 135259 0 135259 

19 2024 159246 0 159246 

20 2025 98613 37 98576 

21 2026 21420 57 21364 

22 2027 44978 13 44966 

23 2028 117285 0 117285 

24 2029 141807 0 141807 

25 2030 143653 0 143653 

26 2031 142345 0 142345 

27 2032 139029 0 139029 

28 2033 134265 0 134265 

29 2034 130839 0 130839 

30 2035 127779 2 127776 

Total  3 152 496 29 990 3 122 506 

Sursă: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia  “Moldsilva” (ICAS), Chişinău. Calculele în baza 
datelor din proiect. 
 

D.2.  Estimarea scurgerii ex-ante: 

>> 

Estimarea ex-ante a scurgerii se face în baza distanţei medii parcurse de personalul proiectului în afară 

hotarelor proiectului, precum şi a distanţei de la pepiniere la locul plantării, distanţei pînă la locurile de 

realizare/prelucrare a produselor lemnoase (lemn de lucru şi lemn de foc). Pentru calculul scurgerilor este 
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utilizat coeficientul IPCC de emisie pentru benzină (2,4 kg CO2 /litru) şi motorină (2,63 kg CO2/litru). 

Tabelul 33 prezintă scurgerile legate de proiect. 

 

Tabelul 33: Scurgerea anuală şi cumulativă a emisiilor asociate cu proiectul  

 

Anul de implementare a 
proiectului 

Anul calendaristic 
Scurgeri în cadrul proiectului, 

tCO2e yr-1 

1 2006 104 

2 2007 195 

3 2008 175 

4 2009 124 

5 2010 104 
6 2011 70 
7 2012 38 
8 2013 30 

9 2014 29 

10 2015 76 

11 2016 88 

12 2017 42 

13 2018 29 

14 2019 29 

15 2020 92 

16 2021 109 
17 2022 48 
18 2023 29 
19 2024 29 
20 2025 73 

21 2026 81 

22 2027 41 

23 2028 29 

24 2029 29 

25 2030 38 

26 2031 29 

27 2032 29 

28 2033 29 
29 2034 29 
30 2035 40 

Total 1 887 

Perioada de creditare, ani  30 

Scurgerea medie anuală pe parcursul perioadei de creditare 
(tCO2 e) 

62,9 

Sursă: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia  “Moldsilva” (ICAS), Chişinău. Calculele în baza 
datelor din proiect. 
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SECŢIUNEA E.  Planul de monitorizare  

 

E.1.  Monitorizarea implementării proiectului: 

 

Planul de monitorizare urmăreşte prevederile Secţiunii III a metodologiei AR-AM0002. Paşii şi procedurile metodologice sînt aplicate în contextul proiectului. 

 

E.1.1.  Monitorizarea creării culturilor silvice: 

>> 

Monitorizarea creării culturilor silvice include activităţile din cadrul proiectului începînd de la pregătirea terenului şi plantare pînă la crearea culturilor silvice 

conform îndrumărilor metodologiei AR-AM0002.   

 

Monitorizarea pregătirii solului şi activităţilor de plantare  

 

 monitorizarea activităţilor pentru pregătirea solului include aspectele legate de pregătirea solului şi volumul/cantitatea vegetaţiei afectate; 

 informaţia despre planul plantărilor, locul, suprafaţa, speciile plantate va fi înregistrată în registrele/fişierele corespunzătoare şi arhivate în baza de 

date a proiectului; 

 informaţia despre clasele de vîrstă împreună cu suprafaţa plantată pe fiecare strat şi sub-strat este confirmată prin studii de teren; 

 informaţia despre compoziţia şi caracteristica speciilor plantate, precum şi vegetaţia preexistentă, în caz dacă se depistează într-un strat, se 

înregistrează. Schema de plantare, inclusiv distanţa între rînduri şi între puieţi se introduce în baza de date a proiectului; 

 recepţia tehnică a lucrărilor de plantare se efectuează în scopul concretizării volumului de lucrări executate, calitatea lor şi respectarea tehnologiei de 

producere şi agrotehnicii prevăzute de proiect. Recepţia se efectuează nu mai tîrziu de 10 zile din momentul finisării lucrărilor de împădurire. În 

baza materialelor recepţiei tehnice se efectuează evaluarea lucrărilor executate, calităţii şi termenelor de efectuare a lor, se stipulează măsuri ce ţin 

de lichidarea neajunsurilor depistate şi abaterilor de la agrotehnica şi tehnologia executării lucrărilor; 

 reuşita arborilor şi arbuştilor plantaţi se calculează conform inventarierilor de toamnă a culturilor silvice efectuate în baza reglementărilor tehnice în 

vigoare. Culturile silvice cu reuşita sub indicatorii stabiliţi se repară prin completări pînă la transferul în starea de masiv (categoria păduri). 

Suprafaţa şi locul completărilor sînt înregistrate în baza de date a proiectului cu identificarea acestora pe hărţile straturilor. 

 

Monitorizarea activităţilor după plantare pentru a demonstra crearea culturilor silvice 

 studiile privind reuşita culturilor silvice vor fi efectuate anual pînă la etapa transferului acestora în starea de masiv (categoria păduri) 

pentru a evalua reuşita şi efectua completarea acestora. Reuşita culturilor silvice va fi efectuată în baza reglementărilor tehnice în 

vigoare cu completarea şi arhivarea în baza de date a proiectului a formularelor de rigoare; 

 numărul şi periodicitatea lucrărilor de îngrijire a culturilor silvice va fi monitorizată şi înregistrată; 
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 dacă plantările pe careva suprafeţe anumite din cadrul proiectului vor fi nereuşite după 5 ani, informaţia despre aceasta va fi 

înregistrată şi acestea suprafeţe vor fi excluse din calcularea carbonului ex-post;  

 informaţia despre secete, inundaţii şi alte calamităţi vor fi monitorizate şi înregistrate, precum şi suprafaţa sectoarelor afectate pentru 

a le lua în consideraţie la calcularea ex- post a schimbărilor în stocurile de carbon;    

 în cazul incendiilor, cazurile, suprafaţa afectată, sezonul şi durata incendiilor de asemenea trebuie să fie înregistrată, iar emisiile 

legate de arderea biomasei trebuiesc calculate şi incluse ca parte componentă a emisiilor  proiectului.  
 

Tabelul 34: Informaţia despre managementul forestier pentru a demonstra crearea culturilor silvice  

Numărul de 
identificare16 

Date variabile 
Unitatea 
datelor 

Măsurat (m), 
calculat (c) 

estimat (e) sau 
default (d)17 

Frecvenţa 
evenimentului 

Numărul punctelor 
de date / altă 

măsură a 
numărului pentru 
datele colectate 

Comentariu 

E1.2.1 Procentul reuşitei  % m 

Anual pînă la 
etapa 
transferului în 
stare de masiv  

100% 

Reuşita calculată se înregistrează conform suprafeţelor 
de probă în procesul inventarierilor anuale efectuate în 
baza reglementărilor tehnice în vigoare pînă la transferul 
culturilor silvice în stare de masiv (categoria păduri).   

E.1.2.2 Eşecul plantărilor  
Suprafaţa 

în ha 
m 

Cu un interval 
de 5 ani  

100% 

Eşecul plantării din cauze naturale (secetă, inundaţii, 
incendii etc.) sau antropogene se înregistrează, suprafaţa 
se scoate din calculele reducerilor şi se raportează în 
timpul verificării respective. 

E.1.2.3 
Evenimente naturale 
şi antropogene  

Alpha-
numeric 

m 
Anual – după 
startul 
proiectului  

100% 
Evenimente naturale şi antropice care au loc în cadrul şi 
în afara hotarelor proiectului care influenţează proiectul şi 
hotarele acestora.  

 

Activităţile de admisnistrare: 

 Monitorizarea activităţilor de administrare a fondului forestier vor fi puse în aplicare conform îndrumărilor AR-AM0002 pentru a demonstra managementul 

pădurilor. Activităţile propuse a fi monitorizate sînt prezentate mai jos: 

                                                 
16

 Please provide ID number for cross-referencing in the PDD. 
17

 Please provide full reference to data source. 
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 informaţia privind lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor care pot influenţa sechestrarea GES de către absorbanţi va fi monitorizată, iar 

informaţia obţinută va fi introdusă în baza de date a proiectului;  

 informaţia despre biomasa extrasă în urma lucrărilor silvice (curăţiri, rărituri, tăieri de igienă, tăieri de produse principale etc.) va  fi monitorizată 

şi înregistrată; 

 cantitatea combustibilului folosit la lucrările silvice, transportarea utilajului şi personalului, alte lucrări de gestionare efectuate în cadrul hotarelor 

proiectului va fi monitorizată şi înregistrată, urmînd se fie ulterior calculată şi arhivată; 

 întrucît proiectul nu utilizează fertilizanţi, emisiile GES de la aplicarea fertilizanţilor nu va fi monitorizată şi în baza de date a proiectului emisiile 

din aceste surse sînt tratate ca zero;   

 informaţia despre incendii sau alte calamităţi naturale sau antropogene, suprafaţa şi biomasa afectată vor fi înregistrate şi raportate; 

 devierile dintre activităţile de management silvic implementate în teren şi cele schiţate în PDD vor fi monitorizate, cauzele devierilor vor fi 

înregistrate.   

 

Tabelul 35 reflectă informaţia care va fi colectată referitor la activităţile în domeniul managementului forestier pentru a calcula schimbările în stocul de carbon în 

biomasa arborescentă terestră şi subterană.  

  

Tabelul 35: Informaţia despre managementul forestier pentru a calcula stocul carbonului în biomasă  
 

Stand ID:  Stratul speciilor Quercus robur 

Vîrsta 
arboretului 

Quercus_soluri bogate Quercus_soluri sărace Arderea 
biomasei de la 

incendiile 
naturale 

Alte măsuri 
manageriale care 

influenţează 
stocul de carbon 

Note 
Volumul 

arboretului  

Lucrări silvice (tăieri de 
produse secundare 

sau principale)  

Lemn de 
foc  

Volumul 
arboretului  

Lucrări silvice (tăieri de 
produse secundare sau 

principale) 
Lemn de foc  

  Vijt Hijt FGijt  Vijt Hijt FGijt    

  m3ha-1 m3ha-1 m3ha-1 m3ha-1 m3ha-1 m3ha-1 tNha-2   

1               

2               

3               

4               

...               

Perioada de 
creditare 
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Hotarele proiectului:  

Hotarul proiectul reprezintă hotarele sectoarelor de teren pe care activităţile proiectului sînt implementate. Prevederile metodologiei AR-AM0002 privind  

monitorizarea hotarelor proiectului vor fi pe deplin respectate în timpul implementării proiectului şi monitorizarea hotarelor proiectului va fi realizată. Datele 

relevante sînt colectate şi arhivate în baza de date a proiectului şi vor fi făcute disponibile în momentul verificării. Paşii propuşi pentru a fi puşi în aplicare ca 

parte procesului de monitorizare sînt: 

 Studii în teren vor fi efectuate periodic pentru a verifica bornele permanente utilizate pentru delimitarea hotarelor proiectului; 

 Hotarele proiectului sînt determinate cu suportul aparatelor GPS prin măsurarea latitudinii şi longitudinii poligonului ce prezintă localizarea geografică. 

Suplimentar, for fi utilizate studii de teren pentru a verifica dacă hotarele actuale ale proiectului corespund cu coordonatele GPS şi hotarele sectoarelor 

respective şi speciile plantate, cea ce poate fi verificat cu ajutorul GPS şi datele din teren; 

 Informaţia de la monitorizarea hotarelor proiectului va asigura că activităţile economice şi cele de folosinţă a terenului care au loc în afara proiectului pot fi 

identificate uşor; 

 Măsurile de monitorizare pentru a evalua riscul de incendiu şi alte evenimente naturale, care apar în cadrul şi în afara hotarelor proiectului vor fi 

monitorizate conform prevederilor privind monitorizarea situaţiilor de urgenţă şi sînt subliniate în Planul de monitorizare;   

 Personalul implicat în procesul de monitorizare va fi instruit pentru a identifica schimbările în hotarele proiectului şi pentru a înregistra modificările în baza 

de date a proiectului, care vor fi ulterior raportate în timpul verificării proiectului. 

 

Tabelul 36: Informaţia despre localizarea sectoarelor proiectului  

Numărul18 
de 

identificare 

Date 
variabile 

Unitatea 
datelor 

Măsurat (m), 
calculat (c) 

estimat (e) sau 
default (d)19 

Frecvenţa 
evenimentului 

Numărul punctelor 
de date/altă 

măsură a 
numărului pentru 
datele colectate 

Comentariu 

E.1.1.1 
Coordonatele 

GPS 
numeric M 

La începutul 
proiectului şi la 
un interval de 
5 ani  

100% 

Hotarul proiectului în formă de latitudine şi longitudine a 
sectorului proiectului sînt fixate şi vor fi monitorizate cu un interval 
de 5 ani. Orice schimbare a hotarului proiectului observată în 
timpul examinărilor din teren va fi înregistrată şi raportată la DOE 
în timpul verificărilor respective.   

 

 

                                                 
18

 Please provide ID number for cross-referencing in the PDD. 
19

 Please provide full reference to data source. 
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E.1.2.  Dacă metodologia selectată aprobată prevede, descruieţi sau faceţi referinţe la SOP şi procedurile pentru asigurarea calităţii (AC) şi controlul 

asupra calităţii (CC): 

 

Tabelul 37: Evaluarea procedurilor pentru AC şi CС  

Date 
(Indicaţi numărul de identificare ) 

Nivelul îndoielnic al 
datelor 

(înalt/mediu/scăzut) 

Explicaţi procedurile pentru AC şi CС planificate pentru aceste date sau de ce aceste proceduri 
nu sînt necesare 

E.4.1.1.07. Localizarea sectorului  scăzut Verificarea localizării sectorului prin verificăril aleatorii. 

E.4.1.1.09. Nr. de arbori  scăzut 
Inventarierea arborilor pe sectoare încorporate. Colectarea şi înregistrarea datelor este verificată  în mod 
aleatoriu. 

E.4.1.1.10. Diametrul la înălţimea 
pieptului (dnp) 

scăzut 
Luînd în consideraţie numărul mare de măsurări efectuate, eroarea măsurărilor este mică. Măsurările 
repetate se vor efectua în mod aleatoriu pentru a verifica măsurările anterioare.  

E.4.1.1.12. Înălţimea arborilor  scăzut 
Măsurările, colectarea datelor şi procedurile de înregistrare sînt subiectul măsurărilor repetate şi 
verificărilor aleatorii. 

E4.1.1.1.13. Volumul realizabil  scăzut Ecuaţiile utilizate pentru estimarea volumului trebuie să fie verificate.  

E4.1.1.1.14. Coeficientul de extindere a 
biomasei  (BEF) 

scăzut Datele din studiile disponibile sînt comparate pentru a selecta coeficienţii reprezentativi.  

E.4.1.1.15 Biomasa arbuştilor/ierburilor  scăzut Luarea probelor, colectarea datelor şi procedurile de înregistrare vor fi verificate în mod aleatoriu. 

E.4.1.1.17 Densitatea lemnului  scăzut Datele din literatură şi estimările locale vor fi verificate. 

E.4.1.1.18. Litieră  scăzut Luarea probelor, colectarea probelor şi analizele din laborator vor fi verificate aleatoriu. 

E.4.1.1.19. Biomasa subterană  scăzut Datele din literatură şi estimările locale vor fi verificate. 

E.4.1.1.20. Corelaţia rădăcini / 
coronament  

scăzut Datele din literatură şi estimările locale vor fi verificate. 

E.1.1.21. Lemn uscat pe picior  scăzut 
Măsurările vor urmări procedurile pentru arborii vii. Colectarea datelor şi procedurile de înregistrare sînt 
verificate ca şi în cazul claselor de descompunere. 

E.4.1.1.22. Doborîturi  scăzut 
Măsurările conform metodei de linii intersecte vor fi verificate, colectarea datelor şi procedurile de 
verificare sînt subiectul pentru verificările aleatorii. 

E.4.1.1.23. Total lemn uscat  scăzut Calculările vor fi verificate.  

E.4.1.1.24. Carbonul din sol  mediu 
Procedurile pentru recoltarea probelor de sol, inclusiv pentru densitatea aparentă şi metodele de 
laborator vor fi verificate în mod aleatoriu.  

E.4.1.1.01. Distanţa călătorită  scăzut Datele din înregistrările proiectului vor fi verificate.  

4.1.1.02. Numărul şi tipurile de vehicule  scăzut Datele din înregistrările proiectului vor fi verificate. 
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4.1.1.03. Coeficientul de emisie a 
vehiculelor (EF) 

 Verificarea  coeficientului de emisie.  

4.1.1.04. Consumul de combustibil la 1 
km 

 Datele din înregistrările proiectului vor fi verificate. 

4.1.1.05. Consumul de combustibil 
pentru transport   

scăzut Datele privind consumul combustibilului din datele proiectului pot fi verificate.  

 

E.2.  Construcţia eşantionului şi stratificarea: 

>> 

(a) Stratificarea proiectului  

Stratificarea proiectului este bazată pe grupele de specii utilizate în proiect. În continuare stratul se divizează în sub-strat reieşind din anul plantării. Necesitatea 

stratificării ex-post va fi evaluată la fiecare eveniment de monitorizare în baza deranjului/intervenţiilor prevăzute, activităţile de management care sînt altele decît 

cele descrise în PDD sau variaţia schimbărilor în stocul de carbon pentru fiecare strat şi sub-strat. Schimbările observate în straturi vor fi raportate la DOE pentru 

verificare. Harta stratificărilor este elaborată cu indicarea hotarelor proiectului, compoziţiei speciilor şi anului plantării. Datele referitor la hotarele proiectului şi 

lucrările planificate de îngrijire şi conducere a arboretelor vor fi prezentate pe harta stratificărilor. Schimbările în fiecare strat şi sub-strat vor fi monitorizate prin 

adoptarea strategiei pentru eşantionare, după cum este descris mai jos.  

 

(b) Eşantionare  

 

Modelul stratificat de eşantionare este utilizat pentru a estima schimbările care pot fi verificate şi observate în rezervoarele de carbon ale proiectului şi eroarea 

corespunzătoare de eşantionare. Datele de monitorizare sînt bazate pe măsurările din teren la fiecare interval de monitorizare care corespunde cu frecvenţa 

monitorizării adoptate pentru fiecare rezervor. Se propune utilizarea loturilor incorporate care permit măsurarea eficientă a creştereii arborilor în timp (de ex. Un 

număr reprezentativ de arbori mici şi mari măsuraţi pe aceiaş suprafaţă). Bornele lotului pot să nu fie vizibile pentru a asigura că loturile permanente nu au primit 

tratament diferit. Localizarea suprafeţelor se va face cu ajutorul coordonatelor GPS.  

 

Vegetaţia arborescentă terestră: Luînd în consideraţie co-variaţia mare în observaţiile unităţilor succesive de eşantionare, loturile permanente de probă sînt 

eficiente pentru estimarea schimbărilor în rezervoarele de carbon a biomasei. Suprafeţele permanente de probă facilitează elaborarea informaţiei despre sector şi a 

informaţiei despre gestionarea acestora împreună cu creşterea vegetaţiei arborescente.  

 

Vegetaţia nelemnoasă: Reieşind din durata scurtă a rezervoarelor nelemnoase, pentru evaluarea rezervorului de carbon pot fi utilizate loturi temporale în 

interiorul loturilor încorporate şi metoda destructivă de luare a probelor. Numărul suprafeţelor utilizate pentru măsurarea vegetaţiei nelemnoase va fi bazat pe 

importanţa relativă a orizontului ierbos şi arbustiv conform paşilor şi procedurilor stipulate în metodologia AR-AM0002. 
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Litiera: Pentru eşantionarea litierei se foloseşte o ramă cu dimensiuni fixe (de ex. 50x60 cm). Pentru a măsura biomasa litierei rama respectivă poate fi plasată în 

patru colţuri ale loturilor destinate pentru arbori. Pentru a evalua schimbările în rezervorul carbonului din litieră, vor fi urmăriţi paşii şi procedurile din 

metodologia AR-AM0002 şi Planul pentru monitorizare. 

 

Solul: Luînd în consideraţie schimbările lente în carbonul din sol, monitorizarea acestor schimbări se va face între intervalul de la 20 pînă la 30 ani. Reieşind din 

diferenţele de productivitate a terenurilor, monitorizarea solului este costisitoare. Din aceste considerente, pentru a reduce costurile de monitorizare, vor fi 

utilizate loturi temporare pentru a compara stocurile medii din două rezervoare independente separate în timp pe parcursul perioadei de monitorizare.  

 

Cadrul eşantional pentru atingerea nivelului de precizie de 10%  

 

Nivelul de precizie de 10% în medie cu intervalul de încredere de 95% este adoptat pentru estimarea rezervoarelor de carbon. Eroarea totală este compusă din 

eşantionare, măsurări, model şi alte erori. Erorile de eşantionare ocupă mai mult de 3/4 din numărul lor total. Din aceste considerente, pentru a atinge nivelul de 

precizie de 10%, erorile de eşantionare trebuie să constituie 7%, iar pe seama altor erori rămîn 3%. Prin majorarea eşantionului şi suprafeţei lotului este posibil de 

sporit precizia şi micşorat variabilitatea. În cadrul preciziei de 10%, nivelurile diferite de precizie pot fi determinate pentru rezervoarele separate în baza variaţiei 

observate în rezervoarele respective. 

 

Determinarea mărimii eşantionului  

 

Pentru a calcula numărul suprafeţelor permanente de probă şi localizarea lor geografică, vor fi utilizate ecuaţiile M.1 şi M.2. din Secţiunea III din metodologia 

AR-AM0002. Mărimea eşantionului pentru intervalul următor al monitorizării va fi modificată în caz dacă se va observa o variaţie în schimbările din stocul de 

carbon după primul eveniment de monitorizare în baza numărului n de probe. Anexa 10 prezintă calculul mărimii eşantionului.  

  

Mărimea eşantionului pentru măsurarea schimbărilor în stocul de carbon în rezervorul carbonului în biomasă  

Dimensiunea eşantionului este calculată în baza suprafeţei ocupate de speciile principale. Pentru calcularea dimensiunii eşantionului şi alocarea probelor pentru 

monitorizarea biomasei terestre sînt utilizate ecuaţiile M1 şi M2 din metodologia AR-AM0002. Conform datelor disponibile referitor la suprafeţele plantate cu 

specii principale, în total pentru monitorizarea biomasei terestre sînt necesare 50 loturi de probă. Procedurile pentru estimarea eşantionului din Planul de 

monitorizare permite creşterea eşantionului luînd în consideraţie variabilitatea ulterioară a biomasei. Alocarea suprafeţelor pentru a măsura biomasa de la 

suprafaţa solului va fi efectuată conform îndrumărilor metodologiei AR-AM0002. Numărul necesar de loturi de probă pentru a monitoriza schimbările în stocul 

de carbon din biomasa terestră sînt prezentate în Tabelul 38 (a) şi Tabelul 38 (b). 
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Tabelul 38 (a): Numărul suprafeţelor de probă pentru măsurarea schimbărilor în biomasa terestră  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Notă: pentru straturile Populus_RichSoil, Quercus_RichSoil şi Quercus_PoorSoil eşantionul a fost mărit pentru a atinge o precizie acceptabilă a datelor.  
 

Tabelul 38 (b): Numărul suprafeţelor de probă pentru măsurarea schimbărilor în biomasa terestră pe întreprinderi silvice 

Nr. 
d/o 

Denumirea întreprinderilor 
silvice 

Total 

inclusiv pe straturi: 

Robinia rich soil 
Robinia poor 

soil 
Populus rich 

soil 
Quercus rich  

soil 
Quercus poor 

soil 

1.  Bălţi 1 1 0 0 0 0 

2.  Călăraşi 3 1 2 0 0 0 

3.  Chişinău 1 1 0 0 0 0 

4.  Cimişlia 4 2 2 0 0 0 

5.  Comrat 2 2 0 0 0 0 

6.  Edineţ 1 1 0 0 0 0 

7.  Glodeni 1 0 0 0 0 1 

8.  Hînceşti 2 1 1 0 0 0 

9.  Ialoveni 2 1 1 0 0 0 

10.  Iargara 6 3 1 0 1 1 

11.  Manta-V 4 1 1 2 0 0 

12.  Nisporeni 1 1 0 0 0 0 

13.  Orhei 1 1 0 0 0 0 

14.  Pădurea Domnească 1 1 0 0 0 0 

15.  Plaiul Fagului 1 0 0 0 1 0 

Stratul proiectului Eşantionul calculat  Eşantionul necesar 

Populus_RichSoil 1 3 

Quercus_RichSoil 1 3 

Quercus_PoorSoil 1 3 

Robinia_RichSoil 31 31 

Robinia_PoorSoil 10 10 

Total 44 50 
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16.  Silva-sud 5 2 1 1 1 0 

17.  Soroca 5 5 0 0 0 0 

18.  Străşeni 0 0 0 0 0 0 

19.  Teleneşti 2 2 0 0 0 0 

20.  Tighina 5 4 1 0 0 0 

21.  Ungheni 2 1 0 0 0 1 

 Total 50 31 10 3 3 3 

 

Mărimea eşantionului pentru măsurarea schimbărilor în stocul carbonului din sol  

Solurile bogate şi sărace, în baza productivităţii lor, sînt utilizate pentru a calcula suprafeţele de probă şi localizarea lor geografică în diferite întreprinderi silvice. 

Un număr total de 64 de suprafeţe de probă sînt estimate pentru a măsura schimbările în stocul de carbon din sol. Tabelul 39 prezintă numărul de suprafeţe de 

probă calculate pentru monitorizarea schimbărilor în stocul de carbon din sol. 

 

Tabelul 39: Numărul suprafeţelor de probă pentru estimarea schimbărilor în stocul carbonul din sol  

Nr. 
d/o 

Denumirea întreprinderilor 
silvice 

Soluri sărace (humus <2%) Soluri bogate (humus >2%) Total 

ha  nr. probe ha  nr. probe ha  nr. probe 

1.  Străşeni 48,24 0 109,9 1 158,1 1 

2.  Soroca 24,96 0 838,88 8 863,8 8 

3.  Edineţ  0 0 315,3 3 315,3 3 

4.  Orhei 33,8 0 162,2 2 196,0 2 

5.  Nisporeni 41,6 0 156,1 1 197,7 1 

6.  Iargara 190,6 1 600,08 5 790,7 6 

7.  Hînceşti 132,06 0 210,61 2 342,7 2 

8.  Glodeni 219,1 1 131,2 2 350,3 3 

9.  Călăraşi 33,5 0 86,5 0 120,0 0 

10.  Bălţi 137 0 245,6 3 382,6 3 

11.  Manta-V 88,2 1 328,71 3 416,9 4 

12.  Teleneşti 49,27 0 208,75 1 258,0 1 

13.  Ungheni 122,45 0 252,08 3 374,5 3 

14.  Silva-sud 217,26 1 460,76 4 678,0 5 

15.  Ialoveni 219,9 1 309,78 3 529,7 4 
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16.  Chişinău 182,45 0 278,4 2 460,9 2 

17.  Tighina 12 0 810,66 8 822,7 8 

18.  Comrat 16 0 367,3 3 383,3 3 

19.  Plaiul Fagului 5,1 0 97,81 1 102,9 1 

20.  Pădurea Domnească 23,8 1 106,55 1 130,4 2 

21.  Cimişlia 0 0 282,87 2 282,9 2 

TOTAL 1797,3 6 6360,04 58 8157,33 64 

 

(c) Alocarea suprafeţelor   

Suprafeţele de probă vor fi alocate sistematic pentru a acoperi toată varietatea de sectoare ale proiectului. Suprafeţele de probă sînt alocate întreprinderilor silvice 

prin selectarea aleatorie din listele sectoarelor pentru fiecare întreprindere. În cadrul fiecărui sector, localizarea probelor are o şansă egală pentru a reprezenta 

sectorul. 

 

Monitorizarea biomasei terestre şi a carbonului din sol vor fi efectuate în mod separat. Pentru eşantionarea biomasei terestre vor fi folosite loturi permanente. 

Odată stabilite în teren, coordonatele GPS ale fiecărui lot vor fi înregistrate. Colţurile (loturi dreptunghiulare pentru biomasa terestră) şi centrele lotului (loturi 

circulare pentru carbonul din sol) vor fi identificate permanent şi localizate prin coordonatele GPS. Plăcile de marcaj nu vor fi proeminente pentru a evita tratarea 

diferenţiată din partea personalului forestier. 

 

Pentru monitorizarea schimbărilor în carbonul din sol vor fi utilizate suprafeţe temporare de probă. Nu este necesară refolosirea loturilor în timp, deoarece 

monitorizarea carbonului din sol va fi focusată asupra comparării mediei stocurilor din două rezervoare independente, cronologic separate. Astfel, fiind posibilă 

folosirea loturilor temporare. Prin urmare, locaţia loturilor pentru carbonul din sol nu va fi marcată permanent. 

 

În procesul stabilirii suprafeţelor de probă, echipa de teren se va conduce de îndrumări, care asigură toate etapele lucrărilor, începînd de la punctul de start şi 

examinarea suprafeţei de probă prin înregistrarea azimutului, distanţelor orizontale, formei poligonului şi punctelor de referinţă.     

 

(d) Suprafaţa lotului de probă  

  

Suprafaţa probei are o influenţă majoră asupra intensităţii eşantionării, timpului şi resurselor necesare pentru efectuarea măsurărilor în teren Din aceste 

considerente, majorînd suprafaţa probei se reduce variabilitatea dintre două probe, permiţînd utilizarea unei probe mai mică la acelaşi nivel de precizie.  

Coeficientul de variaţie pentru suprafaţa de bază creşte cu micşorarea suprafeţei sub 0,4 ha. Din aceste considerente, suprafaţa loturilor din diferite straturi trebuie 

să fie utilizată pentru determinarea mărimii optime a lotului care aduce la minimum coeficientul de variaţie. Corelaţia dintre mărimea lotului şi mărimea 

eşantionului poate fi folosită pentru determinarea strategiei de eşantionare, care reduce la minimum costurile totale pentru monitorizare.   
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(e) Localizarea probei 

 

Suprafeţele permanente de probă vor fi localizate sistematic cu un start aleatoriu. Aceasta va fi posibili de efectuat în teren cu ajutorul GPS. Utilizarea 

coordonatelor GPS şi localizarea aleatorie a suprafeţelor de probă permite reprezentarea uniformă a sub-straturilor şi a straturilor din cadrul proiectului. 

Localizarea suprafeţei va fi marcată prin borne (permanente) pentru a uşura identificarea, precum şi cu suportul sistemelor GPS. Punctele de referinţe ale 

loturilor, cum ar fi centrul lotului, trebuie să fie localizate sistematic cu startul aleatoriu utilizînd GPS. Coordonatele GPS pentru fiecare strat şi sub-strat vor fi 

înregistrate. Dacă startul conţine cîteva unităţi geografice dispersate, loturile vor fi localizate cu ajutorul următoarelor criterii: 

 Suprafaţa totală a stratului este divizată pe un număr de suprafeţe pentru  a estima suprafaţa medie a suprafeţei de probă; 

 Suprafaţa medie a lotului este utilizată pentru a repartiza suprafaţa lotului pentru plantare pentru a estima numărul de loturi pentru fiecare lot aparte 

pînă la un număr întreg apropiat.  

 

E.3.  Monitorizarea absorbţiei nete a GES în linia de bază de către absorbanţi: 

>> 

Conform metodologiei aprobată AR-AM0002, proiectul nu solicită monitorizarea liniei de bază. 

 

E.4.  Monitorizarea absorbţiei actuale netă a GES de către absorbanţi: 

>> 

Colectarea datelor va fi organizată luînd în consideraţie rezervorul carbonului, cadrul eşantional şi numărului suprafeţelor de probă. Tabelul 40 (din secţiunea 

E.4.1) demonstrează datele care vor fi colectate conform scenariului proiectului pentru a monitoriza schimbările în rezervorul de carbon. Verificările periodice a 

datelor vor fi efectuate pentru a controla consecvenţa datelor. Pentru arhivarea datelor va fi utilizat un format electronic, erorile vor fi corectate, iat erorile de 

măsurare vor fi evaluate. Datele monitorizării vor fi păstrate timp de 2 ani după finalizarea perioadei de creditare.  

 

Absorbţia actuală netă a GES de către absorbanţi prezintă o sumă a schimbărilor în stocurile de carbon ale rezervoarelor în limitele hotarelor proiectului minus 

creşterea emisiilor de GES măsurată în echivalentul de CO2 pe surse ca rezultat al implementării activităţilor proiectului şi calculată conform ecuaţiei M. 42 din 

metodologia aprobată AR-AM0002. 

 Eijk
i j k

ACTUAL GHGCC   
  1 1 1

 

unde:  
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ACTUALC     = absorbţia actuală netă a GES de către absorbanţi, în t CO2e an
-1

;  

ijkC            = schimbarea medie anuală în stocul carbonului în biomasa vie arborescentă pentru stratul i sub-stratul j specia k în t CO2 an
-1

;  

EGHG          = emisiile de GES pe surse în cadrul hotarelor proiectului ca rezultat al implementării activităţii proiectului pentru Î/R în tCO2e an
-1

. 

 E.4.1.  Datele care vor fi colectate pentru monitorizarea schimbărilor care pot fi verificate în stocul de carbon ale rezervoarelor de carbon în 

limitele hotarelor proiectului în rezultatul activităţii propuse în cadrul proiectului de Î/R şi cum aceste date sînt arhivate:   

>> 

Datele proiectului privind modificările verificabile în rezervuarele individuale de carbon vor fi colectate în conformitate cu paşii din metodologia de monitorizare 

şi procedurile de monitorizare ale Planului de monitorizare. Procedurile de monitorizare şi procedurile de colectare a datelor vor lua în consideraţie stratificarea 

ex-post, procedurile de recoltare a probelor şi de măsurare pe suprafeţele de probă, după cum este subliniat în anexa 4 la Planul de monitorizare. Calculul 

schimbărilor în stocul de carbon în rezervuarele de carbon vor fi realizat conform ecuaţiilor M4 – M31 din Secţiunea III a metodologiei AR-AM0002.  

 

Proiectul utilizează date din tabelele de producţie şi rezultatele măsurărilor de pe suprafeţele de probă, iar în cazul în care datele specifice ale proiectului nu sînt 

disponibile, în calculul emisiilor GES de către absorbanţi vor fi utilizate date publicate, care reflectă îndeaproape condiţiile din zona proiectului.  

 

Tabelul 40: Datele care vor fi colectate pentru a monitoriza schimbările verificabile în stocul de carbon al rezervoarelor de carbon  

Numărul de 
identificare20 

Date variabile 
Unitatea 
datelor 

Măsurat  (m), 
calculat (c) 

estimat (e) sau 
default (d)21 

Frecvenţa 
înregistrărilor 

Numărul 
suprafeţelor 

de probă care 
vor fi 

monitorizate 

Comentariu 

E.4.1.01 Stratul Alfa-numeric  Pînă la proiect  
Criteriile de stratificare sînt bazate pe geografia fizică, solul, 
caracteristicele climatice şi vegetative.  

E.4.1.02 Sub-stratul Alfa-numeric  Pînă la proiect  
Criteriile cu referinţă la anul plantării în fiecare strat pentru a 
identifica clasele de vîrstă şi caracteristicele vegetaţiei. 

E.4.1.03 Nivelul de precizie  % e Pînă la proiect 100% 
Nivelul de precizie de 10% în scopul  asigurării 
calităţii/controlului calităţii.  

E.4.1.04 
Devierea standard a 
fiecărui strat 

Cadrul 
eşantional 

număr Pînă la proiect 100% 
Pentru a estima numărul de loturi de probă în fiecare strat şi 
sub-strat.   

                                                 
20

 Please provide ID number for cross-referencing in the PDD. 
21

 Please provide full reference to data source. 
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Numărul de 
identificare20 

Date variabile 
Unitatea 
datelor 

Măsurat  (m), 
calculat (c) 

estimat (e) sau 
default (d)21 

Frecvenţa 
înregistrărilor 

Numărul 
suprafeţelor 

de probă care 
vor fi 

monitorizate 

Comentariu 

E.4.1.05 Mărimea probei  Număr c Pînă la proiect 100% 
Se calculează pentru fiecare strat şi sub-strat în baza 
ecuaţiei M.1 şi M.2.  

E.4.1.06 
Numărul de 
identificare  

Alfa-numeric c Pînă la proiect 100% 
Identificate şi schiţate pe hartă pentru fiecare strat şi 
substrat. 

E.4.1.07 
Localizarea 
suprafeţei  

Alfa-numeric  5 ani 100% 
Localizarea suprafeţei este fixată cu ajutorul  bornelor 
permanente sau GPS.  

E.4.1.08 Anul plantării  An m 5 ani 
100% 

suprafeţe de 
probă 

Din anul plantării în cadrul proiectului.   

E.4.1.09 Nr.  de arbori  Număr m 5 ani 
Arborii de pe 
fiecare sector 

Arborii sînt inventariaţi pe suprafeţe în fiecare strat.  

E.4.1.10 
Diametrul la nivelul  
pieptului (dnp) 

cm m 5 ani 
Arborii de pe 
suprafaţa de 

probă 
Măsurările dnp la fiecare eveniment de monitorizare.  

E.4.1.11 Dnp mediu  cm c 5 ani 
Arborii de pe 
suprafaţa de 

probă 
Calculat în baza datelor dnp.  

E.4.1.12 Înălţimea arboretului  dm m 5 ani 
100% suprafeţe 

de probă 
Măsurat pe fiecare suprafaţă de probă şi strat în limitele 
cadrului eşantional.    

E.4.1.13 Volumul realizabil  m3 c 5 ani 
100%  

suprafeţe de 
probă 

Calculat în baza ecuaţiilor locale alometrice sau datelor 
privind dnp şi înălţime.  

E.4.1.14 
Coeficientul de 
extindere pentru 
biomasă  

Relaţie e 5 ani 
100% suprafeţe 

de probă 
Estimat local şi colectat din literatură.   

E.4.1.15 
Biomasa 
arbustivă/ierboasă  

kg m 5 ani 
100%  

suprafeţe de 
probă 

Dacă orizontul de iarbă nu este semnificativ, acesta nu 
trebuie de măsurat. Pentru biomasa arbustivă este necesar 
de elaborat ecuaţii locale. Estimarea cu ecuaţiile  M.16 şi 
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Numărul de 
identificare20 

Date variabile 
Unitatea 
datelor 

Măsurat  (m), 
calculat (c) 

estimat (e) sau 
default (d)21 

Frecvenţa 
înregistrărilor 

Numărul 
suprafeţelor 

de probă care 
vor fi 

monitorizate 

Comentariu 

M.17 

E.4.1.16 
Densitatea lemnului  
 

kg/m³ e 
Pînă la luarea 

probelor 

100%  
suprafeţe de 

probă 

Estimare locală sau compilată în baza studiilor locale, 
literatură, Îndrumarul bunelor practici LULUCF. 

E.4.1.17 Conţinutul de carbon  Relaţie e   
Biomasa este multiplicată cu coeficientul 0,5 pentru a 
transforma la biomasa în carbon.  

E.4.1.18 Biomasa litierei  tone C m 5 ani 
100% suprafeţe 

de probă 

Sînt utilizate metodele pentru recoltarea probelor de litieră, 
masa uscată a probelor de litieră. Biomasa litierei se 
calculează în baza ecuaţiilor M.25 şi  M.26. 

E.4.1.19 Biomasa subterană  Relaţie e 5 ani 
100% suprafeţe 

de probă 

Estimare în baza corelaţiei rădăcini/coronament şi biomasa 
arborescentă terestră cu ajutorul ecuaţiilor M18, M.19 şi 
M.20.  

E.4.1.20 
Corelaţia 
rădăcini/lcoronament 

Relaţie e 5 ani 
100% suprafeţe 

de probă 
Din studii locale sau literatura publicată. 

E.4.1.21 Lemn uscat pe picior  tone C m 5 ani 
100% suprafeţe 

de probă 
Este măsurat în linie împreună cu măsurarea arborilor vii. 

E.4.1.22 Doborîturi  tone C m 5 ani 
100% suprafeţe 

de probă 
Este măsurat utilizînd metoda liniilor intersecte şi estimate 
cu ecuaţiile M.23 şi M.24. 

E.4.1.23 Lemn uscat total  tone C m 5 ani 
100% suprafeţe 

de probă 
Calculat cu ajutorul ecuaţiile  M.21 şi M.22. 

E.4.1.24 Carbonul din sol  
tone C 

 
m 20 ani 

100% suprafeţe 
de probă,  

probele se i-au  
de pe suprafeţe 
în fiecare strat 

Este utilizată eşantionarea stratificată, densitatea aparentă 
şi procentul de carbon, sînt utilizate ecuaţiile  M.27 -  M.31. 

E.4.1.25 
Suprafaţa stratului & 
sub-stratului 

ha m 5 ani 
100% din strat 

şi sub-strat 
Suprafaţa actuală a fiecărui strat şi sub-strat. 

E.4.1.26 Suma schimbărilor tone C c 5 ani 100% suprafeţe Calculat cu ajutorul ecuaţiilor M.4 şi M.5. 
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Numărul de 
identificare20 

Date variabile 
Unitatea 
datelor 

Măsurat  (m), 
calculat (c) 

estimat (e) sau 
default (d)21 

Frecvenţa 
înregistrărilor 

Numărul 
suprafeţelor 

de probă care 
vor fi 

monitorizate 

Comentariu 

în stocul de carbon 
din biomasă 

de probă 

E.4.1.27 
Suma schimbărilor 
în stocul de carbon 
din sol   

tone  C c 
de la 20 pînă la 

30 ani 
100% suprafeţe 

de probă 
Calculat cu ajutorul ecuaţiei M.27. 

E.4.1.28 
Suma schimbărilor 
în stocul de carbon  
CO2e 

tone CO2e c 5 ani 
100% datele din 

proiect 
Calculat cu ajutorul ecuaţiei M.5. 

 

 E.4.2.  Date care vor fi colectate p/u a monitoriza emisiile GES pe  surse, măsurate în unităţile de CO2 echivalent, care s-a mărit în rezultatul 

implementării proiectului propus, în limitele hotarelor proiectului: 

>> 

Principalele surse de emisii în cadrul proiectului sînt de la utilizarea combustibilului fosil în activităţile de Î/R, pierderea de biomasă nearborescentă în timpul 

pregătirii terenului şi practicilor de ardere a biomasei. Întrucît, proiectul nu utilizează îngrăşăminte, nu se aşteaptă emisii GES de la această sursă. Prin urmare, 

emisiile provenite de la această sursă sînt ignorate în calculele. Datele de monitorizare referitor la schimbările verificabile a emisiilor de la proiect vor fi colectate 

conform procedurilor descrise în metodologia şi procedurile operaţionale implementate conform Planului de monitorizare. Calcularea emisiilor în cadrul 

proiectului va fi efectuată conform ecuaţiilor M.32-M.38 din Secţiunea III a metodologiei AR-AM0002.  

 

Emisiile de la utilizarea combustibilului fosil  

 

Emisiile proiectului asociate cu utilizarea combustibilului fosil în activităţile de Î/R a proiectului, cum ar fi pregătirea terenului, transportarea, activităţile 

silviculturale, vor fi calculate ţinînd cont de timpul efectuării şi durata acestor activităţi. Emisiile GES de la combustibilul fosili vor fi calculate pe baza datelor şi 

informaţiilor colectate cu privire la utilizarea acestora. Monitorizarea utilizării combustibilului fosil şi colectarea informaţiei relevante pentru calcularea emisiilor 

GES de la utilizarea acestuia vor cuprinde următoarele aspecte: 

 

 Caracteristici de utilaje, vehicule şi echipamente, precum şi periodicitatea de utilizare a acestora în cadrul hotarelor proiectului; 

 Categorii de vehicule şi utilaje folosite în proiect, inclusiv caracteristicile tehnice şi eficienţa operaţională; 
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 Volumul de combustibil utilizat pentru fiecare tip de vehicul, maşini şi echipamente pentru finalizarea unei unităţi de activitate a proiectului;  

 Cantitatea de combustibil utilizat în activităţile pre-proiect, cum ar fi pregătirea solului, activităţile în pepiniere şi creşterea materialului saditor, precum  

şi activităţile proiectului; 

 Date şi informaţii cu privire la utilizarea combustibilului pentru anumite activităţi, cum ar fi tăieri de îngrijire, tăieri de produse principale şi alte 

activităţi silviculturale efectuate cu ajutorul maşinilor şi echipamentelor; 

 Ipoteze cu privire la utilizarea maşinilor şi echipamentelor, precum şi parametrii de valori permanente (default) a emisiilor GES de la arderea 

combustibililor fosili.  

 

Emisiile de la activităţile legate de pregătirea solului  

Emisiile de la activităţile legate de pregătirea solului vor fi estimate prin aplicarea următorilor paşi:  

Pasul 1: Biomasa afectată în procesul lucrărilor de pregătire a terenului va fi calculată prin luarea probelor sau va fi estimată luînd în vedere spaţiul în 

schemele de plantare. 

 Suprafaţa afectată de pregătirea solului este estimată prin cadrul eşantional, precum şi prin studii de teren;  

 Volumul biomasei nearborescentă legate de suprafaţa afectată în timpul pregătirii terenului se înregistrează. 

 

Pasul 2: Volumul biomasei pierdute de pe o suprafaţă se calculează prin multiplicarea suprafeţei afectate în urma pregătirii solului cu biomasa de pe unitatea 

de suprafaţă afectată de incendiu şi fracţia carbonului din biomasă.   

 

Emisiile de la incendiile naturale 

Conform legislaţiei naţionale a Republicii Moldova, în cadrul proiectului arderea biomasei nu se prevede. Mai mult decît atît, reieşind din volumul neesenţial al 

biomasei pe terenurile degradate, incendiile nu prezintă o sursă semnificativă de emisii în cadrul proiectului. Cu toate acestea, riscul incendiilor naturale după 

plantarea culturilor silvice există. Pentru a evita acest lucru, vor fi implementate măsuri antiincendiare şi în caz de incendiu, suprafaţa afectată va fi monitorizată 

şi luată în calculul ca parte a emisiilor proiectului. Măsurile antiincendiare şi cele pentru monitorizarea incendiilor sînt schiţate în Planul de monitorizare. 

Conform metodologiei AR-AM0002, parametrii pentru emisiile de la arderea biomasei sînt bazaţi pe tabelele din Compartimentul 3 din Îndrumarul referitor la 

practicele efective pentru LULUCF.  

Pasul 1: Suprafaţa supusă arderii biomasei va fi evaluată prin luarea probelor şi/sau în baza studiilor de teren şi înregistrată în baza de date. 

 

Pasul 2: Volumul emisiilor non-CO2 este estimat în bază emisiilor de CO2 de la arderea biomasei, de aceea  emisiile de CO2 provenite de la arderea 

biomasei vor fi estimate ca precursorul estimărilor emisiilor non-CO2. 
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Pasul 3: Datele privind eficienţa arderii sînt adoptate în baza tabelelor 3A.1.12, 3A.1.14 GPG/LULUCF), iar datele privind coeficientul de emisie pentru 

gazele non-CO2 sînt adoptate din tabelele 3.A 15 şi 3.A.16 din GPG-LULUCF pentru a estima emisiile. Vor fi utilizaţi coeficienţii medii de emisii pentru CH4 

(0,012) şi  N2O (0,007), care se elimină în timpul arderii biomasei.  

 

Pasul 4: Cantitatea emisiilor non-CO2 de la încendiile naturale se calculează. 

 

Tabelul 41: Datele care vor fi colectate pentru a monitoriza emisiile în cadrul proiectului  

 

Numărul de 
identitate22 

Date variabile 
Unitatea 
datelor 

Măsurat (m), 
calculat (c) 

estimat (e) sau 
default (d)23 

Frecvenţa 
înregistrării 

Numărul 
suprafeţelor de 
probă care vor 
fi monitorizate 

Comentariu 

E.4.2.01 
Consumul 
motorinei/benzinei pentru 
activităţile de Î/R  

litru m Anual NA 
Consumul combustibilului pe o unitate de 
suprafaţă pentru pregătirea terenului/tăieri de 
produse secundare şi de produse principale.  

E.4.2.02 
Coeficientul de emisie 
pentru motorină  

kg/litru e 
La începutul 
proiectului 

NA 
Inventarul naţional, coeficientul standard al 
IPCC.  

E.4.2.03 
Coeficientul de emisie 
pentru benzină  

kg/litru e 
La începutul 
proiectului 

NA 
Inventarul naţional, coeficientul standard al 
IPCC. 

E.4.2.04 
Suprafaţa care corespunde  
pierderii biomasei în urma 
pregătirii terenului  

ha m 
La începutul 
proiectului 

NA 

Suprafaţa care corespunde pierderii biomasei în 
urma pregătirii terenului se estimează în baza 
schemei de plantare a speciilor şi metodei pentru 
pregătirea terenului. Calcularea se face în baza 
ecuaţiei M.34. 

E..4.2.14 
Pierderea medie a biomasei 
de la incendiile naturale la o 
unitate de măsură  

tone d.m.ha-1 m Anual NA 
Studiul suprafeţei de probă pentru strat şi sub-
strat înainte de arderea biomasei.  

E.4.2.17 
Emisiile CO2  de la arderea 
biomasei în rezultatul 
incendiilor naturale  

tCO2e anr-1 c 5 ani NA Calculate în baza ecuaţiilor M.36, M37 şi M.38. 

                                                 
22

 Please provide ID number for cross-referencing in the PDD. 
23

 Please provide full reference to data source. 
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E.5.  Scurgeri: 

>> 

 E.5.1. Dacă este aplicabil, descrieţi datele şi informaţia care va fi colectată pentru a monitoriza scurgerile de la activităţile proiectului MDN 

pentru Î/R: 

>> 

Scurgerile de la transportarea personalului proiectului legată de activităţile proiectului la sectoarele din afara hotarelor proiectului se calculează prin 

monitorizarea acestor activităţi. Activităţile de transportare în cadrul proiectului, cum ar fi transportarea materialului săditor la locul de plantare, transportarea 

muncitorilor, produselor colectate şi recoltate la piaţă sau pentru alt scop final în afara hotarelor proiectului sînt monitorizate şi luate la evidenţă. Scurgerile vor fi 

calculate conform ecuaţiilor M.43 şi M.44 prezentate în Secţiunea III a metodologiei AR-AM0002.  

 

Se prevede că emisiile de la combustibil să fie estimate în baza numărului de unităţi de transport, distanţa parcursă, consumul combustibilului şi coeficienţii de 

emisii. Datele necesare pentru estimarea scurgerilor, cum ar fi distanţa parcursă de personalul proiectului la suprafeţele din afara hotarelor proeictului în fiecare 

an şi cantitatea combustibilului consumat pentru deplasarea personalului vor fi colectate din datele monitorizării proiectului. Datele referitor la cantitatea masei 

lemnoase extrase în urma răriturilor, distanţa parcursă pînă la piaţă pentru a realiza masa lemnoasă recoltată şi cantitatea combustibilului consumat în acest scop 

va fi obţinut din evidenţele proiectului. Scurgerile anuale asociate cu transportarea personalului proiectului şi a produselor în afara hotarelor proiectului vor fi 

calculate cu ajutorul paşilor descrişi mai jos.  

 

Pasul 1: Colectarea informaţiei despre distanţa călătorită de diferite tipuri de vehicole şi consumul lor de combustibil. 

 

Tabelul 42: Estimările pentru calcularea scurgerilor în rezultatul călătoriilor legate de proiect   

Numărul 
sectoarelor în 

cadrul 
proiectului 

Călătoriile pentru 
studii de teren &  
inventariere (km) 

pe 1 sector 

Consumul de 
combustibil 

(l/km) 

Călătoriile legate de 
lucrările de protecţie 

şi activităţi 
operaţionale  (km pe 1 

sector) 

Consumul de 
combustibil pentru 

lucrările de protecţie şi 
activităţi operaţionale  

(l/km) 

Călătoriile legate de 
managementul şi 

monitorizarea 
proiectului  (km pentru 

tot proiectul pe an) 

Consumul de combustibil 
legat de managementul şi 
monitorizarea proiectului 

(litri/km) 

783 15 0,13 15 0,13 100.000 0,1 
 

Se prevede că tipul vehicului utilizat în transportarea personalului şi produselor să includă autoturisme şi vehicule comerciale mari, cum ar fi autobuze, camioane 

şi tractoare. 
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Parametrii pentru a calcula scurgerile de la transportarea personalului şi produselor  

Combustibil fosil Coeficient de emisie (kg/l) CO2e 

Motorină 2,63 

Benzină  2,40 

    

  Pentru necesităţile proiectului pot fi folosiţi şi alţi parametrii suplimentari, de ex. din studii locale, coeficienţii standard din Îndrumarile IPCC referitor la 

practicele efective pentru LULUCF.  
 

Pasul 2: Adoptarea coeficienţilor de emisie pentru diferite tipuri de combustibil fosil. 
 

Pasul 3: Estimarea emisiilor CO2 prin utilizarea principiului “de jos pînă sus” descris în Îndrumările IPCC referitor la practicele efective pentru sectorul 

energetic.  

 

Monitorizarea măsurilor de prevenire a scurgerilor  

Proiectul nu prevede să aibă în rezultat scurgeri de la transferarea păşunatului pre-proiect şi a altor activităţi economice pe alte terenuri, deoarece documentul 

proiectului conţine măsuri pentru a ameliora starea socio-economică a comunităţilor şi va asigura ca păşunatul pre-proiect şi alte activităţi economice să nu fie 

trecute pe alte terenuri în afara proiectului. Pentru a confirma acest lucru, proiectul implementează măsuri socio-economice descrise în continuare. Măsurile 

implementate pentru prevenirea scurgerilor vor fi monitorizate pe parcursul perioadei de implementare a proiectului:  

 implementarea măsurilor de ameliorare şi managementul durabil al păşunilor comunale disponibile pentru sporirea productivităţii şi calităţii 

acestora, precum şi evitarea distrugerii noilor plantaţii forestiere prin păşunat;  

 implementarea principiilor managementului participatoriu al terenurilor comunale din cadrul proiectului în scopul evitării conflictelor legate de 

utilizarea terenurilor apărute de la păşunat şi alte forme de scurgeri; 

 acordarea asistenţei tehnice/consultative deţinătorilor de terenuri şi animale în contextul ameliorării managementului şeptelului/păşunilor în scopul 

prevenirii scurgerilor; 

 implementarea practicilor agro-silvice pe terenurile împădurite în cadrul proiectului (recoltarea ierbii şi/sau creşterea culturilor agricole între 

rîndurile culturilor silvice, recoltarea pomuşoarelor şi fructelor de pădure, plantelor medicinale etc.); 

 măsuri reciproc avantajoase în aria proiectului pentru a asigura prevenirea scurgerilor de la activităţile economice din aria proiectului;  

 organizarea de instruiri pentru dezvoltarea deprinderilor orientate spre oportunităţi alternative de obţinere a mijloacelor de trai; 

 stimulente pentru gospodăriile casnice pentru a urmări alternativele în utilizarea ameliorată a terenurilor existente. 
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Tabelul 43: Datele care vor fi colectate pentru a monitoriza scurgerile în cadrul proiectului  

Numărul de 
identitate24 

Date variabile 
Unitatea 
datelor 

Măsurat (m), 
calculat (c) estimat 
(e) sau default (d)25 

Frecvenţa 
înregistrărilor 

Numărul 
punctelor 
de date 

Comentariu 

4.1.01 Distanţa călătorită  km e Anual  
Date obţinute  în rezultatul monitorizării privind 
distanţa parcursă pe un tip de vehicul.   

4.1.02 Numărul şi tipurile de vehicule  număr m Anual  În baza înregistrărilor anuale în cadrul proiectului.  

4.1.03 
Coeficientul pentru emisia vehiculelor  
(EF) 

kg/km e Anual  În baza coeficienţilor IPCC privind emisiile.  

4.1.04 Consumul combustibilului la 1 km  litri/km-1 e 5 ani  
Estimat în baza datelor de la monitorizare privind 
tipul de vehicul şi tipul de combustibil.  

4.1.05 Consumul  de combustibil  litri c Anual  
Calculat în baza datelor de la monitorizare 
transportării produselor la şi de la proiect.   

4.1.06 Scurgerea asociată cu transportarea      Calculat în baza ecuaţiilor M.43 şi M.44. 

 

 

E.5.2. Specificaţi procedurile pentru revizuirea periodică a implementării activităţilor şi măsurilor pentru a reduce scurgerile: 

>> 

Pe parcursul lucrărilor de monitorizare este necesar de înregistrat cantităţile combustibilului utilizat pentru transportarea la suprafeţele care sînt în afara 

proiectului. Procedurile pentru asigurarea calităţii şi controlul asupra calităţii vor fi implementate conform procedurilor operaţionale standarde şi recomandările 

Planului de monitorizare.    

 

E.6.  Prezentaţi  procedurile suplimentare de control al calităţii (CC) şi asigurării calităţii (AC) aplicate pentru date monitorizate care nu sînt incluse în 

secţiunea E.1.3: 

 

Nu este aplicabil. Vezi secţiunea E.1.2. 

 

                                                 
24

 Please provide ID number for cross-referencing in the PDD. 
25

 Please provide full reference to data source. 
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E.7.  Descrieţi structurile operaţionale şi manageriale pe care operatorul proiectului va implementa pentru monitorizarea absorbţiei actuale nete a 

GES de către absorbanţi şi orice scurgere generată de activitatea propusă de proiectul MDN de Î/R: 

>> 

Aranjamentele operaţionale şi manageriale vor include următoarele elemente: 

 Coordonatorul proiectului, care va fi responsabil pentru coordonarea implementării proiectului şi pentru negocierile cu cumpărătorii potenţiali; 

 Comitetul de supraveghere, sarcina principală a căruia va fi coordonarea activităţilor pentru toate părţile cointeresate, inclusiv ministerele Ecologiei, 

Finanţelor, ONG ecologice etc. Printre sarcinile importante ale Comitetului, de asemenea, va fi repartizarea informaţiei despre implementarea proiectului, 

despre cele mai bune cazuri şi practici, coordonarea implicării directe a Agenţiei „Moldsilva” şi autorităţilor locale în finanţarea proiectului, supravegherea 

generală a implementării proiectului; 

 Unitatea pentru Implementarea Proiectelor (UIP). UIP va fi responsabilă pentru activităţile curente referitor la implementarea proiectului. Cea mai 

importantă sarcină va fi totuşi implementarea şi coordonarea implementării Planului de monitorizare, inclusiv sechestrarea carbonului şi elaborarea 

rapoartelor, asigurarea implementării PMM. UIP poate servi ca secretariat pentru Comitetul de Supraveghere. UIP va monitoriza anual şi va evalua mersul 

implementării proiectului, va măsura impactul activităţilor proiectului în comparaţie cu Studiul liniei de bază efectuat pe parcursul pregătirii proiectului. 

UIP va efectua o analiză sistematică a impactului şi realizărilor proiectului, rezultatele activităţilor de monitorizare fiind incluse în procesul de monitorizare 

ca practici ameliorate în silvicultură.   

 

Procedurile detailate de monitorizare sînt descrise în Secţiunea 12, Anexa 4 la Planul de Monitorizare.  

 

E.8.  Numele persoanelor/organizaţiilor, care au elaborate planul de monitorizare: 

>> 

Echipa compusă din următoarele persoane au pregătit şi au revizuit Planul de monitorizare: 

Dumitru Galupa, Ion Talmaci, Liliana Şpitoc, Agenţia “Moldsilva” (ICAS), Republica Moldova; 

David Shoch, expert internaţional (Terra Carbon). 
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SECŢIUNEA F.  Impactul asupra mediului din partea activităţii propusă de proiectul MDN pentru 

Î/R: 

 

F.1.  Documentaţia despre analiza impactului din partea activităţii propusă de proiectul MDN 

pentru Î/R asupra mediului, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi sistemelor naturale, precum 

şi impactul în afara hotarelor proiectului: 

>> 

Să prevede că măsurile implementate ca parte componentă a proiectului vor avea un impact pozitiv asupra 

mediului. Măsurile implementate în cadrul proiectului, care prezintă o demonstrare a acţiunilor destinate 

întăririi impactului pozitiv asupra mediului sînt următoarele: 

 

 Speciile de arbori plantaţi în zona aridă din sudul ţării vor supravieţui în aceste condiţii secetoase 

şi cu riscul mai mare de incendii naturale. Speciile de Quercus şi Robinia în comun cu speciile de 

amestec incluse în schema de plantare vor genera un volumul semnificativ de biomasă şi vor 

îmbogăţi solurile.  

 Volumul suplimentar de biomasă şi litieră vor reduce eroziunea de suprafaţă şi va mări 

capacitatea solului de reţinere a umidităţii, contribuind prin aceasta la un ciclu mai rapid a 

nutrienţilor şi acumulării materiei organice.  

 Riscurile naturale, cum ar fi incendiile şi controlul dăunătorilor sînt adresate prin planul de 

management. Planul de management descrie măsurile de evitare a riscului incendiilor naturale 

pentru terenurile împădurite. Amestecurile de specii utilizate pentru împădurire vor reduce riscul 

de incendii şi dăunători. Activităţile de instruire şi de conştientizare a populaţiei referitor la 

proiect vor reduce riscurile. Suplimentar, ajustarea riscurilor la calcularea absorbţiei GES de către 

absorbanţi, de asemenea, va conduce la estimarea conservativă a absorbţiei actuale nete a GES de 

către absorbanţi. 

 Pregătirea corespunzătoare a terenului va conduce la pierderi neesenţiale a biomasei şi a solului 

în urma acestor activităţi.  

 Speciile principale în amestec cu speciile adăugătoare sînt plantate pentru a ameliora 

biodiversitatea ariilor plantate.  

 

Analiza proiectului a demonstrat impactul pozitiv al măsurilor reaspctive, care este demonstrat prin 

următoarele:  

 Se aşteaptă că proiectul va conserva cantităţi esenţiale de humus şi va reduce procesele 

erozionale; 

 Proiectul va regenera profilul solului şi va ameliora acumularea materiei organice cu 3-5 t/ha/an; 

 Proiectul va micşora numărul alunecărilor de teren, prevenind prin aceasta impactul negativ 

asupra productivităţii terenurilor limitrofe; 

 Se aşteaptă că scurgerile de suprafaţă se vor reduce şi capacitatea solurilor de a menţine 

umiditatea se va îmbunătăţi; 

 Productivitatea terenurilor agricole limitrofe proiectului va creşte peste o perioadă de durată 

scurtă şi medie; 

 Plantarea speciilor native va ameliora diversitatea floristică. Vegetaţia erbacee, de asemenea, va 

ameliora diversitatea habitatelor, dispersarea speciilor şi diversitatea lor.   
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Calcularea punctajului pentru impactul asupra mediului  

Evaluarea comparativă a punctajului obţinut pentru impactul asupra mediului din partea liniei de bază şi a 

proiectului contribuie la implementarea măsurilor specifice pentru a întări impactul pozitiv şi al reduce pe 

cel negativ. În acest context, scenariile liniei de bază şi a proiectului sînt estimate de la 0 la 3 puncte 

pentru a evalua aceste scenarii în baza criteriilor de mediu.  

 

Impactul potenţial asupra mediului conform scenariului liniei de bază  

 

Impactul asupra mediului a scenariului liniei de bază este generalizat în Tabelul 44 şi demonstrează că 

impactul terenurilor degradate se reflectă asupra solului, apelor, biodiversităţii şi peisajului, rezultînt în 

emisiile considerabile de GES pe parcursul perioadei de timp. În absenţa lucrărilor respective şi utilizării 

necorespunzătoare a terenului, se prevede că influenţa destructivă a impactului negativ va continua asupra 

resurselor funciare şi acvatice.    

 

Tabelul 44: Impactul potenţial asupra mediului din partea scenariului liniei de bază  

Categoria de folosinţă  Sol Apă Clima CO2 Flora Fauna Peisaj 

Alunecări de teren -3 -3 0 -2 -1 0 -3 

Ravene  -3 -3 0 -2 -3 +1 -3 

Alte terenuri degradate   -3 -3 0 -1 -3 0 -2 

Sub total-terenuri degradate  -9 -9 0 -5 -7 +1 -5 

Terenuri arabile degradate  -3 -2 0 0 0 0 -1 

Păşuni degradate  -1 -1 0 0 0 0 0 

Poieni şi goluri -1 -1 0 -1 -1 -1 +1 

Sub total-păşuni  -5 -4 0 -1 -1 -1 0 

Impactul liniei de bază  -14 -15 0 -6 -8 0 -5 

Notă: Impactul potenţial a fost evaluat cu punctajul de la +3 pînă la -3, unde  +3 se referă la impactul pozitiv 
major, iar –3 se referă la impactul negativ major. 

Sursă: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia “Moldsilva” (ICAS), Chişinău. 
 

Impactul potenţial asupra mediului conform scenariului proiectului  

 

Impactul asupra mediului din partea proiectului se prevede să fie pozitiv în contextual stabilizării 

alunecărilor, prevenirii scurgerilor de suprafaţă şi ameliorarea capacităţii solului de a reţine umiditatea. Se 

aşteaptă impactul pozitiv din partea proiectului asupra asigurării mijloacelor de trai a comunităţilor locale 

prin asigurarea aprovizionării suplimentare cu produse forestiere. Biodiversitatea ameliorată a terenurilor 

împădurite va asigura dezvoltarea activităţilor recreaţionale pentru populaţia locală.   

 

Apa: Impactul asupra apei va fi pozitiv şi va fi observat prin ridicarea nivelului apelor freatice, 

diminuarea scurgerilor de suprafaţă şi ameliorarea calităţii apei.  

 

Clima: Împădurirea va avea efecte pozitive micro-climatice. Viteza vîntului se va micşora în rezultatul 

acţiunii sectoarelor ca obiect pentru protecţie anitieoliană. Creşterea absorbţiei antropogene nete a GES 

de către absorbanţi neutralizează emisiile GES de pe terenurile degradate.   

  

Peisajul: Împădurirea se va rezulta în reducerea formării ravenelor şi alunecărilor de teren, va ameliora 

diversitatea peisagistică, va ameliora conexiunea între trupuri de pădure, va ameliora dispersarea florei şi 
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faunei. Activităţile de împădurire vor ameliora oportunităţile de angajare a populaţiei locale la lucrările 

din pepiniere, colectarea produselor nelemnoase ale pădurii, reducînd prin aceasta presiunea pe terenurile 

învecinate. 

 

Tabelul 45 demonstrează impactul proiectului pe termen scurt şi lung. Impactul proiectului în perioada 

medie (5 ani) şi lungă (durata întreagă a proiectului) va fi pozitiv. Impactul pozitiv al proiectului este 

semnificativ, luînd în consideraţie activităţile de împădurire/reîmpădurire şi impactul acestora asupra 

componentelor ecosistemului cum ar fi apa, flora şi fauna. 

 

Tabelul 45: Impactul de scurtă şi lungă durată asupra mediului  

Activitatea 
Soluri  Apa Clima Flora Fauna Peisajul 

SD     LD SD     LD SD     LD SD     LD SD     LD SD         LD 

1. Pregătirea solului -1       +2 -1         0   0           0 -1         0 -1         0 -1            0 

2. Plantarea  +3      +3 0        +1 +2         +2 +3      +3 +1      +3  0           +3 

3. Îngrijirea   0         0 0           0   0           0 0           0 0           0  0            0 

4. Completări/replantări +1      +1 0        +1 +1         +1 +1      +1 0        +1  0           +1 

5. Controlul bolilor  -1         0 -1         0   0           0 -1         0 -1         0 0            0 

6. Tăieri de produse 
secundare/principale  

0           0 0           0   0           0 0           0  0         0  0            0 

7. Transportarea lemnului  0           0 0           0   0           0 0           0 0           0  0            0 

Impactul proiectului  +2      +6 -2       +2 +3         +3 +2      +4 -1       +4 -1          +4 

Notă: Impactul posibil este evaluat la o scară de la –3 pînă la +3, unde +3 se referă la impactul pozitiv 
major, iar –3 se referă la impactul negativ major. Construcţia drumurilor nu se prevede.  SD = perioada de scurtă 
durată (< 5 ani), LD = lungă durată (≥ 5 ani). 

Sursă: Unitatea pentru Implementarea Proiectului, Agenţia  “Moldsilva” (ICAS), Chişinău. 
 

Impactul proiectului asupra biodiversităţii  

 

Studiul privind analiza impactului proiectului asupra biodiversităţii condus de Unitatea pentru 

Implementarea Proiectului a stabilit că proiectul are un impact pozitiv semnificativ asupra biodiversităţii 

sub aspectul sporirii diversităţii floristice şi faunistice, precum şi a divesrităţii habitatului. Compararea 

colanelor din tabelele 44 şi 45 indică că în perioada îndelungată impactul de mediu, conform scenariului 

liniei de bază, este negativ, în timp ce impactul de mediu conform scenariului proiectului este pozitiv.  

 

Procedurile de moniotrizare descrise detaliat în Anexa 4 – Planul de Monitorizare pentru floră şi avifaună 

vor fi implementate pe parcursul implementării proiectului şi rezultatele vor fi introduse în baza de date a 

proiectului şi raportate.  

 

Măsurile de management de mediu propuse pentru a fi încadrate  în proiect  

   

Realizarea proiectului va avea în majoritate efecte pozitive. La începutul implementării, odată cu 

pregătirea terenului, poate avea şi un impact nesemnificativ negativ atît asupra calităţii solului şi apei, cît 
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şi asupra biodiversităţii. În scopul minimalizării acestui impact se propun un şir de măsuri prezentate în 

Tabelul 46. 

 

Tabelul 46: Măsurile pentru prevenirea impactului negativ asupra mediu   

Nr. 
d/o 

Măsurile de atenuare Etapa Responsabil 

1. 
Respectarea strictă a normelor tehnice silvice la efectuarea activităţilor 
proiectului: (a) pregătirea solului; (b) plantare; (c) lucrări de îngrijire şi 
protecţie a culturilor; (d) tăieri 

Anii 1-5 ÎS, AS „Moldsilva” 

2.  
Aplicarea la pregătirea terenurilor a tehnologiilor de conservare a solului 
(pregătirea parţială) şi utilizarea la minimum a maşinilor/mecanismelor 

Anii 1-5 ÎS 

3. 
Utilizarea (după posibilităţi) instalaţiilor hidrotehnice, care vor reduce 
eroziunea şi vor preveni dezvoltarea alunecărilor de teren 

Anii 1-15 
 

AS „Moldsilva”,  ÎS,  
APL 

4. 
Folosirea limitată a speciilor exotice, folosirea speciilor autohtone de 
amestec (arbori şi arbuşti); ameliorarea diversităţii habitatului 

Anii 1-5 ÎS, AS „Moldsilva” 

5 
Crearea lizierelor şi desişelor din specii de arbuşti Rosa canina, Prunus 
spinoza etc., care vor servi drept locuri pentru reproducere, hrana şi 
adăpostul animalelor sălbatice   

Anii 1-5 ÎS 

6. 
Efectuarea lucrărilor de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor 
de îngrijire în perioade, în care mai puţin se va deranja lumea animală 
(toamna tîrziu şi iarna); 

Anii 5-15 ÎS 

7. 
Crearea “gardurilor verzi” în jurul sectoarelor din proiect, ceea ce va 
reduce accesul animalelor pentru păşunat 

Anii 1-5 ÎS 

8. 
Conectarea terenurilor împădurite la reţeaua ecologică existentă, la alte 
trupuri de pădure, habitate naturale şi arii protejate 

Anii 1-5 ÎS, APL 

9. 
Informarea sistematică a autorităţilor şi populaţiei locale despre 
implementarea proiectului, editarea şi distribuirea materialelor informative 
pentru a obţine susţinerea din partea publicului larg   

Anii 1-5 ÎS 

  Notă: ÎS  – întreprinderile pentru silvicultură;  AS „Moldsilva” – Agenţia pentru Silvicultură “Moldsilva”; 
APL – autorităţile publice locale. 

Sursă: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia “Moldsilva” (ICAS), Chişinău. 
 

Impactul transfrontalier al proiectului  asupra mediului  

 

Sectoarele proiectului acoperă suprafeţe relativ mici de teren, de exemplu, circa 50% din proiect sînt 

sectoare cu suprafaţa de pînă la 20 ha. Luînd în consideraţie dimensiunile mici ale sectoarelor nu sînt 

anticipate efecte transfrontaliere ale proiectului asupra mediului.   

 

F.2.  Dacă există oricare impact negativ care se consideră semnificativ de către participanţii la 

proiect sau de către ţară gazdă, o confirmare că participanţii la proiect au întreprins o evaluare a 

impactului asupra mediului în conformitate cu procedurile solicitate de ţara gazdă, inclusiv 

concluziile şi toate referinţele la documentele respective: 

>> 

Din partea proiectului nu se prevede nici un impact negativ. Din aceste considerente, nici o evaluare a 

impactului asupra mediului în afara proiectului nu este justificată. Cadrul legislativ şi normativ din 

Republica Moldova nu solicită evaluarea impactului asupra mediului ca partea componentă a lucrărilor de 
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împădurire şi reîmpădurire. Cu toate aceastea, în anul 2008 proiectul a condus o asemenea evaluare şi în 

caz de necesitate o va repeta.  

 

Cerinţele pentru expertiza ecologică au fost îndeplinite prin îndeplinirea următoarelor activităţi: 

  

 Planul de management al mediului (PMM) a fost expus în presa locală şi paginile Web ale 

Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice, Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva” pînă 

la semnarea Acordului pentru procurarea reducerilor de emisii (decembrie 2008); 

 Raportul privind analiza de mediu a fost expus pe paginile Web ale Institutului de Cercetări şi 

Amenajări Silvice, Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva” (decembrie 2008); 

 Un sumar succint al proiectului şi analiza lui de mediu au fost distribuite la toate părţile 

cointeresate – ONG, instituţii academice şi statale; 

 Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice în comun cu REC/Moldova au organizat o 

prezentare specială privind problemele de mediu în cadrul proiectului în februarie 2009.  

 

F.3.  Descrierea monitorizării planificate şi măsurile de remediere pentru a adresa impactul 

semnificativ cu referinţă la secţiunea F.2: 

>> 

Analiza de mediu a fost efectuată în anul 2008 şi în caz de necesitate poate fi repetată.    

 

SECŢIUNEA G.  Impactul socio-economic al activităţii propuse de proiectul pentru 

împădurire/reîmpădurire: 

>> 

Se prevede că proiectul va reduce alunecările de teren, ameliora productivitatea terenurilor degradate şi 

asigura aprovizionarea suplimentară cu lemn de foc, lemn de lucru, precum şi cu posibilităţi de angajare 

pentru comunităţile locale. Aprovizionarea cu lemn din cadrul proiectului va contribui la stabilizarea 

preţurilor la lemnul de lucru şi lemnul de foc. Beneficiile obţinute de la produsele nelemnoase ale pădurii, 

cum ar fi plantele medicinale, apicultura, fructe de pădure şi pomuşoare, ciuperci, lozie pentru împletituri, 

vînat, vor ameliora veniturile pentru comunităţile locale în timpul apropiat. Pe perioada mai lungă, 

beneficiile suplimentare pot fi obţinute de la turism şi recreaţie.  

 

Proiectul va ameliora managementul terenurilor comunale şi va promova mijloace durabile de trai pentru 

populaţia rurală. Primăriile pot să realizeze la un preţ redus produsele forestiere recoltate pe terenurile 

proiectului la grupele social-vulnerabile, de ex. pensionari şi familii necomplete.   

 

Proiectul va avea un impact pozitiv asupra terenurilor agricole limitrofe în contextul creşterii recoltei şi 

capacităţii terenului de a menţine umiditatea. Suplimentar, lucrările efectuate în cadrul proiectului, cum ar 

fi pregătirea solului, plantarea, plivirea, îngrijirea, protecţia, tăierile de produse secundare şi principale 

sînt surse majore de angajare pentru populaţia locală.   

 

Design-ul proiectului conţine măsuri pentru a spori starea socio-economică a comunităţilor şi a asigura că 

sursele lor de trai nu sînt afectate, iar activităţile economice care au fost desfăşurate pînă la proiect nu sînt 

transferate pe terenurile din afara proiectului. Măsurile şi programele socio-economice implementate în 

baza opiniilor şi sugestiilor primite în rezultatul consultărilor cu publicul la nivel de comună, primărie, 

întreprindere silvică, raion şi guvern vor contribui la prevenirea transferării activităţilor economice. Din 

aceste considerente, de la transferarea activităţii nu va fi nici o scurgere. Măsurile soci-economice 

descrise mai jos vor spori impactul socio-economic pozitiv, precum şi vor preveni transferul activităţilor 

economice în afara hotarelor proiectului. 
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Compensaţiile prevăzute pentru părţile interesate şi stimulentele economice:  

 

 Gospodăriile afectate de activităţile proiectului, de ex. păstori, drepturile tradiţionale ale cărora de 

a paşte animalele sînt restrînse/ terenurile sînt împădurite – se prevede că vor primi asistenţă de la 

entitatea proiectului în cadrul grantului japonez în valoare totală de 975.900 dolari SUA. Va fi 

implementat  păşunatul pe parcele în rotaţie în aşa mod, că nu va fi transferul păşunatului pe alte 

terenuri care nu au fost utilizate pentru aceste scopuri. Asistenţa este prevăzută pentru programele 

de ameliorare a păşunilor şi pentru a da posibilitate gospodăriilor casnice de a găsi activităţi 

alternative, precum şi pentru organizarea programelor de instruire pentru a promova oportunităţi 

alternative pentru mijloacele de trai.  

 

 Stimulente pentru comunităţile locale în vederea promovării managementului terenurilor 

împădurite şi altor terenuri publice degradate, precum şi pentru a atinge un echilibru între 

beneficiile economice şi ecologice, care va întări protecţia terenurilor împădurite.  

 

Problemele legislative şi instituţionale:  

 

 Aranjamentele pentru obţinerea beneficiilor de către părţile interesate, rezultate de pe terenurile 

împădurite, sînt efectuate în aşa mod, care garantează obligaţiunile legale ale părţilor interesate; 

 

 Amendamentele la Codul Silvic sporesc participarea sectorului privat şi comunitar în procesul de 

gestiune a pădurilor; 

 

 Consolidarea capacităţilor instituţionale ale consiliilor locale şi ale Agenţiei “Moldsilva” sporeşte 

rolul părţilor interesate în procesul de gestiune a terenurilor împădurire; 

 

Capacităţile şi asistenţa tehnică: 

 

 Armonizarea activităţilor de împădurire cu operaţiunile agricole va aduce un aport la generarea 

angajării temporare pentru comunităţile rurale; 

 

 Asistenţa pentru deţinătorii de animale domestice şi ameliorarea managementului 

păşunilor/şeptelului va contribui la prevenirea scurgerii; 

 

 Dezvoltarea planificării integrate şi participatorii a utilizării terenurilor va contribui la evitarea 

conflictelor funciare eventuale; 

 

 Instruirea comunităţilor locale în domeniul managementului pădurilor şi conservării solului va 

contribui la respectarea angajamentelor comunităţilor locale ce ţin de conservarea solului şi 

apelor.   

 

G.1.  Documentaţia care ţine de analiza impactului major de ordin socio-economic, inclusiv 

impactul din afara hotarelor proiectului: 

>> 

Proiectul va avea un impact pozitiv asupra comunităţilor locale şi mijloacelor lor de trai şi va genera 

venituri suplimentare şi angajarea populaţiei rurale. Lucrările de plantare vor fi surse majore de lemn de 

foc şi lemn de lucru, iar populaţia locală va beneficia de la sporirea volumului disponibil al lemnului de 

foc. Se aşteaptă recoltarea unui volum mediu de circa 1,3 m³/ha/an de masă lemnoasă de pe terenurile sau 
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circa 265 mii m
3
 pe parcursul perioadei de creditare. Se prevede că veniturile obţinute de la produsele 

nelemnoase (plante medicinale, fructe de pădure etc.) şi serviciile pădurilor (vănătoare şi recreere) vor 

constitui în mediu circa 34 dolari SUA/ha/an sau circa 8 milioane dolari SUA pe întreaga perioadă de 

creditare. Beneficiile socio-economice de la speciile cu ciclul scurt de rotaţie vor fi mai mari decît de la 

cele cu ciclul lung de rotaţie. 

 

Pentru a evalua impactul socio-economic al proiectului vor fi utilizaţi următorii indicatori: 

 

 Numărul de locuri de muncă sezoniere/temporare, care ţin de colectarea seminţelor, plantarea şi 

protecţia culturilor silvice, create în fiecare an în rezultatul activităţii proiectului; 

 Numărul de locuri de muncă permanente create pe parcursul duratei proiectului; 

 Numărul contractelor de colaborare semnate între entitatea proiectului şi consiliile locale în 

domeniul ameliorării terenurilor prin împădurire; 

 Aprovizionarea populaţiei rurale cu lemn de foc obţinut de pe terenurile împădurite; 

 Suprafaţa terenurilor învecinate proiectului care sînt afectate de alunecări de teren; 

 Numărul de grupe comunale de utilizatori de păduri instruite în conservarea solurilor şi 

managementul pădurilor.  

 

G.2. Dacă impactul negativ se consideră ca semnificativ de către participanţii la proiect sau de 

către ţara gazdă, o confirmare că participanţii la proiect au efectuat evaluarea impactului socio-

economic în conformitate cu procedurile solicitate de ţară gazdă şi cu toate referinţele la 

documentele de suport: 

>> 

Sectoarele proiectului au fost selectate cu participarea consiliilor locale alese în mod democratic. În 

timpul vizitelor în teren s-a confirmat că în proiect sînt incluse numai terenuri degradate cu vegetaţie 

săracă. Astfel, este puţin probabil că proiectul va influenţa transferarea păşunatului pe alte terenuri. 

Rezultatele studiului socio-economic confirmă impactul pozitiv al proiectului.  

 

Proiectul contribuie la iniţierea consultărilor între părţile interesate pentru a ameliora impactul proiectului. 

Rezolvarea problemelor apărute se va realiza prin discutarea următoarelor aspecte: 

 problema păşunatului şi tăierilor ilegale; 

 impactul socio-economic al proiectului prin aprovizionarea suplimentară a populaţiei rurale cu 

lemn de foc; 

 informarea părţilor interesate, instituţiilor şi comunităţilor despre activităţile proiectului; 

 perceperile şi impactul de la schimbarea regimului de păşunat; 

 companiile de conştientizare şi informare despre beneficiile proiectului şi necesităţile de a 

ameliora cunoştinţele comunităţilor ce ţin de conservarea solurilor şi managementul pădurilor.  

 

Terenurile proiectului prezintă o pondere mică din terenurile disponibile pentru împădurire, sectoarele 

proiectului fiind dispersate pe tot teritoriul ţării. În rezultat, păşunatul şi furajul nu se vor schimba după 

împădurire. Consiliile locale propun ameliorarea managementului păşunilor în aşa fel că furajul recoltat 

de pe terenurile existente va satisface cerinţele faţă de furaj. Deci, pentru furaj nu se prevede nici un fel de 

scurgere.  

 

 

 



UNFCCC/CCNUCC  

_____________________________________________________________________________

_______ 
CDM – Executive Board 

PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM  
FOR AFFORESTATION AND REFORESTATION PROJECT ACTIVITIES (CDM-AR-PDD) - Version 04 

 

 

95/106 

G.3. Descrierea monitorizării planificate şi măsurilor pentru remedierea impactului semnificativ, la 

care se referă în secţiunea G.2: 

>> 

Programele socio-economice sînt implementate pentru a preveni scurgerea şi pentru a adresa problemele 

legate de generarea veniturilor, posibilităţile de angajare şi regimul alternativ de păşunat. În acest context, 

asistenţa financiară în formă de grantul Guvernului Japoniei în mărime de 975 900 mii dolari SUA este 

orientată spre generarea veniturilor, susţinerea activităţilor consiliilor locale în domeniul managementului 

resurselor naturale şi contribuirea la prevenirea scurgerii. Grantul susţine managementul păşunilor şi 

pădurilor comunale printr-un program de granturi mici.   

 

Ameliorarea managementului resurselor naturale se va realiza prin instruirea autorităţilor publice locale şi 

personalul silvic în domeniul managementului păşunilor şi pădurilor comunale în toate zonele ţării. 

Concomitent, se va realiza inventarierea pădurilor şi pajiştilor existente, lucrări pentru sporirea 

productivităţii acestora, precum şi pentru întărirea capacităţilor primăriilor de management integrat al 

pădurilor şi pajiştilor comunale.   

       

Investirea fondurilor Grantului se va realiza prin intermediul implementării unui Program de granturi mici 

(PGM) care va susţine managementul integrat al pădurilor şi pajiştilor comunale, prin promovarea 

întăririi capacităţilor comunităţilor locale. PGM va suporta procurarea materialului săditor şi seminţelor 

de ieburi, servicii de consultanţă, instruiri şi seminare.   

 

Acţiunile adresate pentru favorizarea comunicărilor şi dialogului între părţile interesate, informaţia despre 

aplicarea la Programul pentru granturi mici, susţinerea capacităţilor de comunicare ale Agenţiei 

“Moldsilva” şi organizarea seminarelor în diferite raioane ale ţării vor contribui la ridicarea nivelului de 

conştientizare ce ţine de ameliorarea terenurilor degradate.         

 

SECŢIUNEA H.  Comentariile părţilor interesate: 

 

H.1. Descrierea succintă a procesului cum au fost invitaţi părţile locale interesate pentru aşi expune 

opinia lor: 

>> 

Codul silvic al Republicii Moldova, nr. 887-XIII din 21.06.96, art. 23 constată că cetăţenii şi asociaţiile 

publice au dreptul de a obţine de la autorităţile silvice şi de mediu, informaţii privind starea fondurilor 

forestier şi cinegetic, măsurile planificate şi implementate pentru utilizarea acestor fonduri, să propună şi 

să efectueze, în conformitate cu legislaţia, măsuri privind utilizarea şi paza acestor fonduri. 

 

Legea privind protecţia mediului înconjurător, nr. 1515-XII, 16.06.93, art. 30. recunoaşte dreptul tuturor 

persoanelor de a avea: a) accesul complet, operativ şi liber la informaţiile de mediu privind starea şi 

sănătatea populaţiei; b) dreptul de a participa la dispute pe proiecte de legi, diferite programe economice 

sau de alte activităţi aferente. 

 

În conformitate cu actele legislative naţionale menţionate mai sus, precum şi cu regulile şi reglementările 

MDN, consultările părţilor interesate au fost întreprinse la etapa demarării elaborării proiectului, 

continuînd în timpul pregatirii şi implementării proiectului. Consultările părţilor interesate au fost sub 

forma unor întîlniri formale şi informale şi seminare. Consultările au contribuit pentru părţile interesate în 

obţinerea comentariilor. Următoarele consultări au evidenţiat problemele discutate în cadrul întrunurilor. 
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 CFD a fost prezentat la şedinţa de lucru cu inginerii silvici-şefi şi inginerii fond forestier 

din 21 întreprinderi silvice din 19 decembrie 2007, Vadul-lui-Vodă.  

 Informaţia despre implementarea proiectului a fost repartizată la toate comitetele 

executive raionale, Comitetul Executiv al UTA Gagauzia (scrisoarea nr. 01-07/067 din 

01.08.08)  

 Informaţia referitor la proiect a fost distribuită la întrunirile cu autorităţile silvice locale, 

consiliile locale şi comunităţile locale pe parcursul perioadei ianuarie – septembrie 2008. 

 Raportul privind Evaluarea Impactului Asupra Mediului şi Planul pentru Managementul 

Mediului a fost afişat pe pagina web (www.icas.com.md) a Institutului de Cercetări şi 

Amenajări Silvice începînd cu 15 decembrie 2008. 

 În perioada decembrie 2007 – septembrie 2008, Agenţia pentru Silvicultură “Moldsilva” a 

organizat 4 întruniri tehnice cu reprezentanţii întreprinderilor silvice (inginer silvic şef, 

ingineri pentru regenerarea pădurii şi fondul forestier etc.), 16 şedinţe de lucru cu 

reprezentanţii autorităţilor publice locale (consilii raionale, primării, agenţii zonale 

ecologice etc.).  

  La 12 februarie 2009 au avut loc seminar organizat de Institutul de Cercetări şi Amenajări 

Silvice (ICAS) în comun cu Centrul Regional de Mediu (REC Moldova).  La acest 

seminar dedicat prezentării şi discuţiei Planului de management al mediului elaborat în 

cadrul proiectului au participat reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, 

instituţiilor academice, instituţiilor de învăţămînt, mass-media.   

 

H.2.  Sumarul comentariilor primite: 

>> 

La întrunirile cu primăriile şi comunităţile locale de pe întregul teritoriul ţării au fost expuse 

următoarele probleme:  

 solicitarea din partea populaţiei locale a includerii în asortimentul de specii  pentru 

împădurire a speciilor melifere (în deosebi a fost evidenţiat salcîmul), plantelor medicinale, 

arbuştilor fructiferi; 

 posibilitatea de a folosi pădurea în scopul recoltării produselor nelemnoase ale pădurii 

(fructe, pomuşoare, alune, nuci, plante medicinale, colectarea fînului etc.); 

 problema păşunatului şi tăierilor ilegale, acordarea pentru populaţia locală a permisiunilor de 

a recolta iarbă între rîndurile culturilor silvice; 

 necesitatea conlucrării mai active a Agenţiei  pentru Silvicultură „Moldsilva” cu organizaţiile 

neguvernamentale în domeniul gestionării pădurilor, în special a pădurilor comunale; 

 asigurarea durabilităţii pădurilor noi create prin conlucrarea cu populaţia locală, şcoli etc.;  

 atragerea populaţiei la măsurile de amenajare şi întreţinere a pădurilor şi vegetaţiei forestiere 

comunale; 

 necesitatea informării periodice a populaţiei locale referitor la mersul implementării 

proiectului, precum şi altor programe care ţin de extinderea pădurilor şi altor tipuri de 

vegetaţie forestieră.  

 

H.3.  Răspunsuri la comentariile primite: 

>> 

Reprezentaţii Agenţiei pentru Silvicultură “Moldsilva” au dat următoarele răspunsuri la comentariile 

primite de la reprezentanţii comunităţilor locale: 

http://www.icas.com.md/
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 în pădurile noi create va fi posibilă recoltarea ierbii între rîndurile culturilor silvice în 

conformitate cu legislaţia în vigoare (Codul silvic, Regulamentul privind recoltarea ierbii şi 

păşunatul animalelor pe terenurile fondului forestier etc.);  

 la crearea culturilor silvice s-a ţinut cont la doleanţele populaţiei locale şi au fost utilizate 

următoarele specii: Rosa canina, Crataegus monogyna, Malus sylvestris, Prunus avium, 

Sambuscus nigra, Cornus mas etc.;  

 Conform articolului 32 al Codului silvic, cetăţenii au acces liber pe teritoriul  fondului 

forestier, iar folosirea gratuită a pădurilor de  către aceştea are loc în scopuri de recreare, 

pentru recoltarea pentru necesităţi proprii  a fructelor şi pomuşoarelor sălbatice,  nucilor,  

ciupercilor  şi  altor  produse  ale pădurii (cu excepţia sectoarelor, care sînt locuri  de creştere 

şi de trai ale speciilor de plante sau animale rare, aflate pe cale de dispariţie);  

 Referitor la beneficiile social-economice pentru comunităţile locale, s-a răspuns că proiectul 

prevede angajarea temporară a populaţiei locale;  

 Împădurirea terenurilor degradate va schimba şi aspectul estetic al peisajului, populaţia va 

avea locuri suplimentare pentru recreaţie şi agrement. 
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Anexa 1 

 

INFORMAŢIA DE CONTACT A PERSOANELOR PARTICIPANTE LA ACTIVITĂŢILE 

PROIECTULUI 

Organization: Forest Agency “Moldsilva” 

Street/P.O.Box: Bd. Stefan cel Mare, 124 

City: Chisinau 

Postfix/ZIP: MD 2001 

Country: Republic of Moldova 

Telephone: 373-22-277 349 

FAX: 373-22-220 748 

E-Mail: silvahome@mail.ru  

URL:  

Represented by:  Anatolie Popusoi 

Title: Director General 

Salutation: Mr. 

Last Name: Popusoi 

Middle Name:  

First Name: Anatolie 

Mobile:  

Direct FAX: 373-22-220 748 

Direct tel: 373-22-277 349 

Personal E-Mail: silvahome@mail.ru 

 

Organization:  

Street/P.O.Box:  

Building:  

City:  

State/Region:  

Postfix/ZIP:  

Country:  

Telephone:  

FAX:  

E-Mail:  

URL:  

Represented by:   

Title:  

Salutation:  

Last Name:  

Middle Name:  

First Name:  

Department:  

Mobile:  

Direct FAX:  

Direct tel:  

Personal E-Mail:  

mailto:Moldsilva@mdl.net
mailto:silvahome@mail.ru
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Anexa 2 

 

INFORMAŢIA REFERITOR LA FINANŢAREA PUBLICĂ  

 

Nu se prevede nici un fel de finanţare a activităţilor din proiect atît de la Asistenţa pentru Dezvoltarea 

Oficială, cît şi de la Părţile din Anexa 1 a Protocolului de la Kyoto.  

 

Anexa 3 

 

INFORMAŢIA LINIEI DE BAZĂ  

 

La proiect se aplică Versiunea 01 a metodologiei aprobate pentru împădurire şi regenerare AR-AM0002 

„Restabilirea terenurilor degradate prin împădurire/regenerare”
26

. 

 

Studiul liniei de bază demonstrează faptul că sectoarele din straturile liniei de bază arată o reducere 

consistentă a cantităţii iniţiale de carbon organic şi reflectă pierderea continuă a acestuia în timp. 

Deoarece, rata de degradare a sectoarelor arată un declin în stocurile de carbon, conform metodologiei 

terenurile pot fi clasificate ca degradate.  

 

Ca parte componentă a Studiului liniei de bază, pentru a estima scenariul liniei de bază a fost colectată şi 

analizată informaţia iniţială. Estimarea liniei de bază a fost efectuată conform următorilor paşi: 

 

1. Identificarea rezervoarelor de carbon, măsurările şi analiza datelor.  

2. Analiza stării rezervoarelor de carbon.  

3. Estimarea bilanţului carbonului şi proiectarea rezervoarelor de carbon.  

4. Evoluţia scenariului liniei de bază.  

 

1. Identificarea rezervoarelor de carbon şi măsurarea acestora 

 

Pentru estimarea conservativă a  rezervoarelor de carbon conform scenariului liniei de bază, rezervoarele 

de carbon sînt identificate şi măsurate cu ajutorul următorilor paşi: 

 Stratificarea terenurilor proiectului – stratificarea terenurilor conform categoriilor de folosinţă 

funciară în “terenuri degradare” şi “păşuni”, separate cu suportul sub-clasificării după gradul de 

fertilitate a solurilor în “soluri bogate în humus” şi “soluri sărace în humus”; 

 Un număr de probe de litieră (resturi vegetale) şi de sol au fost recoltate de pe sectoare pentru a 

determina variaţia litierii şi a carbonului din sol;  

 Selectarea trenurilor (pe baza listei sectoarelor din Anexa 2) pentru amplasarea probelor a fost 

efectuată de conducătorul echipei de experţi în colaborare cu alţi membri ai echipei şi personalul 

din structurile teritoriale ale Agenţiei „Moldsilva”. La selecţie au fost luate în consideraţie 

următoarele aspecte pentru a obţine o distribuţie echilibrată a probelor: folosinţa stratificată a 

terenului şi clasele de humus, repartizarea relativ uniformă pe teritoriul ţării, suprafaţa sectoarelor, 

accesibilitatea etc.;  

 Efectuarea analizelor humusului şi a conţinutului de carbon într-un laborator pedologic acredidat în 

Republica Moldova;  

                                                 
26

 http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/CDMWF_AM_521G64I2VT53AZ88A9YHXZWNX9ZBUB 
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  Din straturile stabilite de carbon şi variaţia lor a fost calculat numărul necesar de probe pentru a 

determina conţinutul de carbon din sol pentru linia de bază cu o eroare de 10% şi cu probabilitatea 

de 95%. 

 

Rezervoarele de carbon în scenariul liniei de bază  

 

Întrucît terenurile din scenariul liniei de bază sînt degradate în mare măsură şi practic nu au vegetaţie 

lemnoasă, rezervorul carbonului terestru este aproape de zero. Numai două rezervoare de carbon care pot 

fi observate sînt litiera şi solul. Respectiv, au fost recoltate şi măsurate probele pentru aceste două 

componente. 

 

Măsurarea rezervoarelor de carbon  

 

Suprafeţele de probă stabilite au fost sistematic măsurate pentru a cuantifica rezervoarele de carbon din 

sol şi litieră.  

 

Carbonul din sol  

Pentru măsurarea carbonului/humusului din sol au fost selectate 88 sectoare. Sectoarele respective au fost 

separate în două grupe: grupa I – 10 sectoare pentru analiză detaliată şi grupa II – 78 sectoare pentru 

analiză standart. De pe fiecare sector selectat în cadrul grupei I au fost prelevate cîte 10 probe de sol 

pentru determinarea humusului (total 100 probe). Probele au fost recoltate de-a lungul unei linii diagonale 

la fiecare 100 m de schimbare a reliefului. Pentru sectoarele din grupa II au  fost prelevate cîte 3 probe de 

sol pentru determinarea humusului (total 234 probe). Probele au fost luate cu un burghiu pedologic la 

adîncimea de 30 cm şi depozitate în genţi de pînză cu etichete.  

 

Pentru determinarea densităţii aparente de pe fiecare sector selectat a fost luată cîte 1 probă în 3 

copii/repetări la adîncimea de 17-22 cm, folosind cilindre standarte pentru volumul cunoscut (metoda 

cilindrelor). Pentru fiecare 20 de probe a fost inclusă o probă copie/de repetare şi una standard de 

referinţă. 

 

Litiera  

Probele de litieră (resturi vegetale) au fost recoltate pentru sectoarele din grupa I, folosind un cadru 

standart de 50x60 cm. Au fost selectate toate resturile pînă la partea de sus a solurilor minerale, inclusiv 

tot materialul de plante moarte. Au fost recoltate cîte 3 probe pentru fiecare lot (total 30 probe). Probele 

au fost depozitate în genţi de pînză etichetate. Faptul că majoritatea terenurilor au fost arate pentru 

pregătirea către plantare în anii precedenţi şi seceta drastică din anul 2007 au determinat cantităţile 

resturilor vegetale, care pe unele sectoare au lipsit complet. 

 

Analiza datelor colectate în rezervoarele de carbon  

 

Probele de litieră şi pentru stabilirea densităţii aparente a solului au fost uscate în cuptor şi cîntărite. Apoi 

a fost calculată densitatea aparentă a solului ca masă uscată divizată de volumul miezului pentru 30 cm 

adîncime. Solurile pentru analiza carbonului au fost uscate la aer, cernute printr-o sită cu ochi de plasă de 

2 mm şi apoi a fost analizată o probă bine amestecată. Carbonul din sol şi din resturile vegetale a fost 

determinat prin metoda Tiurin
27

. Metoda Tiurin se bazează pe oxidarea carbonului din humusul solului cu 

exces de potasiu biocromatic. 

                                                 
27 Această metodă se bazează pe oxidarea carbonului din humusul solului cu exces de potasiu bicromatic după formula: 
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2. Analiza stării rezervoarelor de carbon  

 

Analiza rezervoarelor de carbon a fost efectuată pentru a estima starea rezervoarelor de carbon în biomasă 

şi în sol.  

 

Rezervoarele de carbonul în biomasă  

 

Acumularea carbonului în vegetaţie se va realiza în special pe terenurile incluse în categoria “păşuni”. Pe 

terenurile incluse în categoria “terenuri degradate” acumulările din vegetaţie nu sînt esenţiale şi practic 

sînt aproape de zero. Astfel, păşunile actuale sînt în majoritatea lor terenuri incluse în utilizarea agricolă 

în urma degradării/diminuării fertilităţii şi productivitatea lor vegetală este extrem de redusă. Biomasa 

respectivă este menţinută la un nivel scăzut din cauza influenţei păşunatului excesiv şi necontrolat al 

animalelor domestice (mai mult vite, oi şi capre), precum şi datorită condiţiilor dificile/aride de creştere. 

Astfel, conform datelor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare productivitatea medie anuală a 

acestor terenuri este de circa 1 t de masă uscată pe ha sau 0,45 tC/ha. Media probelor de litieră (10 

sectoare – 30 probe) demonstrînd o cantitate încă mai mică (0,3 t C/ha). Deoarece este supus constant 

procesului de păşunat, iar activităţi de management/ameliorare practic lipsesc, covorul vegetal de pe 

aceste locuri nu va putea să-şi mărească biomasa în lipsa proiectului. 

 

Carbonul din sol  

Analiza eşantionului de 334 de probe de sol recoltate de pe 88 sectoare (Anexa 7) a demonstrat că media 

conţinutului de carbon din sol (0-30 cm) de pe „terenurile degradate” (73,5 tC/ha) diferă de media 

carbonului din sol pe „păşuni” (57,1 tC/ha), luînd în consideraţie mărimea erorilor standarte ale mediilor 

(7,6 şi respectiv 6,2). Diferenţe mai semnificative de carbon în sol au fost stabilite în mediile pe 

subgrupurile soluri bogate în humus” (74,6 tC/ha) şi “soluri sărace în humus” (34,4 tC/ha). Aceste 

grupuri au fost mai omogene cu abateri standarte ale mediei mai mici. Media generală a carbonului din 

sol de pe 88 loturi este de 63,1 t/ha cu o eroare standartă de 5,8 t/ha. 

 

Referitor la stabilitatea carbonului din sol, este esenţială înţelegera procesului ei dinamic. Fondul total al 

carbonului din sol (resturi organice şi humus) are afluxuri (prin creşterea plantelor) şi refluxuri (prin 

mineralizare/dehumificare şi deplasarea erozivă a solului cu carbonul lui). În urma circumstanţelor 

păşunatului abuziv ce prevalează, afluxurile de carbon din sol prin creşterea plantelor pe păşuni va 

rămîne în cel mai bun caz constantă. Rata carbonului poate fi estimată, după datele citate a Ministerului 

Agriculturii şi Industriei Alimentare (productivitatea păşunii 0,45 tC/ha/an), presupunînd că 50% se pierd 

prin hrănirea animalelor, la circa 0,225 tC/ha/an.  

                                                                                                                                                             
3C+2K2Cr2O7+8H2SO2=2Cr2(SO4)3+2K2SO4+ 8H2O+3CO2 , 

unde 3C0+4CrVI4CrIII+3CIV. 
Oxidarea are loc într-un mediu acid şi este însoţită de reducerea de crom hexavalent. Excesul de bicromat în soluţie după 
acidificarea humusului este titrată cu o soluţie de sare Mohr:  
K2Cr2O7+ 7H2SO4+6FeSO4=Cr2(SO4)3+3Fe2(SO4)3+K2SO4+7H2O, 

unde  2CrVI+6Fe2+2CrIII+6Fe3+. 
Diferenţa de mg. eqv. de bicromat  înainte şi după acidificare indică conţinutul de carbon organic în sol. 
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Refluxurile de carbon din sol se produc la o rată mai mare. Conform tabelului A1, pierderile anuale de 

carbon din sol variază pe pantele cu înclinare de 2-8
0
 între 0,69-0,87 tC/ha/an. Aceasta conţine o cotă de 

0,23-0,35 tC/ha/an din procesul de humificare
28

. 

 

Tabelul A1: Pierderea solului, materiei organice şi carbonului în rezultatul eroziunii  

Pantă 
(°) 

Gradul de 
eroziune  

Dehumificare 
(t/ha/an) 

Pierderea solului în 
rezultatul eroziunii 

(t/ha/an) 

Pierderea humusului în 
rezultatul eroziunii 

(t/ha/an) 

Pierderea 
carbonului din sol 

(t/ha/an) 

0 
fără 
eroziune  

0,6   0 0,00 0,35 

1-2 uşoară 0,6 10 0,35 0,55 

2-4 mică 0,5 20 0,70 0,69 

4-6 moderată 0,4 30 0,90 0,75 

6-8 puternică 0,4 50 1,10 0,87 

8-10 excesivă 0,3 60 0,90 0,69 

Sursă: Sistemul informaţional privind calitatea învelişului de sol al Republicii Moldova (banca de date), 
Chişinău, Pontos, 2000; Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia “Moldsilva” (ICAS),  Chişinău. 
 

Astfel, cea mai posibilă dezvoltare a carbonului din sol pe terenurile proiectului este o descreştere anuală 

de aproape 0,2-0,7 tC/ha/an, dependentă de condiţiile actuale ale terenului, în special influenţa pantei şi a 

păşunatului. În modulul CO2FIX a fost folosită o abordare conservativă cu o stocare medie iniţială de 

63,1 tC/ha, pierderi prin erodare (0,35-0,4 tC/ha) şi afluxuri de carbon de la creşterea ierburilor (0,225 

t/ha). Pierderile de carbon prezise pentru 30 ani sînt circa 5 t/ha (tabelul A2). În 100 ani stocul de carbon 

din sol prezis al liniei de bază atinge valoarea de 36,1 tC/ha. 

 

Tabelul  A2: Prognozarea dezvoltării carbonului în sol pentru perioada de 30 ani 

Anii 
proiectului 

Carbonul din 
sol cu pierderi 

de la 
mineralizare,  

tC/ha 

Pierderea anuală 
de C din cauza 

erodării solului pe 
pante de 2-40, 

tC/ha 

Cîştigul anual de C 
prin creşterea 

păturii ierbacee, 
tC/ha 

Carbonul total 
din sol, tC/ha 

Pierderea netă 
de C din sol 

comparativ cu 
valoarea iniţială, 

tC/ha 

0 63,1 -0,40 0,225 63,1 0,0 

1 62,9 -0,40 0,225 62,7 -0,4 

2 62,7 -0,40 0,225 62,5 -0,6 

3 62,5 -0,40 0,225 62,3 -0,8 

4 62,3 -0,40 0,225 62,1 -1,0 

5 62,1 -0,40 0,225 61,9 -1,2 

6 61,9 -0,40 0,225 61,7 -1,4 

7 61,7 -0,40 0,225 61,6 -1,5 

8 61,6 -0,40 0,225 61,4 -1,7 

9 61,4 -0,40 0,225 61,2 -1,9 

10 61,2 -0,40 0,225 61,1 -2,0 

11 61,1 -0,40 0,225 60,9 -2,2 

12 60,9 -0,40 0,225 60,8 -2,3 

                                                 
28

  La utilizarea coeficientului de trecere 1.724 pentru 0.4-0.6 t de pierderea humusului/ha/an dă 0.23-0.35t 

C/ha/an. Modulul CO2FIX calculează pierderea similară în urma mineralizării 0.11-0.27 t C/ha/an.. 
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13 60,8 -0,40 0,225 60,6 -2,5 

14 60,6 -0,40 0,225 60,5 -2,6 

15 60,5 -0,40 0,225 60,3 -2,8 

16 60,4 -0,40 0,225 60,2 -2,9 

17 60,2 -0,40 0,225 60,0 -3,1 

18 60,1 -0,40 0,225 59,9 -3,2 

19 59,9 -0,40 0,225 59,8 -3,3 

20 59,8 -0,40 0,225 59,6 -3,5 

21 59,7 -0,40 0,225 59,5 -3,6 

22 59,5 -0,40 0,225 59,3 -3,8 

23 59,4 -0,40 0,225 59,2 -3,9 

24 59,3 -0,40 0,225 59,1 -4,0 

25 59,1 -0,40 0,225 59,0 -4,1 

26 59,0 -0,40 0,225 58,8 -4,3 

27 58,9 -0,40 0,225 58,7 -4,4 

28 58,7 -0,40 0,225 58,6 -4,5 

29 58,6 -0,40 0,225 58,4 -4,7 

30 58,5 -0,40 0,225 58,3 -4,8 

Sursă: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia “Moldsilva” (ICAS),  Chişinău. 
 

În baza stării carbonului în rezervoarele de carbon, la estimarea bilanţului carbonului au fost utilizate 

două abordări:  

a) Bilanţul carbonului şi dinamica acestuia în baza datelor din teren;  

b) Bilanţul carbonului şi dinamica acestuia în baza informaţiei cadastrale.  

 

Bilanţul carbonului şi dinamica acestuia în baza datelor din teren  

Proiectările sînt bazate pe măsurările rezervoarelor de carbon pe suprafeţele de probe. Starea carbonului 

în vegetaţie şi sol în diferite categorii funciare şi dezvoltarea lor eventuală este prognozată (Tabelul A3): 

 

Tabelul A3: Stocurile şi dinamica carbonului  

Nr. 
d/o 

Categoriile de 
folosinţă a terenului 

Aria, ha 

Carbonul 
din 

vegetaţie, 
tC/ha 

Carbonul 
din sol, 
tC/ha 

Stocul de 
carbon 
total, tC 

Dinamica 
carbonului, 

tC/ha/an 

Stocul de 
carbon 

peste 15 
ani 

1.   Terenuri degradate 3154,82 0,44 73,5 221623   194515 

1.1. Soluri bogate în humus  2297,91 0,34 83,9 193576 -0,6 172895 

1.2. Soluri sărace în humus 856,91 0,73 32 28047 -0,5 21620 

2. Păşuni 5002,51 0,31 57,1 308395   272287 

2.1. Soluri bogate în humus  4062,13 0,38 66,9 273300 -0,5 242834 

2.2. Soluri sărace în humus 940,38 0,12 37,2 35095 -0,4 29453 

TOTAL 8 157,33     530 018   466 801 

Sursă: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia “Moldsilva” (ICAS),  Chişinău. 
 

Bilanţul carbonului total a fost calculat pe baza terenurilor prevăzute pentru a fi incluse în proiect 

conform categoriei de folosinţă a terenului şi grupului de fertilitate a solului (tabelul A4). În acelaşi timp, 
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a fost luată în consideraţie şi evoluţia posibilă a solului pe terenurile respective. Pierderile principale de 

carbon se vor produce ca rezultat al diminuării fertilităţii solului în legătură cu procesul agravat de 

erodare. Astfel, conform metodologiei menţionate a fost stabilit că pierderile anuale de sol cauzate de 

erodare constituie în mediu 1,5 t de sol fertil pe păşuni şi 1,6 t de sol pe terenuri degradate. 

 

Cota carbonului în „solurile bogate în humus” (conţinutul mediu de humus – 2,5%) constituie în mediu 

14,5 kg C/1t în sol fertil, iar în „solurile sărace în humus” (media conţinutului de humus – 1,5%) – 8,7kg 

C/1t în sol fertil. În cazul păşunilor pierderile anuale de carbon în urma erodării la 1t de  „soluri bogate în 

humus” vor constitui 21,8 kg, iar pentru „solurile sărace în humus” – 13,1 kg. Pentru  terenurile 

degradate pierderile corespunzătoare pe „solurile bogate în humus” vor fi de 23,2 kg, iar pe „solurile 

sărace în humus” – 13,9 kg. 

 

Rezultatele celor 2 abordări sînt aproximativ similare la nivelul carbonului din sol şi privind prognoza 

pentru acumulările reduse de carbon în 15 ani, deşi la unele detalii (de ex. carbonul din vegetaţie) sînt 

nişte diferenţe a modelelor. 

 

Tabelul A4: Stocurile totale şi dinamica carbonului din sol pe baza datelor medii 

Categoriile de  
folosinţă a terenului 

Aria (ha) 
Carbonul din 
vegetaţie, tC 

Carbonul din 
sol, tC 

Pierderea anuală 
de carbon, tC/an 

Stocul de carbon în 
15 ani tC 

Terenuri degradate 3154,82 - 220216 978 205541 

Soluri bogate în 
humus  

2297,91 - 192795 800 180 800 

Soluri sărace în 
humus 

856,91 - 27421 179 24 741 

Păşuni 5002,51 33 767 306739 1513 284042 

Soluri bogate în 
humus  

4062,13 27 419 271756 1328 251 832 

Soluri sărace în 
humus 

940,38 6 348 34982 185 32 210 

Total 8 157 33 767 526 954 2 491 489 583 

Sursă: Unitatea pentru Implementarea Proiectelor, Agenţia “Moldsilva” (ICAS), Chişinău. 
 

Rezultatele acestor două abordări sînt relativ similare în aceea că conţinutul carbonului în sol prezice 

reducerea stocurilor de carbon pe o perioadă lungă.  

 

3. Bilanţul carbonului în scenariul liniei de bază 

 

Analiza bilanţul carbonului în linia de bază, luînd în consideraţie schimbările în diferite rezervoare de 

carbon, a demonstrat schimbarea negativă în stocul de carbon. Scenariul liniei de bază examinat în 

contextul disponibilităţii datelor şi dezvoltarea eventuală a stocurilor de carbon din linia de bază depinde 

de următorii factori: 

 Datele disponibile despre stocurile de carbon în sectoarele proiectului, inclusiv informaţia de la 

cadastru, despre tipurile de sol şi mărimea sectorului, productivitatea biodiversităţii, datele despre 

conţinutul carbonului în sol şi litieră obţinute în rezultatul analizelor. 

 Rezultatele Studiului liniei de bază despre dezvoltarea condiţiilor iniţiale corespund cu datele din 

literatură referitor la procesele de mineralizare şi eroziune.  
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În baza limitelor specifice de erori pentru datele din teren şi din literatură, rezultatele evaluării liniei de 

bază sînt relevante şi probabilitatea prezenţei diferenţei dintre stocul carbonului actual şi estimările din 

cadrul Studiul liniei de bază este mică.   

 

4.  Evoluţia scenariului liniei de bază  

 

Estimarea că diminuarea rezervorului de carbon conform scenariului liniei de bază şi absorbţia netă 

negativă a GES în linia de bază este conservativă, transparentă şi se aşteaptă să fie relevantă pentru 

perioada selectată de creditare.  

 

Anexa 4 

 

PLANUL DE MONITORIZARE  

 

Ataşat ca document separat  

Anexa 5 

 

LISTA SECTOARELOR INCLUSE ÎN PROIECT  

 

 

Ataşat ca document separat 

Anexa 6 a 

 

INFORMAŢIA REFERITOR LA STAREA DE EROZIUNE A SECTOARELOR INCLUSE ÎN 

PROIECT 

 

Ataşat ca document separat 

 

Anexa  6 b 
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Anexa 9 

CALCULELE ÎN BAZA MODULULUI TARAM V.1.3. 
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