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PREFAȚĂ 

Programul de fortificare a capacităţilor în domeniul dezvoltării cu emisii reduse de carbon în Republica 

Moldova (LECB) al PNUD este o inițiativă a țării, care promovează cooperarea între instituțiile 

relevante, angajarea sectorului public și industriei într-un efort concertat de a concepe și implementa 

abordări privind dezvoltarea cu emisii reduse, care sunt în concordanță cu prioritățile naționale de 

dezvoltare. Omologii naționali sunt sprijiniți în vederea fortificării capacităților tehnice și instituționale 

pentru a identifica și formula Acțiuni de atenuare adecvate la nivel național (NAMA) și Strategii de 

dezvoltare cu emisii reduse (LED) în sectorul public și cel privat, precum și pentru a consolida 

sistemele de gestionare a inventarului de gaze cu efect de seră și a celui de măsurare, raportare și 

verificarea (MRV), care stau la baza acestora. 

Programul LECB este prevăzut până în 2016 și se desfășoară în 25 de țări: Argentina, Bhutan, Chile, 

China, Columbia, Costa Rica, Republica Democratică Congo (RDC), Ecuador, Egipt, Ghana, 

Indonezia, Kenya, Liban, Malaezia, Mexic, Moldova, Maroc, Peru, Filipine, Tanzania, Thailanda, 

Trinidad și Tobago, Uganda, Vietnam și Zambia. 

Programul este susținut prin contribuții generoase din partea Comisiei Europene, Ministerului Federal 

German pentru mediu, conservarea naturii, construcții și siguranță nucleară (BMUB) și Guvernul 

Australiei.  

Mai multe informații pot fi găsite la www.lowemissiondevelopment.org    
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Sumar executiv 

În Republica Moldova, doar aproximativ 11% din teritoriul țării este acoperit cu păduri, fapt care o plasează 

între țările europene cu cea mai mică acoperire forestieră. Pădurile rămase resimt o presiune semnificativă 

din cauza exploatării forestiere ilegale în scopuri comerciale și dependenței comunităților rurale de lemne de 

foc pentru încălzire și gătit. Dependența rurală de lemne pentru foc prevalează, deoarece, cu un venit mediu 

lunar de 80 €, multe gospodării casnice nu își pot permite utilizarea regulată a energiei electrice sau a 

gazelor. Mai mult decât atât, multe gospodării se bazează pe  lemn de foc recoltat în mod ilegal, care este 

mai ieftin decât lemnul de foc din surse legale.  

Despădurirea și degradarea pădurilor și a perdelelor de protecție forestiere contribuie la degradarea 

terenurilor în mai multe regiuni ale Moldovei. De-a lungul ultimelor decenii, suprafețele terenurilor afectate 

de eroziunea solului au crescut cu circa 6400 ha anual. În prezent, aproximativ 880 mii ha de terenuri la 

nivel national sunt erodate, ceea ce este echivalent cu un sfert din teritoriul țării sau 40% din terenurile 

agricole. 

Acțiunea NAMA ”Împădurirea terenurilor degradate, zonelor riverane și a perdelelor de protecție în 

Republica Moldova” are obiectivul de a inversa tendința de degradare a pădurilor și a terenurilor și de a 

spori sechestrarea carbonului cu 261,6 mii  t CO2 anual, până în anul 2030 prin  împădurirea a 45mii  ha de 

terenuri degradate, neproductive și prin plantarea a 15 mii  ha de perdele forestiere riverane și 1500 ha de 

perdele forestiere de protecție în sistemele agricole. În total, 61,5 mii  ha, va fi impadurite la o rată anuală de 

împădurire de 4393 ha. Mai mult decât atât, acțiunea NAMA urmărește să fortifice capacitățile 

comunităților locale pentru impadurirea terenurilor degradate, pentru a gestiona în mod durabil pădurile și 

pășunile și să se implice în dezvoltarea întreprinderilor forestiere mici și mijlocii (IMM-uri). Aceste 

activități au ca scop crearea unei "culturi forestiere", în comunitățile locale, astfel încât împădurirea să nu fie 

considerată o concurență pentru activități agricole, ci ca o activitate complementară. Planificarea 

activităților de împădurire și de gestionare a resurselor naturale vor avea loc la nivelul peisajului pentru a 

aborda în mod efectiv factorii de degradare a terenurilor și a pădurilor. 

Procesul de implementare a acțiunii NAMA se va încheia în 2030, dar plantațiile forestiere vor continua să 

sechestreze carbon. Pana in 2030, vor fi sechestrate aproximativ 2,13 Mt CO2 care vor crește până la 5,15 

Mt CO2 până în 2045. Adițional la sechestrarea carbonului, acțiunea NAMA va avea un impact important 

asupra dezvoltării durabile în Republica Moldova prin asigurarea unor beneficii tangibile de mediu, sociale 

și economice pentru populație. Acțiunea NAMA va genera și co-beneficii de adaptare, datorită faptului că 

împădurirea terenurilor degradate și crearea de perdele forestiere va spori productivitatea solului și va 

proteja solurile de fenomenele meteorologice intermitente, cum ar fi seceta și inundațiile, ciclurile 
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hidrologice regulate și condițiile de micro-climă. Beneficiile socio-economice includ o creștere a 

oportunităților de angajare oficială pentru populația locală în domeniul împăduririi, gestionării forestiere și a 

întreprinderilor silvice, precum și creșterea ofertei de produse forestiere și a produselor forestiere 

nelemnoase (PFN) pentru populația rurală. Mai mult decât atât, acțiunea NAMA va contribui semnificativ la 

realizarea a 8 din cele 17 Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) de pe noua Agendă 2030 pentru 

dezvoltare durabilă, care a fost adoptată de Organizația Națiunilor Unite (ONU) în septembrie 2015. 

Acțiunea NAMA continuă eforturile din trecut și actuale ale Guvernului în vederea restabilirii pădurilor și a 

terenurilor degradate. Agenția ”Moldsilva”, autoritatea publică centrală în sectorul forestier, are o vastă 

experiență în programe și proiecte de împădurire, inclusiv în proiecte cu accent pe sechestrarea carbonului. 

Agenția a implementat cu succes două proiecte de împădurire în cadrul mecanismului de dezvoltare 

nepoluantă (CDM). Cu toate acestea, cea mai mare parte a terenurilor degradate rămase, care sunt potrivite 

pentru împădurire,  sunt  terenurile comunale administrate  de autorităție publice locale (APL) care nu 

dispun de suficiente resurse umane și financiare pentru a extinde activitățile de împădurire. Mai mult decât 

atât, în cazul în care nu vor fi asigurate resurse și stimulente pentru a le gestiona și proteja, exploatarea 

forestieră ilegală va afecta integritatea pădurilor existente și celor noi înființate. Prin urmare, acțiunea 

NAMA are ca obiectiv împădurirea terenurilor degradate comunale și va sprijini comunitățile pentru a spori 

capacitățile, abilitățile și resursele care sunt necesare pentru a asigura viabilitatea pe termen lung a 

activităților de împădurire și a măsurilor de restabilire a terenurilor. 

În cadrul acțiunii NAMA va fi elaborat și implementat un set complet de măsuri cu scopul de a extinde cu 

succes activitățile de împădurire și refacere a terenurilor la nivel național. Adițional la Programul național 

de împădurire, măsurile includ un Program de dezvoltare a capacităților pentru comunitățile locale, având ca 

scop dezvoltarea competențelor și sporirea participării acestora la activitățile de împădurire și de gestionare 

a pădurilor, un Program de dezvoltare a pieții, având ca scop promovarea IMM-urilor care vând produse 

forestiere lemnoase ți nelemnoase, precum și servicii aferente producției și gestionării forestiere; dar și 

crearea unui mecanism de finanțare pentru împădurire, gestionare durabilă a resurselor și dezvoltare a IMM-

urilor.  

Pentru a realiza acest obiectiv, acțiunea NAMA va urma o abordare etapizată care va cuprinde trei etape, 

pentru a spori treptat capacitățile comunităților locale de a se angaja în activitățile de împădurire, gestionare 

a pădurilor și dezvoltare a IMM-urilor forestiere:  
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Pentru a asigura implementarea cu succes a componentelor acțiunii NAMA propuse, va fi creat și 

implementat un mecanism financiar NAMA, pentru colectarea mijloacelor din surse naționale și 

internaționale, care vor fi puse la dispoziție prin intermediul diferitor instrumente financiare. Se 

preconizează, că principalele surse de finanțare pentru implementarea acțiunii NAMA vor fi fondurile 

publice naționale și grantrui internaționale. Costurile preliminare estimative pentru implementarea acțiunii 

NAMA sunt de €116,7 mln. Se preconizează că din această sumă, €31,2 mln. vor veni din surse naționale și 

€ 85,5 mln. din surse internaționale. Fondurile publice naționale și granturile internaționale vor fi 

principalele surse de finanțare ale Programului de împădurire. O parte din subvențiile pentru împădurire ar 

putea fi oferite în formă de plăți bazate pe rezultate pentru sechestrarea carbonului prin împădurire. În plus, 

granturi internaționale vor fi folosite pentru a crea un fond de refinanțare a împrumuturilor  pentru 

dezvoltarea IMM-urilor și pentru a sprijini activitățile de gestionare durabilă a resurselor comunităților, cum 

ar fi implementarea pășunilor ameliorate, producerea de PFN și măsurile de restabilire a terenurilor. 

Pentru implementarea acțiunii NAMA, va fi stabilit un cadru instituțional care va cuprinde toate instituțiile 

necesare pentru a dezvolta, implementa și gestiona acțiunea NAMA, care este una trans-sectorială și 

acoperă o gamă largă de subiecte, cum ar fi reabilitarea terenurilor, atenuarea schimbărilor climatice, 

dezvoltarea pieței și finanțare. Ministerul Mediului va conduce și va supraveghea procesul de implementare 

a acțiunii NAMA printr-o unitate de implementare națională NAMA, întrucât acțiunea NAMA va fi 

implementată în cadrul politicii internaționale climatice. Agenția ”Moldsilva”, în cooperare cu comunitățile 

locale și alte organizații relevante, va implementa trei componente ale acțiunii NAMA: Programul de 

împădurire, Programul de fortificare a capacităților și Programul de dezvoltare a pieții. Cadrul național 

MRV NAMA este în prezent în curs de elaborare la Guvern și va fi finalizat în decembrie 2016.  
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CDM   Mecanismul de dezvoltare nepoluantă 

OSC   Oficiul Schimbarea Climei 

PIB   Produsul intern brut 

GES     Gaze cu efect de seră 

ICAS  Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice  

INDC  Contribuție intenționată determinată la nivel național  

RIR  Rata internă de rentabilitate  

LED  Strategia de dezvoltare cu emisii reduse  

APL   Autoritatea publică locală  

FTSCFTS   Folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și sectorul forestier  

MDL   Leu moldovenesc (pl. Lei) 

MM  Ministerul Mediului  

Moldsilva   Agenția Moldsilva 

MRV   Măsurare, raportare și verificare 

CNCF   Centrul Național pentru consultanță forestieră 

FEN   Fondul Ecologic Național  

ONG   organizație non-guvernamentală  

VAN  Valoarea actualizată netă 

PFN   Produse forestiere nelemoase 

PDD   Documentul de elaborare a Proiectului 



Acțiunea NAMA privind împădurirea terenurilor degradate, zonelor riverane și perdelelor de protecție  
în Republica  Moldova 

  

 Pagina 12 din 86 

 

ODD   Obiectiv de dezvoltare durabilă 

ÎSS   Întreprindere de stat pentru silvicultură  

IMM   întreprinderi mici și mijlocii  

URCET   Reducerea temporară de emisii certificate 

ONU   Organizația Națiunilor Unite  

UNFCCC   Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice



Acțiunea NAMA privind împădurirea terenurilor degradate, zonelor riverane și perdelelor 

de protecție în Republica Moldova 

 

  

 Pagina 13 din 86 

 

Introducere 

Pădurile sunt de o mare importanță pentru dezvoltarea durabilă a Republicii  Moldova. Ele oferă lemn și 

produse forestiere nelemnoase (PFN), în special pentru populația rurală, dar și servicii ecosistemice, cum ar 

fi protecția solului, conservarea biodiversității, precum și sechestrarea carbonului. Cu toate acestea, 

resursele forestiere se află sub presiune din mai mai multe surse. Multe gospodării casnice din mediul rural - 

aproximativ 60% din cei 3,55 milioane de moldoveni trăiesc în zone rurale - depind de lemne de foc pentru 

încălzire și gătit, deoarece nu își pot permite să utilizeze energie electrică sau gaze naturale. Creșterea 

constantă a prețurilor la energie pentru consumatorii finali locali creează o situație extrem de dificilă în ceea 

ce privește asigurarea protecției și integrității resurselor forestiere naționale (Galupa et al., 2011). De 

asemenea, exploatarea ilegală a pădurii în scopuri comerciale amenință diferite specii valoroase de lemn, 

cum ar fi stejar și cireș. Pădurile sunt, de asemenea, afectate de sectorul zootehnic. Din cauza calității 

scăzute a terenurilor destinate pășunilor în multe comunități, vite pasc în păduri, ceea ce are un impact 

negativ asupra regenerării pădurilor. Schimbările climatice vor intensifica și mai mult presiunea asupra 

pădurilor. Diferite simulări prezic că pădurile Moldovei - în componența lor actuală - vor fi grav afectate de 

schimbările climatice, ceea ce va duce, probabil, la micșorarea creșterii și productivității pădurilor și la 

uscarea în masă a pădurilor în mai multe regiuni ale țării (FAO, 2010). 

Despăduririle și degradarea pădurilor și a perdelelor forestiere de protecție contribuie la degradarea 

terenurilor în mai multe regiuni ale Moldovei. Articolul 2 din Legea privind ameliorarea terenurilor 

degradate prin împădurire (Legea nr. 1041 din 15 iunie 2000) prevede o definiție a terenurilor degradate: 

terenurile degradate sunt terenuri care și-au pierdut definitiv capacitatea de producție agricolă prin eroziune, 

poluare sau activități antropice distructive, dar pot fi ameliorate prin împădurire și alte măsuri care 

restabilesc serviciile ecosistemice. Categoriile de terenuri degradate sunt prevăzute de lege, inclusiv, de 

exemplu, terenuri cu eroziune de suprafață excesivă și foarte puternică, terenuri afectate de salinitate, soluri 

nisipoase afectate de vânt și de eroziunea prin apă și solurilor poluate cu substanțe chimice și petroliere. 

De-a lungul ultimelor decenii, suprafetele terenurilor afectate de eroziunea solului au crescut cu circa 6400 

ha anual. În prezent, aproximativ 880 mii  ha de terenuri sunt erodate, ceea ce echivalează cu un sfert din 

teritoriul țării sau 40% din suprafața terenurilor agricole (Figura 1) (Guvernul Republicii Moldova, 2014). 

Așa cum se arată în Figura 1, zonele care sunt cel mai grav afectate de eroziune sunt situate în centrul și 

nordul Moldovei. Mai mult decât atât, aproximativ 84 mii  ha de terenuri neagricole sunt afectate de apariția 

severă a alunecărilor de teren și ravenelor. Fără intervenție, este de așteptat, că suprafața terenurilor  afectate 
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va crește cu 1.000 ha anual. Pierderile economice anuale cauzate de degradarea solului sunt estimate la  

aproximativ 3,1 miliarde lei (Ministerul Mediului, 2013).  

Figura 1 Terenuri afectate de eroziunea solului de diversă severitate (prezentat ca eroziunea anuală în tone pe hectar) 

 

Sursa: CCONUSC (2008) 

 

Guvernul Republicii Moldova depune eforturi mari pentru a stopa degradarea terenurilor și pentru a crește 

acoperirea  țării cu păduri. Strategia națională de mediu pentru 2014- 2023 stabilește obiective specifice 

privind reabilitarea terenurilor degradate și creșterea acoperirii forestiere a țării. Strategia prevede 

"îmbunătățirea calității solului și refacerea ecologică a terenurilor degradate, afectate de alunecări de teren și 

a fâșiilor tampon ale terenurilor agricole până la 100%"și stabilește obiectivul de a spori acoperirea 

forestieră a țării până la 15%, prin plantarea a 150 mii  ha de păduri, inclusiv pe terenuri degradate, precum 

și prin crearea a 30 mii  ha de perdele forestiere riverane. Ținta privind extinderea suprafețelor împădurite 
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este inclusă și în alte strategii naționale, de exemplu, Strategia privind diversitatea biologică a Republicii 

Moldova pentru 2015-2020. De asemenea, Strategia prevede ca obiectiv  atenuarea gazelor cu efect de seră 

(GES) pentru șapte sectoare, inclusiv pentru sectorul Folosința terenurilor, schimbarea categoriei de 

folosință a terenurilor și sectorul forestier (FTSCFTS). Ținta stabilită pentru sectorul FTSCFTS este de a 

spori către anul 2020 sechestrările nete  de CO2 cu 25% , comparativ cu anul de referință . 

Experiența de două decenii a Agenției ”Moldsilva” în împădurire și gestionare terenurilor silvice va fi 

decisivă în dezvoltarea și implementarea activităților de împădurire în cadrul acțiunii NAMA. Agenția a 

implementat mai mule  programe și proiecte având ca scop reabilitarea terenurilor degradate, plantarea de 

noi păduri și sechestrarea carbonului. Acestea includ, de exemplu, proiectul ”conservarea solurilor în 

Moldova” , primul proiect CDM al țării și al doilea proiect de împădurire la nivel mondial aprobat de către 

Comitetul executiv al CDM. În cadrul proiectului ” Conservarea solurilor în Moldova” au fost restabilite 

prin împădurire peste 20 mii ha de terenuri degradate și vor fi sechestrate circa 3,6 milioane tCO2e până în 

2022 (CCONUSC, 2008) (Figura 2). 

Figura 2 Sectoare din cadrul proiectului ”Cnservarea solurilor în Moldova”  înainte și după împădurire 

 

Sursa: Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice / Unitatea de Implementare a Proiectului   

În cadrul proiectului ”Dezvoltarea sectorului forestier comunal în Moldova”, al doilea proiect CDM al 

Republicii Moldova, au fost plantate noi păduri comunale  pe circa 8,4 mii ha, prin împădurirea terenurilor 

erodate și neproductive, aplicarea practicilor agro-forestiere și crearea de perdele forestiere de protecție 

(CCONUSC, 2010). Ambele proiecte CDM au trecut toate procedurile naționale și internaționale de 

înregistrare, validare și verificare. După prima sa verificare în 2012, Proiectul ”Conservarea solurilor în 

Moldova” a obținut o reducere temporară de emisii certificate (tCER) echivalentă cu 851900 tCO2. În 2013, 
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proiectul ”Dezvoltarea sectorului forestier comunal în Moldova” a obținut certificat pentru 328,8 mii CER.  

Un alt proiect cu relevanța pentru acțiunea NAMA se desfășoară în Parcul Național Orhei, unde au fost 

create sisteme integrate de pășunat și de gestionare a pădurilor comunitare (PNUD, 2013). Acest proiect a 

inclus reabilitarea a 500 ha de pășuni și împădurirea a 150 ha de terenuri erodate, neproductive, precum și 

inventarierea pășunilor comunale și elaborarea planurilor de gestionare a pădurilor pentru 18 primării. 

Un program important care a fost lansat pentru a combate exploatarea forestieră ilegală este IEVP 

(Instrumentul de Vecinătate și Parteneriat European) Est (țările estice) FLEG II (Programul privind 

îmbunătățirea applicării  legislației silvice și guvernării II), care are ca scop îmbunătățirea aplicării 

legislației și guvernării în domeniul forestier (ENPI FLEG, 2016). Moldova este una din cele șapte țări care 

participă la program. Obiectivele naționale specifice ale programului sunt abordrea  forțelor motrice ale 

exploatării forestiere ilegale și a comerțului și corupției asociate și reducerea presiunii asupra pădurilor 

datorită cererii crescânde de produse și servicii forestiere. 

 Informații de fond privind sectorul forestier din Moldova 

Republica Moldova este situată în Europa de Sud-Est, având hotare cu România și Ucraina. Țara este 

divizată  în 32 de raioane, 5 municipii (Chișinău, Bălți, Comrat, Bender și Tiraspol) și 2 unități teritoriale 

(Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia și Transnistria). Moldova are o populație de 3,5 milioane, din care 

circa 58% locuiesc în mediul rural (Statistica Moldovei, 2016). În 2015, venitul mediu lunar pe cap de 

locuitor a fost de 2350 lei (117 €) în mediul urban și 1658 lei (82 €) în zonele rurale (Statistica Moldovei, 

2016). Potrivit datelor Băncii Mondiale, țara este clasificată drept o țară cu venituri mai mici de mijlocii, 

unde în 2015 aproximativ 11% din populație trăia sub pragul național al sărăciei. In ultimii ani, Guvernul a 

reușit să reducă în mod semnificativ rata sărăciei de la circa 30% în 2006
1
. 

 Evoluții și tendințe în sectorul forestier  

Republica Moldova este una dintre țările europene cu cea mai mică rata de împădurire. La începutul 

secolului trecut, indicele de acoperire a teritorilui cu păduri a atins un minim de 6%, după care tendința de 

defrișare s-a inversat lent (Figura 3). În prezent, aproximativ 11% din teritoriul Moldovei este acoperit de 

                                            

1 http://data.worldbank.org/country/moldova#cp_wdi 
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păduri, care rămân sub presiune ridicată datorită activităților antropogene, precum și factorilor biotici și 

abiotici. 

Figura 3 Evoluția acoperirii forestiere în Republica Moldova (în '000 ha) 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Moldsilva și Cadastrul Funciar National la 01.01.2015 

Multe păduri sunt situate în zone dealuroase și distribuirea lor pe teritoriul țării este neunformă. Cele mai 

multe păduri din Moldova se află în partea centrală a țării, mai puține păduri sunt  la nord și încă mai puține 

la sud ( 

Figura 4). Pădurile se constituie în principal din specii de foioase, inclusiv stejar, frasin, carpen, salcâm și 

plop. Majoritatea arboretelor actuale au proviniența din lăstari și în rezultatul reîmpăduririi, însă compoziția 

naturală și formarea pădurilor primare adesea nu au fost luate în considerare. Prin urmare, un procent mare 

de păduri mature nu au compoziția genetică și cea a speciilor ecosistemelor forestiere sănătoase. 

Fragmentarea resurselor forestiere și distribuția neuniformă a acestora pe teritoriul Republicii Moldova este 

un factor negativ pentru exercitarea funcțiilor de eco protecție, care ar aduce beneficii mediului prin crearea 

condițiilor de viață confortabile pentru populație și oferirea de PFN.  

Sistemele agricole sunt, de asemenea, afectate de epuizarea resurselor forestiere. Perdelele forestiere de 

protecție în sistemele agricole, care au o lungă tradiție în Republica Moldova, au fost în mare parte distruse 

în anii 1990 de către populație în căutarea de lemn de foc (Galupa, D. și colab., 2011). Odată cu degradarea 

și dispariția perdelelor de protecție, serviciile importante de ecosistem, pe care le oferă aceste sisteme, s-au 

pierdut. Acestea includ protecția câmpurilor de eroziunea prin vânt și apă, reglarea microclimatelor prin 

asigurarea de umbra, îmbunătățirea infiltrării de apă și de nutrienți, îmbunătățirea protecției biodiversității și 

asigurarea coridoarelor biologice în peisaje fragmentate. 

Figura 4 Distribuția pădurilor în Republica Moldova 
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Sursa: Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (FRMI sau ICAS în Moldova) 

 

Codul silvic al Republicii Moldova (Articolul 2) definește "fondul forestier național"  ca "Păduri, terenuri 

destinate împăduririi, terenuri afectate gospodăriei silvice, precum şi terenurile neproductive, incluse în 

amenajamentele silvice sau în Cadastrul funciar ca păduri şi/sau plantaţii forestiere". Terenurile fondului 

forestier naționale aflate în proprietatea statului reprezintă cea mai mare parte a terenurilor împădurite 

(86,6%), în timp ce restul (14,5%) este proprietate publică administrată de autoritățile publice locale (APL), 

sau este proprietate privată (0,9%) (Tabel 1 Structura terenurilor forestiere din Republica Moldova 

după forma de proprietate  



Acțiunea NAMA privind împădurirea terenurilor degradate, zonelor riverane și perdelelor de protecție  
în Republica  Moldova 

  

 Pagina 19 din 86 

 

Categoria de proprietari Suprafata totala 

fondului național 

forestier în  

"000 ha (%) 

Suprafata acoperita cu 

paduri in '000 ha 

(%) 

Fondul național forestier proprietate publică de stat  349,7 (84,6) 328,6 (86,6) 

Fondul național forestier proprietate publică (păduri 

comunitare) 

60,1 (14,5) 48,3 (12,7) 

Fondul național forestier în proprietate privată 3,6 (0,9) 2,5 (0,6) 

Total 413,5 (100) 379,5 (100) 

). 

Tabel 1 Structura terenurilor forestiere din Republica Moldova după forma de proprietate  

Categoria de proprietari Suprafata totala 

fondului național 

forestier în  

"000 ha (%) 

Suprafata acoperita cu 

paduri in '000 ha 

(%) 

Fondul național forestier proprietate publică de stat  349,7 (84,6) 328,6 (86,6) 

Fondul național forestier proprietate publică (păduri 

comunitare) 

60,1 (14,5) 48,3 (12,7) 

Fondul național forestier în proprietate privată 3,6 (0,9) 2,5 (0,6) 

Total 413,5 (100) 379,5 (100) 

Sursa: Cadastru Funciar Naional la 01.01.2015 

Aproximativ 50 mii ha de vegetație forestieră nu se încadrează în definiția națională a terenurilor forestiere. 

Aceasta include 30,5 mii ha de perdele forestiere de protecție în sistemele agricole și fâșii riverane tampon. 

O mare parte a acestor plantații forestiere sunt în diferite stadii de degradare din cauza tăierilor ilegale în 

scopul de a obține  lemne de foc, gestionarea necorespunzătoare și concurența speciilor invazive (Banca 

Mondială, 2014). 
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Pădurile care se află în  gestionarea APL-urilor prezintă în mare parte suprafețe mici și sunt dispersate în 

jurul așezărilor rurale și urbane și sunt adesea degradate din cauza exploatărilor forestiere ilegale, 

pășunatului și poluării cu deșeuri. Această situație este rezultatul schimbărilor survenite în sectorul forestier 

după declararea independenței Republicii Moldova în 1991. Schimbările socio-politice în această perioadă 

au  rezultat în transferarea pădurilor fostelor colhozuri în gestionarea administrațiilor publice locale (APL), 

care nu au avut nici experiență, nici personal specializat pentru a le asigura protecția și gestionarea durabilă. 

Pâna în prezent, doar 15% din pădurile ale primăriilor au amenajamente silvice  (Botnari, F. și colab, 2011). 

În conformitate cu Articolul 9 al Coduluu silvic al Republicii Moldova, APL-urile au anumite competențe în 

ceea ce privește gestionarea pădurilor, care prevăd organizarea și coordonarea utilizării, regenerării și 

protecției  vegetației forestiere. Mai mult decât atât, Codul prevede că APL-uri și Agenția ”Moldsilva” 

trebuie să coopereze pentru menținerea vegetației forestiere comunitare, însă domeniul de aplicare sau 

protocolul  cooperării respective nu este clar definit (Banca Mondială, 2014). 

Contribuția sectorului forestier la PIB este mică, ajungând la 0,27% în 2010. Această contribuție 

nesemnificativă  se explică prin mai multe cauze. Lipsa ofertei de lemn este una dintre cele mai mari 

probleme ale industriei forestiere. Capacitățile actuale de prelucrare a lemnului sunt în mare măsură 

subutilizate. Structura sectorului forestier este, de asemenea, o barieră în calea dezvoltării pieței. Majoritatea 

întreprinderilor care se angajează în împădurire, gestionarea pădurilor, recoltarea și prelucrarea lemnului 

sunt ÎSS subordonate Agentiei ”Moldsilva”. Deși ÎSS produc produse din lemn de calitate, care se bucură de 

cerere pe piețele interne și internaționale, acestea sunt limitate de lipsa de concurență. Fiind companii de 

stat, acestea nu funcționează conform acelor principii de generare a profitului care sunt urmate de 

întreprinderile din sectorul privat. Utilajele de prelucrare a lemnului sunt adesea depășite și nu toate unitățile 

funcționează în mod eficient. Mai mult decât atât, prețurile la cherestea și lemne pentru foc sunt stabilite la 

nivel centralizat  de Agenția ”Moldsilva” și nu întotdeauna reflectă prețurile pieței. Aceasta afectează marja 

de profit la vânzările de cherestea și lemne pentru foc ale ÎSS care au o flexibilitate limitată de a devia de la 

lista oficială de prețuri (Mocanu V, 2015). 

Sectorul privat este, de asemenea, în mare măsură subdezvoltat. Acest lucru se datorează, în parte, lipsei de 

oportunitate de a se angaja în activități forestiere, întrucât statul deține o mare parte a resurselor forestiere 

naționale și a dezvoltat infrastructura pentru gestionarea pădurilor în mod independent. O altă cauză a 

subdezvoltării sectorului privat este lipsa în comunitățile locale a stimulentelor și resurselor - atât umane, 

cât și financiare –pentru dezvoltarea IMM-urilor forestiere (pentru mai multe informații privind barierele în 

calea dezvoltării sectorului forestier, a se vedea Capitolul 0).  

Cu toate acestea, contribuția scăzută a sectorului forestier la PIB nu înseamnă și un nivel scăzut de 

importanță a produselor forestiere și a serviciilor ecosistemice forestiere pentru populația Moldovei. Există 
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o cerere semnificativă - parțial nesatisfăcută – pentru produse forestiere pe piețele interne. Multe gospodării 

casnice din mediul rural depind de lemne de foc pentru gatit și incalzire și cherestea  pentru constructia 

caselor. În special, consumul de lemne de foc are loc la niveluri nesustenabile, care este estimat la 1,079 

milioane m
3
 pe an, ceea ce reprezintă aproximativ 80% din creșterea anuală a vegetației forestiere (Galupa, 

D. et. al., 2011). Un procent mare de lemn de foc este recoltat în mod ilegal. Multe gospodării se bazează pe 

lemn recoltat în mod ilegal, care este mai ieftin decât lemnul de foc din surse legale. Valoarea recoltei 

ilegale, conform cele mai modeste estimări este de 15-17 milioane $SUA (Banca Mondială, 2014).  

În vederea abordării exploatării forestiere ilegale,  Banca Mondială a elaborat Nota privind politicaforestieră  

(2014), în care sunt evidențiate o serie de măsuri. La nivel de stat, se propune o reformă instituțională a 

instituțiilor sectorului forestier, care va separa fucțiile de gestionare de cele de control și reglementare și va 

consolida capacitatea de reglementare și monitorizare a autorităților silvice. Strategia națională privind 

reforma instituțională a sectorului forestier din Republica Moldova a fost elaborată în 2012, dar încă nu a 

fost aprobată de Guvern. La nivel local, sunt evidențiate măsuri suplimentare, inclusiv creșterea masei 

lemnoase în scopuri energetice sau alte scopuri, ameliorarea gestionării și protecției pădurilor gestionate de 

APL, precum și furnizarea de surse de energie alternative și la prețuri accesibile pentru populația locală. De 

asemenea, în cadrul programului ENPI FLEG Moldova, a fost elaborat un raport care oferă o serie de 

recomandări privind modul de soluționare a problemei exploatărilor forestiere ilegale în Republica 

Moldova. Tabelul 2 prezintă o sintetiză a recomandărilor respective. 

Tabelul 2 Acțiuni recomandate pentru combaterea defrișărilor ilegale 

Domeniu de acțiune Descriere 

Legislativ 
- Îmbunătățirea legislației în vigoare, în special a actelor legislative și 

normative privind paza, gestionarea și folosința resurselor forestiere 
- Întensificarea sancțiunilor pentru contravenții în sectorul forestier, astfel 

încât cuantumul amenzilor și / sau mărimea pedepsei să fie corelată cu 

gravitatea faptei comise 

Economic și  financiar  
- Îmbunătățirea condițiilor financiare ale sectorului forestier național și 

majorează cuantumul alocațiilor din bugetul de stat pentru sector 

- Creșterea nivelului de salarizare al personalului silvic, pentru a reduce 
implicarea acestora în schemele de corupție  

- Crea și consolida infrastructura sectorului forestier  

Acțiuni instituționale 

(fortificarea 

capacităților) 

- Asigurarea pregătirii instruirii adecvate a personalului / specialiștilor, 
reieșînd din necesitățile sectorului forestier național, precum și tendințele 

naționale și internaționale 

Acţiuni tehnologice 
- Eliminarea practicilor de inventariere  și planificare incorectă, cum ar fi 
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Domeniu de acțiune Descriere 

subestimarea volumelor masei lemnoase și a calității  lemnului 

- Asigurarea implementării integrale a prevederilor amenajamentului silvic   
- Dotare cu echipament și utilaj necesar pentru implementarea măsurilor 

de pază și control a activităților  
- Trecerea la tehnologii noi / îmbunătățite de gestionare și conservare a 

pădurilor   

Dreptul de recoltare și 

/ sau comercializarea a 

lemnului   

- Asigurarea procesului eficient de control și verificare a activităților de 
exploatare forestieră, inclusiv activităților desfășurate de agenții publici / 

privați care au obținut drepturile de recoltare a masei lemnoase prin 
licitații 

- Eliminarea manipulărilor cu prețurile în cadrul licitațiilor pentru a 

menține prețurile stabile pentru gospodăriile sărace din mediul rural 

Controlul și 

monitorizarea 

exploatărilor 

forestiere, 

transportării, 

prelucrării și 

importului-exportului 

- Dezvoltarea unui sistem transparent de control și monitorizare la toate 

etapele de la selectarea arborilor până la recoltarea și comercializarea 
lemnului 

- Includerea organizațiilor societății civile în procesul de monitorizare 

pentru a asigura credibilitatea lui  

Social  
- Lupta cu sărăcia, în special în zona rurală, trebuie să devină un obiectiv 

de asigurare a populației cu produse din lemn și servicii pe care le oferă 

pădurea  
- Asigurarea participării vaste a societății civile în procesul de luare a 

deciziilor și de planificare a activităților sectorului forestier  

Politica forestieră 
- Promovarea dezvoltării sectorului forestier comunal  în vederea realizării 

obiectivului de extinderea pădurilor la nivel național 
- Considerarea măsurilor de gestionare durabilă a pășunilor în planificarea 

managementului forestier 

Acțiuni speciale pentru 

prevenirea și 

combaterea corupției 

- Implementara politicilor forestiere naționale cu privire la acțiunile 
preventive împotriva corupției  

- Dezvoltarea și implementarea mecanismului anticorupție bazat pe (1) 
instituțiile de stat și inițiative guvernamentale care au puterea și dorința 

de a opri corupția; (2) capacități îmbunătățite de investigare și urmărire 
în justiție a cazurilor de exploatare forestieră ilegală, (3) mass-media 

independentă, care raportează aspectele legate de corupție 

Sursa: Galupa, D. et. al. 2011 
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  Cadrul instituțional și părțile interesate cheie 

Reabilitarea terenurilor prin împădurire este o problemă trans-sectorială, care este promovată prin legi, 

programe și proiecte de către diferite instituții din Moldova. Cadrul instituțional existent nu separă clar 

funcțiile legislative și executive și nu reflectă descentralizarea procesului de luare a deciziilor (Guvernul 

Republicii Moldova, 2015). 

Ministerul Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat, Agenția ”Moldsilva” cu entitățile  subordonate, APL-

uri care dețin păduri și alte instituții care dețin terenuri cu vegetație forestieră nesemnificativă, sunt 

principalele entități care formează cadrul instituțional al sectorului forestier. În următoarele capitole se face 

o trecere în revistă a instituțiilor din sectorul forestier, precum și a instituțiilor care au un rol în promovarea 

reabilitării terenurilor, protecția mediului și dezvoltare rurală. 

Ministerul Mediului (MM) este autoritatea de stat responsabilă pentru dezvoltarea și promovarea politicilor 

și strategiilor care vizează protecția mediului, utilizarea rațională a resurselor naturale și conservarea 

biodiversității.  

Oficiul Schimbarea Climei (OSC) al MM oferă sprijin logistic Guvernului, autorităților administrației 

publice centrale și locale, organizațiilor non-guvernamentale și academice în activitățile implementate și 

promovate de Republica Moldova în temeiul CCONUSC și al Protocolului de la Kyoto. De asemenea, OSC 

implementează proiecte și activități în legătură cu schimbările climatice, inclusiv efectuează pregătirea 

inventarelor naționale a GES, elaborează și implementează  proiecte de reducere a GES, precum și activități 

care au ca scop sensibilizarea privind schimbările climatice. 

Inspectoratul Ecologic de Stat are filiale în fiecare raion, care sunt subordonate MM. Acesta este 

responsabil pentru promovarea și controlul aplicării legislației în domeniul mediului. Mai mult decât atât, 

Inspectoratul emite autorizația pentru recoltarea masei lemnoase, planificată în baza amenajamentului silvic 

Agenţia ”Moldsilv”a este  este autoritatea administrativă centrală în domeniul silviculturii și cinegeticii,  

subordonată MM care îşi exercită funcţiile în contextul promovării politicii de stat în domeniu prin 

efectuarea lucrărilor de extindere,regenerare si conservare, reconstrucţia ecologică, folosirea raţională a 

resurselor forestiere, paza, protecţia şi dezvoltarea fondul naţional forestier și cinegetic. . Agenția 

”Moldsilva” primește fonduri direct de la Guvern și în acest sens este independentă de MM. Agenția are, de 

asemenea, funcții administrative și dispune de 25 de subdiviziuni  cuprinzând 16  întreprinderi de stat pentru 

silvicultură, 4 întreprinderi de stat silvo-cinegetice, patru rezervații naturale, un parc național și Institutul de 
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Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS). Există 80 de gospodării forestiere sub nivelul întreprinderilor de stat. 

Cercetările silvice se efectuează în cadrul ICAS sau în secțiile științifice ale administrației rezervațiilor 

naturale din cadrul Agenţiei ”Moldsilva”.  

Fondul Ecologic Național (FEN). Fondul a fost creat în 1998 de către Guvernul Republicii Moldova ca un 

instrument-cheie pentru finanțarea implementării politicilor de mediu. Din punct de vedere instituțional, 

Fondul se află în și este subordonat nemijlocit MM. Eligibile pentru finanțare sunt activitățile care 

contribuie la implementarea strategiilor, programelor și planurilor pentru următoarele domenii: controlul 

calității aerului, gestionarea deșeurilor și salubrizare, aprovizionare cu apă, canalizare și protecția resurselor 

de apă, reabilitarea și plantarea de păduri și zone verzi, prevenirea alunecărilor de teren și a eroziunii 

solului, conservarea diversității biologice, cercetarea științifică, prevenirea dezastrelor naturale, 

sensibilizare, contribuții financiare la acordurile și convențiile internaționale. Organe ale administrației 

publice locale, instituții, întreprinderi și organizații ale societății civile din Moldova pot aplica pentru 

subvenții (FEN, 2016). În prezent, taxele existente pentru poluarea mediului, prevăzute în Legea privind 

plata pentru poluarea mediului, constituie principala sursă de venituri a fondului. Anual, aceste taxe 

acumulează, în medie, 15 milioane € care permit implementarea doar a unui număr limitat de activități de 

protecție a mediului.   

Autoritățile Publice Locale. APL-uri sunt gestionari a circa 100 mii ha de păduri și perdele forestiere. . În 

conformitate cu Articolul 9 (și parțial alte articole) al Codului silvic, APL-urile au anumite obligații în ceea 

ce privește gestionarea pădurilor, printre care se numără organizarea și coordonarea folosinței, gestionării, 

reabilitării și protecției  vegetației forestiere aflate în gestionarea lor. 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare este autoritatea guvernamentală centrală responsabilă 

pentru elaborarea și implementarea politicilor și programelor privind producția agricolă sustenabilă, precum 

și promovarea sectorului agroalimentar și a zonelor rurale. 

Agenția Relații Funciare și Cadastru monitorizează implementarea politicii statului în domeniul folosinței 

terenurilor și a organizării teritoriale, inclusiv reabilitarea și ameliorarea terenurilor degradate. Agenția 

efectuează lucrări legate de pregătirea cadastrului bunurilor imobile, topografie, cartografie, geoinformatică 

și prospecțiuni tehnice. 

Ministerul Economiei elaborează și, prin instituțiile subordonate, implementează politici și programe 

menite să sprijine dezvoltarea rurală, cu accent pe dezvoltarea IMM-urilor, diversificarea rurală, extinderea 
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piețelor pentru produsele locale, crearea de parteneriate publice-private și crearea de parcuri industriale, 

pentru a facilita investițiile private în zonele rurale. 

Ministerul Finanţelor - unul dintre organele administrației publice centrale, este responsabil pentru 

administrarea și alocarea de fonduri publice din surse naționale și internaționale. 

Academia de Științe a Moldovei (AȘM) este cel mai înalt for științific din țară și reprezintă singura 

instituție publică de interes național în domeniul științei și inovării. Academia are trei institute, Grădina 

Botanică (Institut), Institutul de Zoologie și Institutul de Ecologie și Geografiecare au referință la sectorul 

forestier.  

Organizații non-guvernamentale.  Circa 200 de ONG-uri sunt active în domeniul conservării biodiversității 

și promovării utilizării durabile a resurselor naturale.  

 Obiectivul NAMA  

Acțiunea NAMA privind împădurirea terenurilor degradate, zonelor riverane și a perdeleleor de protecție în 

Republica Moldova este o acțiune NAMA sprijinită. Obiectivul NAMA este de a inversa tendința de 

degradare a pădurilor și terenurilor și de a spori sechestrarea carbonului prin împădurirea a 45 mii  ha de 

terenuri degradate care au pierdut capacitatea productivă agricolă, precum și prin crearea de 15 mii ha de 

perdele forestiere riverane și 1500 ha de perdele forestiere de protecție în sisteme agricole. Țintele de 

împădurire și creare a perdelelor de protecție au fost stabilite de Agenția ”Moldsilva” și reflectă capacitatea 

lor și capacitatea comunităților locale de împădurire a terenurilor degradate și creare a perdelor forestiere. 

De asemenea, NAMA are menirea să fortifice capacitățile comunităților locale pentru impadurirea 

terenurilor degradate, pentru gestionarea durabilă a pădurilor și pășunilor lor și să le angajeze în dezvoltarea 

IMM-forestiere. Prin acțiunea NAMA vor fi sechestrate 2,13 Mt CO2e până în 2030 și un total de 5,15 Mt 

CO2e, pe o perioadă de 30 de ani.  

Un set cuprinzător de măsuri va fi elaborat și implementat în cadrul NAMA pentru a se asigura că 

activitățile de împădurire sunt sustenabile pe termen lung și pentru a promova oportunitățile de obținere a 

veniturilor în baza activităților forestiere pentru populația rurală (o descriere detaliată a măsurilor și a 

activităților este prevăzută în Capitolele 5.1, 5.3 și 6). Activitățile NAMA propuse sunt în concordanță cu 

proiectele anterioare și actuale și strategiile guvernamentale privind împădurirea și reabilitarea terenurilor, 

cum ar fi cele două proiecte CDM și Strategia de mediu pentru 2014-2023. De asemenea, activitățile 
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NAMA se bazează pe acțiunile recomandate pentru dezvoltarea durabilă a sectorului forestier din Republica 

Moldova, prezentate în Nota de politică forestieră de către Banca Mondială (2014), care a fost elaborată în 

strânsă cooperare cu Agenția ”Moldsilva” și alte instituții din sectorul forestier. În documente, următoarele 

acțiuni sunt identificate drept acțiuni de mare prioritate pentru promovarea dezvoltării sectorului forestier: 

 Implicarea sectorului privat, prin dezvoltarea IMM-urilor rurale care furnizează servicii, în așa 

domenii cum ar fi împădurirea, recoltarea și alte activități forestiere (de exemplu, comercializarea 

PFN); 

 Asigurarea ofertei de lemn sustenabile prin împădurire cu specii forestiere energetice repede 

crescătare; 

 Crearea și menținerea pădurilor stabile și diversificate pentru a contribui la adaptarea la schimbările 

climatice și atenuarea efectelor acestora; 

 Implementarea a mai multor proiecte de împădurire la nivel regional, pentru a aborda degradarea 

terenurilor, crearea de oportunități de locuri de muncă, îmbunătăți producția agricolă și, eventual, 

reduce cererea de lemn recoltat în mod ilegal (Banca Mondială, 2014). 

Cadrul NAMA are patru componente, fiecare fiind format dintr-un set de măsuri de promovare a 

implementării  pe scară largă a împăduririi terenurilor degradate și neproductive (Figura 5). Componentele 

includ: 

1. un program de împădurire pentru a planifica, implementa și monitoriza activitățile de împădurire pe 

o suprafață de 61,5 mii ha; 

2. un program de dezvoltare a capacităților  pentru a fortifica abilitățile și cunoștințele comunităților 

locale cu privire la împădurire și gestionarea durabilă a resurselor naturale; 

3. un program de dezvoltare a pieții pentru a promova dezvoltarea IMM-urilor forestiere; 

4. un mecanism de finanțare NAMA, care va fi creat pentru a asigura finanțare pe termen lung pentru 

activitățile care urmează să fie dezvoltate în cadrul celor patru componente NAMA, precum și 

pentru a crea stimulente pentru comunitățile locale de a se angaja în procesele de împădurire și 

gestionarea durabilă a resurselor naturale. Principalele surse de finanțare pentru implementarea 

activităților NAMA vor fi fondurile publice naționale și subvențiile internaționale. Subvențiile vor 

fi folosite pentru a stabili un fond de refinanțare pentru dezvoltarea IMM-urilor și pentru a promova 
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gestionarea durabilă a resurselor naturale în comunitățile locale. 

 

Figura 5 Componentele acțiunii NAMA privind împădurirea terenurilor degradate, zonelor riverane și a 

perdeleleor de protecție în Republica Moldova  

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: elaborare proprie 
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NAMA de împădurire și de fortificare a capacităților vor fi implementate  pentru a abilita comunitățile  în 

ceea ce privește reabilitarea și gestionarea durabilă a pădurilor pe termen lung, prin furnizarea de formare cu 

privire la toate aspectele relevante planificării, implementării și monitorizării  activităților forestiere. 

Aceasta include pregătirea planurilor de amenajare a pădurilor pentru pădurile existente și nou înființate, 

care în prezent sunt disponibile doar pentru o mică parte din pădurile comunale. Mai mult, Programul de 

fortificare a capacității va îmbunătăți cunoștințele fermierilor cu privire la gestionarea pășunilor, deoarece 

lipsa surselor de alimentare adecvate pentru bovine este un factor important al degradării pădurilor. Această 

măsură este menită să creeze stimulente  pentru comunitățile locale de a se implica în procesul de 

împădurire, întrucât bovinele sunt o importantă sursă de venit în multe comunități și înființarea plantațiilor 

forestiere poate fi văzută ca o activitate concurentă care reduce disponibilitatea pășunilor. Agricultorii vor 

învăța cum să crească productivitatea pășunilor existente, de exemplu, prin îmbunătățirea practicilor de 

gestionare a pășunilor sau prin introducerea unor specii de pășuni îmbunătățite pentru a elibera terenurile 

pentru împădurire. Programul de Dezvoltare al pieței este prevăzut ca o altă măsură de stimulare având ca 

scop creșterea interesului comunităților în participarea în procesul de împădurire și gestionarea pădurilor 

prin dezvoltarea IMM-urilor bazate pe resurse forestiere care vor fi produse în cadrul Programului de 

împădurire. Acest program va necesita fortificarea capacității locale, cercetarea pieții și investiții în 

tehnologie, precum și dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare mai eficiente. 

 Barierele în calea împăduririi terenurilor degradate 

 Bariere economice și financiare 

În Republica Moldova implementarea programelor și proiectelor de împădurire și celor de reabilitare a 

terenurilor este sever limitată de lipsă de finanțe publice
2
. Fondul Ecologic Național (FEN), principalul 

instrument de finanțare pentru implementarea politicii de mediu, constituie doar 0,2% din tot bugetul 

național. În 2015, de exemplu, în FEN au fost acumulate 233,5 milioane lei (aproximativ 12 milioane €), 

care au fost distribuite între 350 de proiecte. Printre cele  350 de proiecte, 267 au fost în domeniul 

sistemelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare; 28 proiecte au vizat cercetări științifice și activități de 

sensibilizare; 18 proiecte au fost aprobate pentru inverzirea teritoriilor și extinderea pădurilor (inclusiv 

                                            

2
 Analiza barierelor în mare măsură se bazează pe rapoartele Băncii Mondiale (2014) și Botnari F., Galupa D., Platon I. și colab. 2011. Utilizarea 

altor surse este indicată în text. 
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ecologizarea parcurilor și grădinilor publice și împădurirea terenurilor degradate); și 10 proiecte au primit 

finanțare pentru prevenirea dezastrelor. Pentru implementarea "Planului Național de extindere a terenurilor 

acoperite cu vegtația forestieră pentru 2014-2018", obiectivul căruia este împădurirea a 13050 ha de teren și 

se numără printre cele 18 proiecte pentru care au fost oferite  fonduri pentru înverzirea teritoriilor și 

extinderea pădurilor, au fost aprobate 1,3 milioane €. Cu toate acestea, fondurile încă nu au fost distribuite.  

Lipsa mijloacelor din bugetul de stat pentru activitățile de mediu, de asemenea afectează desfășurarea 

activităților Agenției ”Moldsilva”. Autoritatea publică centrală pentru silvicultură și cinegetică primește 

puțin sprijin de la bugetul de stat și în mare măsură se află la auto-finanțare din 1998. Sprijinul din partea 

statului a scăzut de-a lungul anilor din cauza crizei economice cu care se confruntă Moldova (Tabel 3). 

Bugetul de stat este prevăzut pentru elaborarea amenajamentelor silvice, protecția pădurilor, împădurirea și 

reîmpădurirea, precum și cercetare științifică, printre alte activități. Bugetul este distribuit de către Agenția 

”Moldsilva” entităților subordonate, pe baza planurilor anuale de activitate. Articolul 46 din Codul silvic 

prevede instituirea unui Fond pentru conservarea și dezvoltarea pădurilor cu finanțare din partea Guvernului 

pentru gestionarea, regenerarea și protecția pădurilor; cu toate acestea, fondul încă nu a fost creat (Cerescu, 

A., 2015). 

Tabel 3 Contribuția anuală ca sprijin de la  bugetul  de stat la totalul veniturilor brute ale Agenției Moldsilva 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sprijin de la bugetul de stat ( "000 MDL) 28168 8000 8618 5000 9504 14905 

Totalul veniturilor brute ale Agenției 

Moldsilva ("000 MDL) 

184757 185521 223807 254160 296577 302808 

Contribuția sprijinului de la bugetul de stat 

la totalul veniturilor brute (%) 

15,2 4,3 3,9 2,0 3,2 4,9 

Sursa: elaborare proprie, pe baza datelor furnizate de Moldsilva, disponibile la: www.moldsilva.gov.md 

 

Importante activități generatoare de venit ale Agenției Moldsilva includ licitatii de masă lemnoasă pe picior 

pentru sectorul privat, darea în arendă a pădurilor în scopuri cinegetice și de recreere și vânzarea de produse 

din lemn prin ÎSS subordonate (veniturile și cheltuielile aferente activităților forestiere și industriei 

forestiere sunt prezentate succint în Tabelul 4). In ultimii ani, venituri suplimentare au fost obținute din 

vânzarea de credite de carbon generate de proiectul ”Conservarea solurilor în Moldova”, proiectul 

”Dezvoltarea sectorului forestier comunal din Moldova” și al treilea proiect non-CDM de împădurire, care 
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vindea  credite voluntare de carbon. Cu toate acestea, cheltuielile anuale ale Agenției ”Moldsilva” depășesc 

veniturile anuale, limitând oportunitățile de investiții în sectorul forestier.   

Tabelul 4 Prezentarea  veniturilor și a cheltuielilor anuale ale Agenției Moldsilva (în '000 MDL) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Venituri brute, activități 

forestiere 

127557 152824 187894 224445 258974 262803 

Cheltuieli, activitati 

forestiere 

163014 162634 210376 236602 278682 293988 

Cheltuieli, salarii 81132 88708 116702 126361 175253 167265 

Venitul net, activități 

forestiere 

-116589 -98518 -139184 -138518 -194961 -198450 

Venituri brute, industria 

forestieră 

29032 24697 27295 24715 28099 25100 

Cheltuieli, industria 

forestieră 
32990 28473 29882 27102 27914 21494 

Cheltuieli, salarii 10878 10364 9641 9212 9512 7849 

Venitul net, industria 

forestieră 

-14836 -14140 -12228 -11599 -9327 -4240 

Total venit net, activități și 

industrie forestieră 

-131425 -112658 -151412 -150117 -204288 -202690 

Sursa: elaborare proprie, pe baza datelor furnizate de Agenția Moldsilva, disponibile la: www.moldsilva.gov.md 

 

Investițiile Agenției ”Moldsilva” în sectorul forestier sunt limitate și din cauza lipsei de acces la servicii 

financiare. În prezent, situația este agravată de un scandal de corupție în sectorul bancar, care afectează 

lichiditatea băncilor și oportunitățile investitorilor de a obține împrumuturi. Împrumuturile convenționale 

sunt oferite la o rată a dobânzii de aproximativ 19,5%, cu cerințe restrictive pentru garanții, ceea ce nu se 

potrivește cu necesitățile multor proiecte din sectorul forestier, care adesea au costuri investiționale inițiale 

mari și perioade lungi de recuperare.  

Lipsa de finanțare este o barieră importantă pentru extinderea activităților de împădurire și implementarea 

măsurilor de inversare a procesului de degradare a terenurilor. Acest lucru se reflectă, de exemplu, în 

progresul lent în realizarea obiectivelor privind extinderea vegetației forestiere, care urmează a fi atinse prin  

împădurirea terenurilor degradate, printre alte măsuri. În afară de reforme instituționale, care sunt necesare 

pentru mărirea eficienței unora dintre activitățile Agenției ”Moldsilva” și cu ele fluxul anual de venituri, 

http://www.moldsilva.gov.md/
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este nevoie de un sprijin extern, pentru a finanța un program la nivel național de împădurire, de exemplu, de 

la bugetul de stat. Suprafețele de terenuri degradate care pot fi împădurite din bugetul anual disponibil în 

prezent, nu este suficientă pentru a opri tendința de accelerare a degradării terenurilor și pădurilor. 

Tabelul 5 prezintă un rezumat privind barierele și activitățile economice și financiare, care vor fi 

implementate în cadrul acțiunii NAMA pentru a elimina barierele.  

Tabelul 5 Pezentarea  barierelor economice și financiare și a activităților NAMA planificate pentru a elimina barierele 

Bariera Activitate Descriere 

Lipsa de finanțare pentru 
implementarea programelor de 

împădurire pe scară largă 

Mecanismul de finanțare: grant Adițional la  resursele financiare 
de la bugetul de stat, Guvernul 

intenționează să mobilizeze 
sprijin internațional pentru a 
finanța trei programe NAMA  

Lipsa accesului la credite Mecanismul de finanțare: fond 

de refinanțare a  împrumuturilor 

Un fond de refinanțare a  

împrumuturilor va fi creat pentru 
finanțarea investițiilor în 
gestionarea durabilă a resurselor 

naturale și dezvoltarea IMM-
urilor 

Sursa: elaborare proprie 

 Bariere socio-economice 

Resursele forestiere din Moldova sunt amenințate în măsură foarte mare de exploatare excesivă. Unul dintre 

motive este dependența comunităților rurale de resursele forestiere, în primul rând de lemne de foc pentru 

scopuri energetice. Deşi o mare parte a populației rurale are acces la rețeaua de gaze și energie electrică, 

lemnele de foc sunt o sursă mai ieftină de energie pentru gospodăriile sărace. Mai mult decât atât, 

cheresteaua constituie un material de construcție important pentru case în zonele rurale (Popa, B. et.al., 

2014). Așa cum s-a menționat în capitolul 2.1 privind evoluțiile din sectorul forestier din Republica 

Moldova, nevoile de subzistență ale comunităților rurale sunt un factor semnificativ în ceea ce privește 

tăierile ilicite a pădurii. Cererea mare nesatisfăcută de resurse forestiere ar putea pune în pericol succesul 

activităților de împădurire pentru reabilitarea terenurilor în cazul în care comunitățile rurale nu vor putea să-

și permită energie din surse alternative și la prețuri accesibile. Cu toate acestea, Programul de împădurire ar 

putea oferi, de asemenea, o parte a soluției în cazul în care terenul este rezervat pentru înființarea plantațiilor 

energetice cu o creștere rapidă. 
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Activitățile din sectoarele agricol și zootehnic sunt, de asemenea, un factor important al degradării pădurilor 

și solului. Pășunile existente nu sunt suficiente pentru a satisface cererea tot mai mare a sectorului 

zootehnic. De asemenea, productivitatea pășunilor este scăzută, iar aproximativ 70% de pășuni se află în 

diferite stadii de degradare. Pășunatul excesiv produce degradarea solului și scăderea în continuare a 

productivității pășunilor. În căutarea unor surse alternative de furaje, pășunatul vitelor în păduri este în 

creștere, ceea ce dăunează arborilor tineri și are un impact negativ asupra regenerării pădurilor. 

O barieră importantă pentru împădurirea terenurilor degradate va fi lipsa de voință și abilitatea comunităților 

de a dedica o parte a terenurilor degradate pentru  împădurire, care sunt folosite ca pășuni pentru vite. Au 

fost raportate cazuri când agricultorii au dezrădăcinat puieții după activitățile de împădurire pentru a 

întoarce terenul la pășune (Gulca, V. 2006). Acest lucru se face din necesitate, din cauza lipsei de furaje și 

contribuției importante a produselor animaliere la venitul gospodăriei. Reabilitarea terenurilor degradate, 

prin activități de împădurire va fi puțin probabil de succes dacă în paralel nu va fi abordată problema lipsei 

și degradării pășunilor. Comunităților vor trebui să fie oferite stimulente, cum ar fi pășuni îmbunătățite, 

pentru a stimula dorința lor de a se angaja în activități de împădurire și pentru a-și proteja pădurile ulterior. 

Pentru succesul pe termen lung al acțiunii NAMA, este important să fie creată  o "cultură forestieră" în 

comunitățile locale, astfel încât împădurirea să nu fie considerată o concurență  pentru activitățile 

zootehnice, ci ca o activitate complementară. Planificarea la nivelul peisajului va fi necesară  pentru a 

aborda în mod eficient factorii de degradare a terenurilor și pădurilor. 

Tabelul 6 prezintă un rezumat al barierelor și activităților socio-economice care vor fi implementate în 

cadrul programului NAMA pentru a elimina barierele.  
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Tabel 6 Prezentarea  barierelor socio-economice și a activităților NAMA planificate de înlăturare a  

barierelor 

Bariera Activitate Descriere 

Cererea mare 
nesatisfacută pentru 

resurse forestiere 

I. Programul de 
împădurire 

II. Programul de 
fortificare a 

capacităților 
III. Programul de 
dezvoltare a pieței 

I. (a) sporirea disponibilității resurselor și serviciilor 
forestiere, împădurire a 45 mii ha de terenuri degradate și 

crearea a 15 mii ha de perdele forestiere riverane și 1500 ha 
de perdele forestiere de protecție în sistemele agricole; (b) 

utilizarea unui amestec echilibrat de specii de arbori în 
scopuri de reabilitare și conservare,  și care să răspundă 
necesităților  comunitare pe termen scurt. 

II. Comunităților locale  vor fi oferite  formări și ateliere de 
fortificare a capacităților pe plan local, întru îndeplinirea 
sarcinilor aferente împăduririi și gestionării pădurilor. 

III. Prin crearea IMM-urilor, în cadrul Programului de 
dezvoltare a pieții,  se intenționează să se formalizeze 

comerțul cu produse forestiere și PFN și să se asigure că 
comercializarea acestor produse are loc în limitele pragurilor 
de sustenabilitate. 

Recoltarea ilegală a 

lemnului 

I. Programul de 

împădurire 
II. Programul de 
fortificare a 

capacităților 

I. Toate terenurile care urmează să fie împădurite în cadrul 

programului NAMA vor fi cuprinse cu lucrările de 
amenajare a pădurilor (aceste planuri în prezent lipsesc 
pentru majoritatea pădurilor comunale ).  

II. Personalul selectat în comunități vor beneficia de instruiri 
pentru a fi în măsură să aplice planuri amenajistice a 
pădurilor, și anume să desfășoare toate activitățile legate de 

planificarea, recoltarea, protecția pădurilor și monitorizarea. 
 

Pășunatul bovinelor 
în păduri poate 

amenința plantațiile 
forestiere nou 
înființate 

 
Lipsa dorinței din 

partea comunităților 
de a impaduri 
terenurile degradate 

în cazul în care 
acestea sunt  folosit 
ca pășune. 

I. Programul de  
împădurire 

II. Programul   de 
fortificare a 
capacităților 

I. Pentru elaborarea amenajamentelor silvice, ,  va fi adoptată 
o abordare de planificare integrată, pentru a lua în 

considerare și necesitățile comunităților rurale privind 
pășunile. În cazul în care a fi  posibil, vor fi create sisteme 
silvopastorale (sisteme silvopastorale sunt o combinație de 

arbori și / sau arbuști cu pășuni). 
II. Comunitățile vor beneficia de formare privind crearea 

sistemelor pastorale și pășuni îmbunătățite, precum și cu 
privire la practicile de gestionare îmbunătățită a pășunilor. 

Lipsa de  surse de 

energie (alternative) 
la prețuri accesibile 

I. Programul de 

împădurire 
II. Programul de 
dezvoltare a pieței 

I. (a) Se va merge pe linia unui echilibru sănătos al speciilor 

de rotație de lungă durată  în scopuri de reabilitare și 
conservare  și a speciilor de rotație  scurtă durată care 
satisfac necesitățile comunităților în lemne de foc. Creșterea 

ofertei de lemn de foc va contribui la menținerea stabilității 
prețurilor sau chiar la micșorarea lor; (b) programul de 

împadurire va contribui la creșterea veniturilor gospodăriilor 
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Sursa: elaborare proprie 

 

 Bariere de mediu 

Stabilitatea și funcționarea multor ecosisteme forestiere din Moldova este perturbată. Focarele dăunătorilor 

defoliatori și seceta gravă din 2007 au afectat starea de sănătate a pădurilor în ultimii ani. Există mai multe 

cauze a instabilității ecosistemelor forestiere, inclusiv exploatarea excesivă a resurselor forestiere, 

gestionarea necorespunzătoare a pădurilor și a faunei sălbatice și concurența speciilor invazive.  

Diferite simulări prezic, că pădurile Moldovei - în componența lor actuală - vor fi grav afectate de 

schimbările climatice, ceea ce va conduce, probabil, la fenomenul de uscare în masă în mai multe regiuni 

ale țării. Cercetatorii preconizează că, chiar și modificări mici ale temperaturii și precipitațiilor ar putea 

afecta foarte mult creșterea și supraviețuirea pădurilor în viitor. În perioada 2010-2039, condițiile climatice 

se vor schimba în mod semnificativ în nordul țării, unde este de așteptat că suprafețele susceptibile la uscare 

(uscarea arborilor), se vor mări cu circa 15-25%. Către 2040-2069, condițiile se vor deteriora și mai mult, 

extinzându-se spre sud. Crearea de păduri stabile, diversificate, adaptate la schimbările climatice reprezintă 

o provocare semnificativă și va necesita măsuri continue, inclusiv cercetări cu privire la selectarea, 

proveniența adaptivă și genotipuri ale speciilor (FAO, 2010).  

Împădurirea terenurilor degradate, zonelor riverane și a perdeleleor de protecție în Republica Moldova va 

consolida stabilitatea ecologică a peisajului prin reducerea fragmentării și restabilirea serviciilor 

ecosistemice oferite de sol și de păduri. Selecția speciilor de arbori va fi importantă pentru formarea unor 

ecosisteme sănătoase și rezistente, care, de asemenea, vor putea rezista amenințărilor actuale și viitoare, 

cum ar fi schimbările climatice. 

Tabelul 7 prezintă un rezumat privind barierele și activitățile de mediu care vor fi implementate în cadrul 

acțiunii NAMA cu scopul de eliminare a barierelor.  

 

rurale prin oferirea unor oportunități de angajare în toate 

activitățile legate de împădurire și de gestionare a pădurilor. 
II. Programul de dezvoltare a pieții va spori oportunitățile de 
venit pentru gospodăriile din mediul rural, prin crearea de 

IMM-uri forestiere. Veniturile suplimentare vor ajuta la 
achitarea plății pentru energie electrică și gaze naturale, care 
au o acoperire de 100% în zonele rurale ale Moldovei. 
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Tabel 7 Prezentarea barierelor de mediu și a activităților NAMA de înlăturare a barierelor 

Bariera Activitate  Descriere 

Amenințările din partea 

factorilor biotici, de exemplu 
dăunători 

I. Programul de împădurire I. (a) Speciile de arbori vor fi selectate 

în funcție de condițiile staționale 
actuale și cele așteptate pentru a crea 
ecosisteme forestiere sănătoase și 

rezistente; (b) Planurile de amenajare a 
pădurilor vor include acțiuni preventive 
în vederea limitării amenințărilor din 

partea factorilor biotici. 

Impactul negativ al schimbărilor 
climatice asupra plantațiilor 
forestiere  

I. Programul de împădurire I. Impactul potențial al schimbărilor 
climatice asupra creșterii și sănătății 
arborilor va constitui un criteriu 

important pentru selectarea speciilor 
pentru Programul de împădurire. 

Speciile de arbori vor fi selectate 
pentru a se potrivi cât mai mult posibil 
cu condițiile staționale actuale și cele  

așteptate.  

 

 Bariere tehnice, de capacitate și informaționale  

APL-urile care dețin păduri sunt responsabile pentru gestionarea și protecția acestora. Cu toate acestea, 

activitățile de gestionare a pădurilor sunt limitate de lipsa de capacității umane și financiare. Pădurile 

comunale  degradate și exploatate excesiv reflectă această constrângere. De asemenea, multe terenuri 

comunale  care au fost impadurite de Agenția ”Moldsilva” în perioada 2002-2010 încă nu sunt înapoiate 

APL-urilor. Unele APL-uri nu dispun de capacități și cunoștințe necesare pentru a gestiona pădurile lor, în 

timp ce aletle nu doresc să-și  înapoieze pădurile.  

Fortificarea capacității locale și a cunoștințelor privind împădurirea și re-împădurirea terenurilor degradate, 

gestionarea și protecția pădurilor, este o necesitate pentru a asigura eficacitatea și durabilitatea unui program 

național de împădurire. Aceasta include, de exemplu, elaborarea amenajamentelor silvice pentru pădurile 

comunale, întrucât majoritatea APL-urilor nu  au astfel de planuri.  

Personalul Agenției ”Moldsilva” oferă formare la fața locului pentru populația locală în timpul activităților 

de împădurire și, de asemenea, prin Oficiul Național de Consultanță Silvică (ONCS). Aceste eforturi ar 

trebui să fie intensificate de Agenția ”Moldsilva” și/sau alte entități care sunt active în domeniul împăduririi, 

pentru a se asigura că există suficiente capacități pentru extinderea activităților de împădurire pe terenurile 
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comunale degradate cu participarea comunității la toate activitățile de împădurire și de gestionare a 

pădurilor. 

Pentru a aborda în mod eficient factorii de degradare a terenurilor și pădurilor în comunitățile locale, 

activitățile de fortificare a capacităților vor trebui să fie extinse și asupra altor domenii, inclusiv asupra 

gestionării pășunilor. Așa cum s-a menționat anterior, lipsa surselor de hrană adecvate, în special a pășunilor 

îmbunătățite, este un factor important al degradării solului și pădurilor în comunitățile rurale. O cunoaștere 

mai bună de către agricultori a aspectelor cu privire la îmbunătățirea pășunilor, gestionarea pășunilor și 

beneficiile sistemelor silvopastorale - combinația pășunilor cu arbori și arbuști - va contribui la reducerea 

presiunii sectorului zootehnic asupra pădurilor locale. 

De asemenea, sunt necesare cercetări adiționale pentru a sprijini extinderea activităților de împădurire, oferi 

recomandări cu privire la acțiunile corective și de a evalua rezultatul acestora. Există multe exemple de 

cercetări forestiere inovatoare în derulare. Cu toate acestea, cercetările, de regulă, se axau pe perioade 

relativ scurte, parțial datorită bugetelor și finanțării limitate. Republica Moldova nu dispune de un program 

național de cercetări forestiere și de coordonare a cercetării forestiere la nivel național. Lipsa unui program 

național de cercetare forestieră, implicarea slabă a autorităților publice silvice în stabilirea priorităților de 

cercetare, dar, de asemenea, și faptul că rezultatele nu sunt diseminate, sau sunt diseminate inconsecvent  

către autoritățile silvice de stat, limitează eficacitatea cercetărilor forestiere.  

Tabelul 8 prezintă un rezumat privind barierele tehnice, de capacitate și  informaționale și activitățile care 

vor fi implementate în cadrul acțiunii NAMA pentru a înlătura barierele.  

Tabel 8 Privire de ansamblu asupra barierelor tehnice, de capacitate și informaționale  și activități NAMA pentru înlăturarea 

barierelor 

Bariera Activitate Descriere 

Lipsa de capacități umane pentru 

împădurirea și gestionarea 
pădurilor 

I. Programul de fortificare a 

capacităților 

În cadrul Programului vor fi 

oferite o serie de instruiri și 
ateliere de lucru pentru 

comunitățile locale orientate spre 
fortificarea capacităților locale 
de realizare a sarcinilor aferente 

activităților de împădurire și de 
amenajare a pădurilor. 

Lipsa amenajamentelor silvice 
pentru păduri comunale 

I.Programul de împădurire Amenajamentele silvice vor fi 
elaborate pentru toate terenurile 

care urmează să fie împădurite în 
cadrul programului NAMA. 
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Lipsa de cunoștințe privind 

îmbunătățirea gestionării 
pășunilor 

I. Programul de fortificare a 

capacităților 

În cadrul Programului vor fi 

oferite instruiri și ateliere de 
lucru privind îmbunătățirea 
managementului pășunilor 

gestionate de comunitățile locale. 

Lipsa de cercetări forestiere pe 
termen lung 

I. Programul de împădurire În cadrul Programului vor fi 
realizate activități de cercetare, 
pentru a evalua impactul social, 

economic și de mediu. 

Sursa: elaborare proprie 

 Bariere juridice, de reglementare și instituționale 

În conformitate cu articolul 15 din Legea cu privire la reabilitarea terenurilor degradate prin împădurire, 

împădurirea terenurilor degradate este obligatorie, atât pentru persoane fizice, cât și juridice, în cazul în care 

autoritățile locale sau naționale pentru protecția mediului constată că împădurirea devine necesară pentru 

protejarea interesului național și bunăstării populației din Moldova de amenințările de degradare a 

terenurilor. În cazul în care proprietarii de terenuri nu respectă legea, terenurile lor pot fi expropriate de 

guvern. 

O altă barieră pentru împădurirea terenurilor degradate comunale, precum și gestionarea eficientă a 

pădurilor deținute de APL este lipsa unei definiții clare a rolurilor APL și a Agenției ”Moldsilva” în aceste 

activități. În conformitate cu Codul silvic, APL-urile au anumite competențe privind gestionarea pădurilor 

care le aparțin, așa ca organizarea și coordonarea folosinței, pazei, reabilitării și protecției vegetației 

forestiere. Mai mult decât atât, cadrul de reglementare prevede că APL-urile trebuie să coopereze cu 

Agenția” Moldsilva” întru menținerea vegetației forestiere comunale, însă  o definire clară a domeniului de 

aplicare pentru o astfel de cooperare nu este prevăzută. 

Multe APL-uri nu dispun de cunoștințe, aptitudini și resurse financiare care sunt necesare pentru a gestiona 

eficient și a proteja pădurile în conformitate cu cadrul tehnic de reglementare. Acest lucru este demonstrat, 

de exemplu, de cantitățile anuale mari de lemn recoltat în mod ilicit în zonele ușor accesibile și acolo, unde 

controlul și monitorizarea sunt limitate. În lipsa amenajamentelor silvice și modalităților de gestionare 

activă și de protecție a pădurilor, este dificil de a înțelege cum pădurile APL-urilor și plantațiile noi 

înființate în cadrul programului de împădurire pot supraviețui fără a deveni degradate și supra-exploatate. 

Gestionarea durabilă în viitor a acestora va depinde de îmbinarea dintre îmbunătățirea cadrului instituțional 

de gestionare a pădurilor și planificarea managementului forestier. Având în vedere presiunea antropică 

semnificativă asupra acestor păduri, gestionarea lor pe viitor ar trebui să fie o prioritate, pentru a stopa 

degradarea lor continuă. 
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Planificarea activităților de împădurire va trebui să se bazeze pe o abordare peisajistică, deoarece unii  dintre 

cele mai importanți factori ai degradării terenurilor și pădurilor se află în afara sectorului forestier. 

Planificarea la nivel de peisaj va necesita cooperarea și coordonarea activităților între autoritățile centrale, 

cum ar fi Agenția ”Moldsilva”, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și 

APL. In trecut, a existat o lipsă de coordonare și de sincronizare a politicilor și a activităților legate de 

utilizarea și conservarea resurselor naturale. În general, cooperarea între administrația centrală și locală este 

nesemnificativă în ceea ce privește problemele de mediu.  

Tabelul 9 prezintă un rezumat privind barierele și activitățile juridice, de reglementare și instituționale, care 

vor fi implementate în cadrul programului NAMA pentru a elimina barierele.  

Tabel 9 Prezentarea  barierelor și activităților juridice, de reglementare și instituționale, care vor fi implementate în cadrul 
programului NAMA pentru a elimina barierele 

Bariera Activitate Descriere 

Lipsa unei definiții clare a 
rolurilor APL și Moldsilva în 

ceea ce privește împădurirea 
terenurilor degradate 

I. Programul de 
împădurire 

I. În cadrul programului NAMA, 
comunitățile vor decide dacă doresc să 

participe la programul de împădurire  și 
care terenuri comunale ar trebui să fie 

împădurite. În cazul în care acestea vor 
decide să transfere terenurile pentru 
împădurire Agenției ”Moldsilva”, între 

cele două părți vor fi realizate 
aranjamente contractuale care definesc 
rolurile și responsabilitățile lor.  

 

Lipsa de coordonare și 
sincronizare a politicilor și a 
activităților legate de utilizarea și 

conservarea resurselor naturale. 

Instituirea unui cadru 
instituțional pentru 
dezvoltarea și 

implementarea NAMA 

Va fi stabilit un cadru instituțional care 
să implice toate instituțiile necesare 
pentru a dezvolta, implementa și 

gestiona NAMA care este una trans-
sectorială și cuprinde o gamă largă de 

subiecte, cum ar fi reabilitarea 
terenurilor, atenuarea schimbărilor 
climatice, dezvoltarea pieței și 

finanțarea. 

Sursa: elaborare proprie 

 Bariere în calea dezvoltării pieței 

Contribuția actuală a sectorului forestier al Republicii Moldova la PIB este scăzută, dar există o cerere 

semnificativă pentru produse forestiere. Cu toate acestea, dezvoltarea industriei forestiere și a pieței 

produselor forestiere este îngreunată de numeroși factori. 
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Industria forestieră este dominată de Întreprinderile de stat pentru silvicultură (ÎSS) ale Agenției 

”Moldsilva”, care execută cea mai mare parte a activităților de împădurire, precum și recoltare și prelucrare 

a lemnului în acest sector. Din cauza acestei poziții dominante, sectorul privat este mic și slab dezvoltat. 

Comunitățile în special, nu dispun de competențe și experiență în dezvoltarea ÎMM forestiere. Singurul 

domeniu unde există unele oportunități de implicare a sectorului privat, este recoltarea în cadrul sistemului 

de licitații forestiere privind exploatarea parchetelor cu tăieri de produse principale, care a fost instituit în 

2010. Cu toate acestea, cantitatea de lemn oferită în cadrul licitațiilor este mică și include, în principal, 

specii de valoare scăzută.  

Promovarea dezvoltării IMM-urilor forestiere în sectorul privat este o opțiune de a spori competitivitatea 

sectorului forestier oferind, în același timp, noi surse de venit, în special pentru comunitățile rurale. 

Activitățile de împădurire, de exemplu, sunt deja în mod frecvent efectuate de către membrii comunităților 

locale, dar acestea au mai mult un caracter informal, deoarece pădurarii remunerează oamenii cu lemn de 

foc. Eliminarea acestei practici va spori oportunitatea de crearea a IMM-urilor care se angajează în 

împădurire. Mai mult decât atât, extinderea vânzării  competitive a lemnului pe o piață echitabilă și deschisă 

va încuraja, adițional, dezvoltarea IMM-urilor în sectoarele de recoltare, transportare și prelucrare. 

Tabelul 10 prezintă un rezumat privind barierele în calea dezvoltării pieței și a activităților de piață, care vor 

fi implementate în cadrul programului NAMA pentru a elimina barierele. 

Tabelul 10 Prezentarea barierelor în calea dezvoltării pieței și a activitățile  în cadrul programului  NAMA pentru 

înlăturarea barierelor 

Bariera Activitate Descriere 

Comunitățile nu dispun de 

competențe și experiență în 
dezvoltarea IMM-forestiere 

I. Programul de fortificare a 

capacităților 
II. Programul de dezvoltare a 
pieței 

I. Programul va oferi formare pe 

teme relevante pentru dezvoltarea 
IMM-urilor, inclusiv practicile de 
recoltare durabile, gestionarea 

calității produselor, utilizarea 
tehnologiilor de recoltare și de 

prelucrare, de marketing și strategii 
de vânzări și planificare financiară. 
II. (a) În cadrul programului va fi 

realizată analiza de piață pentru a 
identifica produsele și serviciile cu 
cel mai mare potențial de dezvoltare 

forestier pentru IMM-uri; (b) va fi 
creat un oficiu  de asistență pentru a 
sprijini comunitățile locale în 

dezvoltarea IMM-urilor, inclusiv în 
pregătirea planurilor de afaceri, 
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înființarea infrastructurii de afaceri 

și accesul la serviciile financiare. 

Sursa: elaborare proprie 

 Analiza de politici 

 Contextul politicii naționale climatice al acțiunii NAMA 

 

Republica Moldova contribuie cu aproximativ 0,03% din emisiile globale de GES. În 2013, totalul emisiilor 

de GES ale țării au fost de 12,8 milioane tone CO2e și emisiile de GES pe cap de locuitor au fost mai puțin 

de jumătate din media mondială. Aproximativ 65,5% din emisiile naționale de GES au provenit din sectorul 

energetic, urmat de sectorul agricol (16,6%), sectorul deșeurilor (12,2%) și sectorul proceselor industriale 

(5,2%). Emisiile de GES ale sectorului FTSCFTS au contribuit cu 0,2% din totalul emisiilor (MM, 2013). 

În perioada 1990-2010, cu unele excepții, sectorul FTSCFTS a fost o sursă de sechestrare a carbonului 

(Error! Not a valid bookmark self-reference.6). După declararea independenței Republicii Moldova în 

1991, sechestrările de CO2 aferente pădurilor s-au micșorat  ca urmare a unor schimbări în întreținerea și 

exploatarea pădurilor, creșterii substanțiale a tăierilor ilicite, etc., dar s-au stabilizat din nou după 1995, când 

terenurile agricole au devenit o sursă de emisii de GES ca urmare a modificărilor în exploatarea și 

gestionarea terenurilor agricole. 

 

Figura 6. Emisii / sechestrări în sectorul FTSCFTS pe categorii de surse și sechestrări între 1990-2010 
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Sursa: Ministerul Mediului (2013) 

* Valorile pozitive pe axa-y indică sechestrările, iar valorile negative indică emisiile din sectorul FTSCFTS. 

Cadrul de politici de atenuare pentru perioada înainte de 2020 

În anul 2010, Republica Moldova a aderat la Acordul de la Copenhaga și a prezentat Secretariatului 

CCONUSC un obiectiv de reducere a emisiilor, care prevede "reducerea emisiilor naționale totale de GES 

cu cel puțin 25% față de nivelul anului 1990 trebuie să fie realizată până în 2020, prin implementarea 

mecanismelor economice globale axate pe atenuarea efectelor schimbărilor climatice, în conformitate cu 

principiile și prevederile Convenției".  Acest obiectiv a fost prezentat fără a defini programe sau proiecte 

NAMA și necesități specifice de sprijin concrete. Cu toate acestea, s-a menționat că, pentru a realiza 

obiectivul național de atenuare a GES, va fi nevoie de sprijin semnificativ financiar, tehnologic și de 

fortificare a capacităţilor.  

Strategia de mediu pentru 2014-2023 și planul de acțiuni pentru implementarea acesteia au fost aprobate în 

2014. Conform acestui document de politici, o reducere cu 20% a emisiilor de GES în comparație cu 

scenariul BAU trebuie să fie realizată până în 2020. Împreună cu obiectivul național global, strategia 

definește obiectivele de reducere a emisiilor de GES pentru șapte sectoare economice. Pentru sectorul 

FTSCFTS, ținta pentru sechestrările nete este de a spori reducerea emisiilor GES cu 25% până în 2020, în 

comparație cu BAU. Adițional la obiectivele de reducere a GES, Strategia stabilește obiective specifice 

pentru reabilitarea terenurilor degradate și extinderea acoperirii forestiere naționale. Acestea prevăd 

"îmbunătățirea calității solului și reabilitarea ecologică a terenurilor degradate, afectate de alunecări de 

teren, precum și mărirea suprafețelor de plantații tampon ale terenurilor agricole cu până la 100%". Mai 

mult decât atât, Strategia stabilește obiectivul de mărire a acoperirii forestiere naționale cu până la 15%, prin 



Acțiunea NAMA privind împădurirea terenurilor degradate, zonelor riverane și perdelelor de protecție  
în Republica  Moldova 

  

 Pagina 42 din 86 

 

plantarea a 150 mii  ha de pădure, inclusiv pe terenuri degradate, precum și prin crearea a 30 mii  ha de 

perdele forestiere riverane.  

În 2011, a fost elaborat proiectul Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse până în 2020 (SDER), care a 

propus acțiuni NAMA pentru mai multe sectoare, ca instrumente de realizare a obiectivului de reducere a 

emisiilor naționale de GES. Pentru sectorul forestier, una din acțiunile NAMA propuse este împădurirea a 

81mii  ha de terenuri degradate. 

În septembrie 2015, Republica Moldova a prezentat Contribuția intenționată determinată la nivel național 

(INDC) către CCONUSC, în care se afirmă că țara "Intenționează să atingă un obiectiv necondiționat la 

nivelul întregii economii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 64-67 la suta sub nivelul din 

1990, către 2030 și să depună toate eforturile pentru a reduce emisiile cu 67 la suta" (Guvernul Republicii 

Moldova, 2015). De asemenea, obiectivul de reducere a emisiilor ar putea crește până la 78% față de 

nivelurile din 1990, "condiționat de un acord global care să abordeze subiecte importante, inclusiv resurse 

low-cost financiare, transfer de tehnologie și cooperarea tehnică, accesibile tuturor, la o scară 

proporțională cu provocarea schimbărilor climatice globale ". Obiectivele de reducere a emisiilor de GES 

pe sectoare nu sunt oferite. 

Cadru de politici de atenuare post-2020 

Până la mijlocul anului 2016, Guvernul va pregăti un nou proiect al SDER 2030. După consultări cu 

ministerele de resort relevante, SDER va fi supusă aprobării de către Guvern până la sfârșitul anului 2016. 

Așa cum sa menționează în proiectul SDER pentru 2020, se preconizează că acțiunile NAMA să fie  un 

element important al noii SDER. 

 Alinierea programului NAMA cu alte strategii, politici și programe naționale și sectoriale  

Sectorul forestier național este reglementat de aproximativ 20 de legi, o serie de acte normative și o 

dispoziție în Constituția Republicii Moldova, care prevede că "pădurile au o funcție primară pentru protecția 

mediului înconjurător, asigurând echilibrul ecologic." Cadrul legal existent încurajează extinderea 

suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră, prin împădurire a terenurilor degradate și reabilitarea și 

extinderea perdelelor forestiere de protecție în sistemele agricole și de-a lungul zonelor riverane. Cu toate 

acestea, cadrul este caracterizat printr-o serie de incoerențe și suprapuneri ale diferitor acte normative. 

Aceasta adaugă un nivel de complexitate și creează bariere în calea implementării sau chiar pentru 

înțelegerea cadrului instituțional (Banca Mondială, 2014). 
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Documentul legislativ principal privind sectorul forestier este Codul silvic (Nr. 887-XIII din 21.06.1996), 

care a fost modificat de mai multe ori de la adoptarea sa în 1996. Cu toate acestea, Codul silvic nu reflectă 

unele schimbări importante în înțelegerea rolului pădurilor, care au avut loc în ultimele două decenii, de 

exemplu, rolul pădurilor în contribuția la atenuarea schimbărilor climatice. 

Documentul de politică principal aprobat de Parlament este "Strategia de dezvoltare durabilă a sectorului 

forestier" (nr. 350-XV din 12.07.2001). Planul de acțiuni detaliat pentru implementarea strategiei a fost 

aprobat pentru prima dată în 2003 (nr. 739 din 17.06.2003), dar apoi abrogat de către Guvern în 2012. În 

timp ce planul de acțiuni interimar este în curs de elaborare, este urgent necesară o strategie și planul de 

acțiune aferent acesteia (Banca Mondială, 2014). Strategia prevede în mod explicit "integrarea activităților 

forestiere în complexul strategiilor și programelor naționale și regionale". Aceasta recunoaște rolul vital al 

pădurilor în protecția mediului prin reducerea efectelor negative ale schimbărilor climatice, îmbunătățirea 

calității aerului, stabilizarea regimului hidrologic și protejarea solurilor și a biodiversității. Strategia 

stabilește obiectivul de extindere până la 15% a acoperirii forestiere naționale, prin împădurire, până în 

2020, care echivalează cu plantarea aproximativ a 130 mii ha de vegetație forestieră. 

Mai multe planuri și programe au fost implementate în Republica Moldova întru promovarea împăduririi 

terenurilor degradate și pentru a contribui la realizarea obiectivului Strategiei. "Programul de evaluare a 

terenurilor și de sporire a fertilității solului pentru 2003-2010" (Nr. 636 din 26.05.2003) a fost elaborat cu 

scopul de a îmbunătăți calitatea solului, preveni eroziunea și reabilita terenurile degradate. Împădurirea a 

fost printre activitățile propuse pentru restabilirea terenurilor afectate de alunecări de teren și de formarea 

ravenelor. În total, s-a planificat de a retrage 133100 ha de terenuri degradate din circuitul agricol, pentru 

împădurire (72650 ha) și pentru crearea de perdele forestiere de protecție (12140 ha de perdele forestiere de 

protecție în sistemele agricole; 28330 ha de fâșii tampon de contur; 14940 ha de fâșii de protecție riverane). 

Programul a vizat, în special, terenurile degradate deținute de APL-uri. Din cauza lipsei de fonduri, 

obiectivele nu au fost pe deplin realizate. Circa 57900 ha (80%) de terenuri degradate au fost împădurite și 

au fost plantate 75 ha (0,6%) de perdele forestiere de protecție în sistemele agricole și 168 ha (0,1%) de fâșii 

riverane tampon. A fost aprobat un nou "Program de evaluare a terenurilor și sporire a fertilității solului 

pentru 2011-2020". 

În 2014, Guvernul a aprobat Planul național de extindere a suprafețelor cu vegetație forestieră pentru anii 

2014-2018 (nr. 101 din 10.02.2014). Acest program are obiectivul de a împăduri 13050 ha de teren (10400 

ha terenuri degradate, 1650 ha de perdele de protecție a apelor și 1000 ha de perdele forestiere de protecție a 

terenurilor agricole). 
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 Informaţii de referință și obiective NAMA 

 Limitele acțiunilor NAMA 

Acțiunea NAMA privind Împădurirea terenurilor degradate, zonelor riverane și a perdelelor de protecție 

promovează activități de împădurire pe terenuri eligibile pe întreg teritoriul țării, cu excepția teritoriilor 

estice ale Transnistriei.  

Figura 7 Harta administrativ-teritorială a Republicii Moldova 

 

 

Sursa: Ministerul mediului (2013) 

La această etapă  de dezvoltare NAMA,  Agenția ”Moldsilva” nu poate determina localizarea exactă a 

terenurilor pentru împădurire și crearea perdelelor forestiere în conformitate cu cadrul NAMA. Acest lucru 

se datorează faptului că un procent mare din terenurile degradate destinate împăduririi se află pe teritoriile 
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APL-urilor care trebuie să decidă care din terenurile degradate urmează a fi împădurire în comunitățile lor. 

Terenurile vor fi selectate la începutul Etapei I a acțiunii NAMA. 

Conform cadrului național de reglementare, activitățile de împădurire sunt efectuate de către Agenția 

”Moldsilva” și APL-uri. Cu toate acestea, împădurirea pe terenurile comunale  este adesea condusă de către 

Agenția ”Moldsilva”, deoarece multe comunități nu dispun de resurse și cunoștințe pentru a efectua lucrările 

de sine stătător. În cazul acțiunii NAMA, Agenția ”Moldsilva” va prelua conducerea în activitățile de 

împădurire, cel puțin pe durata etapei I NAMA, atunci când comunitățile vor beneficia de formare privind 

împădurirea și managementul forestier.  

În cazul în care Agenția ”Moldsilva” va  împăduri  terenurile  comunale , contractele care permit Agenției să 

efectueze lucrări de împădurire și de gestionare a plantațiilor forestiere pentru o anumită perioadă de timp, 

vor fi semnate între APL-uri și Agenția ”Moldsilva”. Codul Funciar și Hotărârea de Guvern nr. 246 din 

03.05.1996 stabilesc procedurile de selectare a terenurilor comunale pentru activitățile de împădurire. Cu 

scopul de a identifica terenurile degradate pentru împădurire trebuie să fie creată o comisie cu reprezentanți 

ai agențiilor publice, instituțiilor de mediu, instituțiilor silvice regionale și consiliilor locale. După 

identificarea potențialelor terenuri pentru împădurire, fiecare consiliu local va selecta sectoare pentru 

împădurire.  După încetarea contractelor, terenurile  împădurite vor fi transferate înapoi primăriilor. Pe 

întreaga durată a contractului, proprietatea asupra terenurilor va reveni consiliilor locale. Prin urmare, în 

ceea ce privește proprietatea și gestionarea terenurilor, terenurile degradate care urmează să fie împădurite 

în cadrul acțiunii NAMA pot fi clasificate ca (1) terenuri ale Fondului forestier gestionat de Agenția 

”Moldsilva”; (2) terenuri aflate în proprietatea și împădurite de APL-uri; și (3) terenuri transferate de la 

consiliile locale către Agenția ”Moldsilva” în scopul de împădurire.  

Teren eligibil pentru împădurire în cadrul NAMA este terenul degradat,  conform definiției prevăzută la 

Articolul 2 al Legii cu privire la îmbunătățirea terenurilor degradate prin împădurire (nr. 1041-XIV din 

15.10.2000) și care aparține uneia dintre categoriile de terenuri degradate stabilite prin lege. Potrivit legii, 

teren degradat este terenul care a pierdut definitiv capacitatea productivă agricolă prin eroziune, poluare sau 

activități antropice distructive, dar care pot fi ameliorate prin împădurire sau alte activități ameliorative. 

Categoriile de terenuri degradate includ:  

 Terenuri cu eroziune superficială puternică și excesivă; 

 Teren cu eroziune de adâncime / liniară - eroziune de suprafață, ravene și eroziuni viroage; 

 Terenuri afectate de alunecări active, fărâmițare, spălare, etc.; 
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 Soluri nisipoase predispuse la eroziunea apei și a vântului; 

 Soluri pietroase și terenuri cu depuneri de sedimente grele; 

 Teren cu umiditate în exces permanentă; și  

 Terenuri joase sau neproductive. 

 Linia de bază privind GES  

În cadrul acțiunii NAMA, în perioada  2017-2030 vor fi împădurite 61,5ha de terenuri degradate la o rată 

anuală de împădurire de 4393 ha. Calculul potențialului de atenuare a GES directe a NAMA este 

preliminară deoarece site-urile finale ale proiectului de împădurire vor fi determinate în timpul Etapei I 

NAMA. Sursele sechestrărilor nete de GES vor fi determinate de condițiile de teren, selectarea speciilor, 

lungimea de rotație și gestionarea pădurilor.  

Calcularea potențialului de atenuare a GES se bazează pe datele de pe teren raportate de cele două proiecte 

CDM, proiectul ”Conservarea  solurilor în Moldova” (CCONUSC, 2008) și proiectul ”Dezvoltarea 

sectorului forestiere comunal în Moldova” (CCONUSC 2012). În cadrul proiectelor CDM au fost 

desfășurate activități de împădurire pe terenuri degradate în întreaga țară, prin urmare, se așteaptă ca datele 

să fie reprezentative pentru sectoarele de împădurire în cadrul acțiunii NAMA, în care la scara întregii țări 

vor fi  utilizate specii similare. Proiectele au fost elaborate în conformitate cu prevederile metodologiei 

CDM AR-AM0002 "Re-împădurirea terenurilor degradate prin împădurire / re-împădurire" (CCONUSC, 

2009).  

În ceea ce privește selectarea unui scenariu de referință, Proiectul CDM PCSM a adoptat un scenariu în care 

terenurile degradate sunt abandonate și degradează în continuare, ca cel mai probabil scenariu. În lipsa unor 

intervenții directe, terenuri degradate sunt predispuse la forme severe de alunecări de teren și eroziune, care 

rezultă în degradare în continuare. Împădurirea efectuată de comunitățile locale pentru a inversa tendința de 

degradare a terenurilor nu este considerată ca una probabilă din cauza barierelor în calea  investițiilor, lipsa 

stimulentelor economice și a observațiilor naționale istorice făcute de Agenția ”Moldsilva” și Ministerul 

Mediului, precum că terenurile degradate au fost reabilitate pentru uz agricol sau forestier într-o măsură 

limitată. Fără sprijin financiar extern, cum ar fi proiectele CDM, Moldsilva și comunitățile locale au 

împadurie aproximativ 1200 ha de terenuri degradate anual în ultimii ani (Purdon, M. și R. Lokina, 2014).  

Fara interventii de stopare a degradării solului, conținutul de carbonul din sol pe aceste terenuri descrește la 

o rată de 0,75-0,87 t C ha
-1

 anual.  
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Pentru proiectele CDM, speciile au fost selectate după criteriile de potrivire cu solurile, clima și 

caracteristici de adaptabilitate. Pe terenuri degradate grav, au fost plantate specii naturalizate, cum ar fi 

Robinia pseudoacacia, Gleditsia triacanthos în combinație cu specii native, cum ar fi cele de stejar 

(Quercus sp) și specii de plop (Populus alba, P.nigra). Pe terenurile degradate parțial, speciile native, cum 

ar fi cele de stejar (Quercus sp.) și plop (Populus alba, P. nigra) au fost alese ca specii principale.  

Bazinele de carbon, de care s-a ținut cont în cadrul proiectului CDM, sunt biomasă terestră și subterană, lem 

uscat, litiera, precum  și  carbonul organic din sol. Pentru împădurire va fi utilizat un amestec de specii de 

rotație scurtă și lungă, cea mai lungă rotație fiind de 100 de ani. Terenurile împădurite vor fi sub acoperire 

vegetativă permanentă și este de așteptat că carbonul din sol se va acumula în timp.  

În conformitate cu metodologia CDM AR-AM0002, variația medie anuală în stocurile de carbon se 

calculează după cum urmează: 

Cijk, t = [CAB.ijk, t   CBB.ijk, t   CDW.ijk, t   CL.ijk, t   CSOC.ijk, t ] * [44/12], unde: 

 Cijk, t = Schimbările  anuale medie în stocul de carbon în bazine pentru specii k în stratul i sub-

stratul j în tCO2 an
-1

 în anul t  

 CAB.ijk, t = Schimbările anuale medie în stocul de carbon în biomasa terestre pentru specii k în  

stratul i sub-stratum j în tCO2 an
-1

 în anul t  

 CBB.ijk, t = Schimbările anuale medie în stocul de carbon din biomasa subterană pentru specii k în 

stratul i sub-stratul j în tCO2 an
-1

 în anul t  

 CDW.ijk, t = Schimbările anuale medie în stocul de carbon în lemn uscat  pentru specii k în stratum i 

substratul j în tCO2 an
-1

 în anul t 

 CL.ijk, t = Schimbările anuale medie în stocul de carbon în litieră pentru stratul i  sub-strat j specie k 

în tCO2 an
-1

 în anul t 

 CSOC.ijk, t = Schimbările anuale medie în stocul de carbon în materie organică din sol pentru specii 

k în stratum i substratul j în în tCO2 an
-1

 în anul t 

 44/12 = Raportul dintre greutatea moleculară a carbonului și CO2 (fără dimensiuni) 

Pe baza acestei formule și datelor din cele două proiecte CDM, potențialul de captare a carbonului pe 

terenurile împădurite identificate pentru acțiunea NAMA este prezentat în Tabelul 11. 
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Tabelul 11 Potențialul de sechestrare a carbonului pe 61.500 ha de terenuri degradate impadurite  

Număr de ani Intervalul de timp Total carbon acumulat la 

sfârșitul perioadei de 

calcul (în MTCO2e) 

Rata anuală de 

sechestrare în timpul 

perioadei de calcul (în 

tCO2e) 

15 2017-2030 2.13 261682 

20 2017-2035 3,.36 235236 

30 2017-2045 5,15 154607 

Sursa: Datele furnizate de Agenția ”Moldsilva” 

 Linia de bază pentru dezvoltarea durabilă și obiectivele co-beneficiilor 

Acțiunea NAMA privind Împădurirea terenurilor degradate, zonelor riverane și a perdelelor de protecție va 

avea un impact important asupra dezvoltării durabile în Republica Moldova prin asigurarea unor avantaje 

concrete de mediu, sociale și economice pentru populație. Mai mult decât atât, NAMA promovează 

adaptarea bazată pe ecosistem prin abordarea legăturilor dintre schimbările climatice, refacerea resurselor 

funciare și forestiere și serviciile ecosistemice. 

Prin obținerea de reduceri ale emisiilor și a co-beneficiilor, acțiunea NAMA va contribui în mod important 

la realizarea a 8 din cele 17 ODD ale noii Agende 2030 pentru o dezvoltare durabilă, care au fost adoptate 

de Organizația Națiunilor Unite (ONU), în septembrie 2015. Următoarele secțiuni oferă o privire de 

ansamblu asupra contribuției activităților NAMA la diferite dimensiuni ale dezvoltării durabile, precum și la 

realizarea ODD. 

Adaptare pe bază de ecosisteme 

Adaptarea bazată pe ecosisteme este un important co-beneficiu al activităților de atenuare desfășurate în  

cadrul acțiunii NAMA. Co-beneficiile de adaptare  rezultă din faptul că împădurirea terenurilor degradate și 

crearea de perdele forestiere sporesc productivitatea solului și îl protejează de fenomenele meteorologice 

neregulate, cum ar fi seceta și inundațiile, ciclurile hidrologice regulate și micro-climatele. 

Pădurile și solurile sănătoase sunt o necesitate pentru reducerea vulnerabilității populației din Moldova la 

efectele negative ale schimbărilor climatice. Cu toate acestea, în starea lor actuală,  pădurile din țară nu sunt 
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suficient de adaptate la efectele schimbărilor climatice și, prin urmare, nu vor fi în măsură să ofere servicii 

ecosistemice la scară completă, necesare pentru a crea capacitatea de adaptare la schimbările climatice. 

Sporirea rezistenței și a capacității de adaptare a pădurilor naționale reprezintă un obiectiv important al 

programului de împădurire, care va ghida selecția speciilor care urmează să fie plantate pe terenurile 

degradate. 

Beneficii pentru mediu 

În cadrul acțiunii NAMA, 45 mii  ha de terenuri degradate vor fi reabilitate, iar perdelele forestiere riverane 

existente și perdele forestiere de protecție din sistemele agricole vor fi extinse cu 15 mii  și 1500 ha, 

respectiv. Aceste activități vor contribui la reducerea degradării pe viitor a terenurilor, prin prevenirea 

alunecărilor de teren, îmbunătățirea regimului hidrologic și reducerea la minimum a eroziunii prin apă și  

vânt . Mai mult decât atât, creșterea covorului vegetal va spori acumularea materiei organică din sol, ceea ce 

va contribui la restabilirea productivității solului. Plantarea bine planificată a noilor păduri va sprijini 

conectivitatea peisajelor fragmentate și, prin urmare,  va îmbunătăți  habitatul pentru flora și fauna pe cale 

de dispariție. 

Beneficii socio-economice 

Un obiectiv important al acțiunii NAMA este fortificarea capacităților locale de impadurire a terenurilor 

degradate și de gestionare a pădurilor în mod durabil. În paralel, acțiunea NAMA va oferi stimulente pentru 

a spori disponibilitatea comunităților rurale de a se angaja în activități forestiere. Schema de stimulare, 

discutată în capitolele 5 și 6, va oferi un sprijin financiar și de fortificare a capacităților cu scopul de a: 

- majora oportunitățile de angajare oficială a populației locală în activitățile de împădurire și 

gestionare a pădurilor, ,  

- spori oferta de produse forestiere și PFN pentru persoanele din mediul rural, 

- promova dezvoltarea IMM-urilor forestiere în comunitățile locale. 

Programul de stimulare va viza în mod egal femei și bărbați, care în mod tradițional, împart sarcinile de 

colectare și comercializare a PFN și activitățile de împădurire. 

Tabelul 12 oferă o privire de ansamblu asupra obiectivelor de dezvoltare durabilă și indicatorilor NAMA 

privind Împădurirea terenurilor degradate, zonelor riverane și a perdelelor de protecție. Țintele cantitative 

pentru mai multe obiective vor trebui să fie stabilite la Etapa I NAMA, atunci când vor fi  selectate 

terenurile pentru împădurire și când va fi cunoscut numărul comunităților participante.
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Tabel12 Legătura între co-beneficiile NAMA și ODD și țintele ODD  

Categorie Co-beneficii Denumirea 

indicatorului 

Ținta NAMA ODD Unele dintre țintele ODD  

Adaptarea 

bazată pe 

ecosisteme  

Sporirea 

rezistenței și a 
capacității de 

adaptare a 

pădurilor 

% de arbori 

plantați cu o 
capacitate înltă de 

adaptare la 

schimbările 

climatice 

Urmează să 

fie 
determinată la 

Etapa I 

NAMA  

ODD 13.  Luarea 

unor măsuri 
urgente de 

combatere a 

schimbărilor 

climatice și a 
impactului 

acestora 

13.1 Consolidarea 

rezistenței și capacității de 
adaptare la riscurile legate 

de climă și la dezastre 

naturale în toate țările 

Beneficii 

pentru 

mediu 

Reabilitarea 

terenurilor 

degradate și 

protecția 
terenurilor de la 

degradare pe 

viitor  
 

Numărul de ha de 

terenuri degradate 

împădurite 

 

Total: 45000 

h

a 

Anual: 3214 
ha 

ODD 15. 

Protejarea, 

restaurarea şi 

promovarea 
utilizării durabile a 

ecosistemelor 

terestre, 
gestionarea 

durabilă a 

pădurilor, 

combaterea 
deșertificării, 

stoparea şi 

repararea 

degradării 
solului  și stoparea 

pierderilor de 

biodiversitate 

ODD 6. 
Asigurarea 

dispoibilității și 

gestionarea 

durabilă a apei și 
sanitației pentru 

totți  

Eradicarea 

foametei, 
asigurarea 

securităţii 

alimentare, 

îmbunătăţirea 
nutriţiei şi 

promovarea unei 

agriculturi durabile 

15.2 Până în 2020, 

promovarea  implementării 

gestionării durabile a tuturor 

tipurilor de păduri, stoparea 
defrișărilor, reabilitarea 

pădurilor degradate și 

extinderea în mod 
substanțial a împăduririlor 

și reîmpăduririlor la nivel 

global 

6.6 Până în 2020, protejarea 
și reabilitarea ecosistemelor 

acvatice, inclusiv munților, 

pădurilor, zonelor umede, 

râurilor, straturilor acvifere 
și lacurilor 

2.4 Pâna in 2030, asigurarea 

unor sisteme de producție 

alimentară durabile și 
implementarea  practicilor 

reziliente  agricole care 

sporesc productivitatea și 

producția, care contribuie la 
menținerea ecosistemelor, 

care să consolideze 

capacitatea de adaptare la 

schimbările climatice, 
meteorologice extreme, 

secetă, inundații și alte 

dezastre și care 

îmbunătățesc în mod 
progresiv calitatea 

terenurilor și a solului   

  numărul de ha de 

perdele forestiere 

riverane create 

Total: 15.000 

h

a 
Anual: 1071 

h

a 

  

  numărul de ha de 

perdele forestiere 

Total: 1500 ha 

Anual: 107 ha 
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Categorie Co-beneficii Denumirea 

indicatorului 

Ținta NAMA ODD Unele dintre țintele ODD  

de protecție create 

în sistemele 
agricole 

  numărul de ha de 
pășuni degradate 

reabilitate și 

numărul de ha cu 
pășuni 

îmbunătățite 

Urmează să 
fie 

determinată 

la Etapa I 
NAMA 

  

 Sporirea gradului 

de protecție a 

biodiversității 

Diversitatea 

speciilor florale în 

siturile 

proiectului în 

raport cu site-

urile de control 

Urmează să 

fie 

determinată 

la Etapa I 

NAMA 

ODD 15 15.5 Luarea de urgență a 

măsurilor semnificative 

pentru a reduce degradarea 

habitatelor naturale, 

stoparea pierderii 

biodiversității și, până în 

2020, protejarea și 

prevenirea dispariției 
speciilor amenințate 

  Diversitatea de 
specii aviare în 

siturile 

proiectului în 

raport cu site-
urile de control 

Urmează să 
fie 

determinată 

la Etapa I 

NAMA 

  

  Indicele de 
dominanță a 

comunității 

florale și raportul  

specii indigene / 
exotice în site-uri  

proiectului și cele 

de control 

Urmează să 
fie 

determinată la 

Etapa I 

NAMA Faza I 

  

Socio-

economic 

Fortificarea 

capacităților 

locale de 
impadurire a 

terenurilor 

degradate și de 

gestionare 
durabilă a 

pădurilor 

Numărul de 

păduri nou 

înființate și 
perdele forestiere, 

cu planuri  de 

gestionare a 

pădurilor 

100% din 

pădurile nou 

înființate și 
perdele 

forestiere 

ODD 13 

 

ODD 15 

13.3 Îmbunătățirea 

educației, creșterea 

sensibilizării și capacităților  
umane și instituționale 

privind atenuarea, 

adaptarea, reducerea 

impactului schimbărilor 
climatice și avertizarea 

timpurie   

15.1 Până în 2020, 

asigurarea conservării, 

reabilitării și utilizării 

durabile a ecosistemelor 

terestre și de apă dulce și a 

serviciilor acestora, în 
special a pădurilor, zonelor 

umede, munților și 

terenurilor aride, în 

conformitate cu obligațiile 
care decurg din acordurile 

internaționale 

  Numărul de Urmează să ODD 8. 8.3  
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Categorie Co-beneficii Denumirea 

indicatorului 

Ținta NAMA ODD Unele dintre țintele ODD  

persoane care au 

beneficiat de 
formare în 

împădurire și 

managment 
foerstielor 

fie 

determinată la 
Etapa I 

NAMA 

Promovarea unei 

creşteri economice 
susţinute, deschise 

tuturor şi durabile, 

a ocupării depline 
şi productive a 

forţei de muncă şi 

a unei munci 

decente pentru toţi. 
ODD 12. 

Asigurarea unor 

modele de consum 

şi producţie 

durabile. 

 

8.3 Promovarea politicilor 
orientate spre dezvoltare, 

care susțin activități 

productive, crearea de locuri 
de muncă decente, 

antreprenoriatul, 

creativitatea și inovarea, 

precum și încurajare  
formalizării și dezvoltării  

microîntreprinderilor și a 

întreprinderilor mici și 

mijlocii, inclusiv prin 

accesul la servicii financiare 

12.2 Până în 2030, 

gestionarea durabilă și 

utilizarea eficientă a 
resurselor naturale 

 Creșterea 
oportunităților de 

angajare pentru 

populația  locală 

în activități de 
împădurire și 

gestionare 

forestieră  

Numărul de locuri 
de muncă, care au 

fost create în 

domeniul 

împăduririi și 
gestionării 

forestiere  prin 

activități 

promovate în 
cadrul NAMA 

Urmează să 
fie 

determinată 

la Etapa I 

NAMA 

ODD 1: Eradicarea 
sărăciei în toate 

formele sale și în 

orice cotext  

 
ODD 4.Garantarea  

unei educații de 

calitate și 

promovarea 
oportunităților de 

învățare de-a 

lungul vieții pentru 

toți  

1.2 Pana in 2030, reducerea 
cel puțin în jumătate 

numărului  de bărbați, femei 

și copii de toate vârstele 

care trăiesc în sărăcie în 
toate dimensiunile ei, 

conform definițiilor 

naționale 

4.4 Pana in 2030, sporirea 
substanțială a numărului de 

tineri și adulți care au 

competențe relevante, 

inclusiv competențe tehnice 
și profesionale, pentru 

angajare în câmpul muncii, 

locuri de muncă decente și 

antreprenoriat 

 Promovarea 

dezvoltării IMM-
urilor forestiere  

în comunitățile 

locale 

Numărul de 

IMM-uri 
forestiere create 

în comunitățile 

locale 

Urmează să 

fie 
determinată la 

Etapa I 

NAMA 

 

 

 

Sursa: elaborare proprie 
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Măsuri și & intervenții în cadrul NAMA 

Elaborarea acțiunii NAMA privind Împădurirea terenurilor degradate, zonelor riverane și a perdelelor de 

protecție are la bază o abordare peisajistică pentru a identifica, dezvolta și implementa un set cuprinzător de 

măsuri și activități necesare pentru a stopa degradarea terenurilor și pentru a reabilita terenurile degradate, 

neproductive prin împădurire. Așa cum este prezentat în Capitolul 2.3, măsurile și activitățile sunt grupate 

în patru componente, în conformitate cu cadrul NAMA: 1) Programul de  împădurire, (2) Programul de 

fortificare a capacităților,  (3) Programul de dezvoltare a pieței și (4) Mecanismul de finanțare. Măsurile și 

activitățile au fost selectate pe baza analizei programelor și activităților de  împădurire anterioare și actuale 

și a barierelor în calea extinderii programului de împădurire la scară națională. Componentele NAMA sunt 

concepute pentru a forma sinergii cu inițiativele existente de împădurire și de reabilitare a terenurilor și 

pentru a oferi elemente care lipsesc în împădurirea la scară largă în Moldova.  

Acțiunea NAMA va fi implementată pe baza unei abordări etapizate care constă din trei etape,  prezentate 

succint mai jos și descrise în Capitolele 5.1 - 5.3 și 6:  

 

 Obiectivul Etapei de demonstrare (2016-2018) este de a pregăti activitățile planificate în cadrul 

celor patru componente NAMA și de a începe implementarea acestora. Principalul obiectiv pentru 

Programul de împadurire este selectarea terenurilor degradate pentru împădurire, pregătirea și  

inițierea activităților de împădurire. În cadrul Programului de dezvoltare a capacităților, vor fi 

create terenuri  demonstrative pentru împădurire și gestionarea durabilă a resurselor naturale și vor 

fi inițiate programele de formare în comunitățile selectate. Pentru a sprijini comunitățile locale în 

eforturile lor de gestionare a pădurilor și de reabilitare a pășunilor va fi creat un fond de subvenții. 

Programul de dezvoltare a pieții  va începe cu cercetarea de piață privind produsele lemnoase și 

nelemnoase ale pădurii. Vor fi selectate cazuri de afaceri promițătoare pentru dezvoltarea IMM-

urilor, vor fi dezvoltate planuri de afaceri și vor fi create IMM-uri. Va fi elaborată schema pentru 

un fond de refinanțare a împrumuturilor pentru a promova investițiile în IMM-urile forestiere și va 

Etapa de demonstrare 
(Etapa I) 

2016-2018 

Etapa de extindere 

(Etapa II) 

2019-2023 

 

Etapa de 
transformare  

(Etapa III) 

2024-2030 
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fi lansată o etapă de testare a schemei de împrumut. 

 Obiectivul Etapei de extindere (2019-2023) este tranziția IMM-urilor de la etapa pilot a activității 

lor la statutul de întreprinderi care își desfășoară activitatea în condiții de piață. Va fi lansat fondul 

de refinanțare a împrumuturilor și va fi creat un oficiu  de asistență în sprijinul IMM-urilor nou 

înființate și pentru promovarea în continuare dezvoltarea IMM-urilor. Activitățile desfășurate în 

cadrul Programului de împădurire și de dezvoltare a capacităților, începute în Etapa I,   vor 

continua. Evaluarea rezultatelor obținute la Etapa I va fi utilizată pentru a ajusta sau a extinde 

domeniul de aplicare al instruirii oferite comunităților locale, în dependență de reacția lor, interesul 

manifestat și solicitarea de sprijin.  

 Obiectivul  Etapei de transformare (2024-2030) este de a promova dezvoltarea IMM-urilor  

forestiere pe o scară largă, pe baza experienței dobândite în dezvoltarea IMM-urilor la Etapele 

NAMA I și II și etapa de testare a fondului de refinanțare a împrumuturilor. Împădurirea terenurilor 

degradate va continua, iar activitățile din cadrul Programului de fortificare a capacităților vor fi 

stopate succesiv. 

Continuând Capitolul 2.3, următoarele capitole furnizează informații privind sprijinul financiar, 

instituțional, tehnologic și de fortificare a capacităților, necesar pentru a împăduri 45 mii ha de terenuri 

degradate, neproductive, 15 mii  ha de zone riverane și 1500 ha de perdele forestiere de protecție în 

sistemele agricole. De asemenea, Anexa 1 prezintă o privire de ansamblu asupra măsurilor și rezultatelor 

acestora, activităților și aporturilor la activitatea NAMA. 

 Programul de împădurire 

Împădurirea terenurilor degradate și crearea unor zone tampon forestiere riverane și perdele forestiere de 

protecție în sistemele agricole sunt principalele activități în cadrul activității NAMA. Programul de 

împădurire este o componenta a acțiunii NAMA cu cel mai mare impact asupra GES direct. Ea cuprinde 

toate activitățile și măsurile care sunt necesare pentru a crea și gestiona 61,5 mii  ha de terenuri  împădurite. 

Activitățile de împădurire vor fi sprijinite prin cercetări pe teme relevante, de exemplu, capacitatea de 

adaptare a speciilor de arbori și a ecosistemelor forestiere la schimbările climatice, impactul activităților de 

împădurire asupra restabilirii terenurilor și protecției biodiversității. Următoarele secțiuni oferă o prezentare 

generală a activităților care vor fi implementate pe parcursul etapelor de planificare, implementare și 

monitorizare a Programului de împădurire. 
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Etapa de planificare 

Selectarea terenurilor   

Terenurile degradate vor fi selectate pe baza informațiilor furnizate de Cadastrul funciar. Pentru selectarea 

terenurilor care nu sunt clasificate ca fiind "degradate" conform Cadastrului, de exemplu, pàșuni, vor fi 

utilizate informațiile din alte surse, cum ar fi Institutul de pedologie, agrochimie și protecția solului "N. 

Dimo". De asemenea, sectoarele vor selectate cu scopul de a crea sinergii cu programele anterioare și în curs 

de desfășurare și proiecte de extindere a pădurilor, de reabilitare a terenurilor și pășunilor, cum ar fi "Planul 

vațional de extindere a terenurilor acoperite ce vegetația forestieră pentru anul 2014-2018" și "Programul de 

valorificare a terenurilor și de sporire a  fertilității solului pentru 2003-2010". 

Pentru a evalua degradarea, vor fi efectuate evaluări vizuale ale sectoarelor, prin aplicarea unor indicatori 

precum poziția topografică, prezența râpelor și alunecărilor de teren, prezența și starea vegetației existente, 

etc. Pe parcursul etapei de planificare, terenul pentru împădurire va fi ales de Agenția ”Moldsilva” și 

consiliile locale. Întrucât majoritatea terenurilor vor fi terenuri comunale, se vor aplica următorii pași: 

 Vor fi create comisii pentru a identifica terenurile degradate și pentru a selecta terenuri pentru 

împădurire. Membrii comisiilor vor fi, de exemplu, reprezentanți autorităților publice locale, 

experți tehnici, autorități de mediu și reprezentanți ai întreprinderilor silvice teritoriale.  

 Terenurile degradate vor fi selectate pe baza informațiilor furnizate de Cadastrul funciar. Pentru 

selectarea terenurilor care nu sunt clasificate ca fiind "degradate" conform Cadastrului, de exemplu, 

pașuni, vor fi utilizate informațiile din alte surse, cum ar fi Institutul de pedologie, agrochimie și 

protecție a solului "N. Dimo". 

 De asemenea, pentru a evalua degradarea, vor fi efectuate evaluări vizuale ale sectoarelor, prin 

aplicarea unor indicatori precum poziția topografică, prezența râpelor și alunecărilor de teren, 

prezența și starea vegetației existente, etc. Această metodologie a fost utilizată în două proiecte de 

împădurire CDM din Moldova în vederea determinării stării "terenurilor degradate" a sectoarelor 

selectate. Mai mult decât atât, sectoarele vor fi selectate cu scopul de a crea sinergii cu programele 

și proiectele anterioare și în curs de desfășurare pentru extinderea pădurilor.  

 În cazul în care comunitățile vor decide să transfere terenurile pentru împădurire Agenției 

”Moldsilva”, între cele două părți vor fi efectuate aranjamente contractuale. 
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Selectarea speciilor. Speciile pentru plantare sunt selectate pe baza mai multor criterii, inclusiv condițiile 

staționale, durata de rotație și beneficiile socio-economice și de mediu pe care le exercită. Impactul viitor al 

schimbărilor climatice asupra creșterii arborilor este un alt criteriu important pentru selectarea speciilor de 

arbori. Programul va coopera strâns cu instituțiile care desfășoară activități de cercetare cu privire la acest 

subiect, de exemplu, ICAS. 

În cazul împăduririi terenurilor comunale, comunitățile vor participa activ la selectarea speciilor. Experții 

tehnici vor sprijini procesul de selectare pentru a asigura un echilibru sănătos între specii în scopuri de 

reabilitare și conservare și specii care să răspundă nevoilor pe termen scurt ale comunităților, de exemplu, 

pentru lemn de foc, lemn și produsele nelemnoase ale pădurii.. Acolo unde este posibil, se va acorda 

prioritate speciilor indigene, cu accent pe cele care cresc în zonă. Cu toate acestea, experiența a demonstrat, 

că multe specii native necesită condiții de sol mai bune decât speciile adaptate la nivel local. Prin urmare, 

plantarea unor specii adaptate poate contribui la îmbunătățirea solurilor pentru speciile indigene care apoi 

vor fi plantate în cursul perioadei de rotație ulterioare. 

Elaborarea amenajamentelor silvice. Amenajamentele silvice vor fi elaborate pentru toate zonele care 

urmează a fi împădurite în cadrul programului NAMA. Amenajarea pădurilor în Moldova se bazează pe 

cinci principii majore: i) continuitatea funcțiilor forestiere, ii) exercitarea optimă și durabilă a multiplelor 

funcții de producție și protecție a pădurii, iii) folosința optimă și durabilă a pădurilor, iv) principiul estetic, 

și v) conservarea biodiversității (Banca Mondială, 2014). Planurile de gestionare a pădurilor vor fi elaborate 

pe baza politicilor sectoriale naționale forestiere și a reglementărilor relevante. Acestea se referă la unele 

dintre următoarele subiecte: 

 Planificare: alegerea conceptului silvicultural, volumul anual admisibil de lemn recoltat, 

cartografiere, evaluarea impactului asupra mediului, stabilirea obiectivelor de management, 

inventarul de management, pregătirea planurilor de lucru; 

 Recoltare: prescripție de pre-recoltare, recoltare,  gestionare a arboretelui după recoltare; 

 Protecție: controlul accesului, utilizarea substanțelor chimice, protecția împotriva incendiilor; 

 Aranjamente legale: acorduri de concesiune, autorizațiile de exploatare forestieră; 

 Monitoizare și cercetare: controlul randamentului și silvicultura, studii de impact asupra mediului 

(FAO, 1998). 
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În cazul  împăduririi terenurilor comunale, în strânsă cooperare cu comunitățile locale vor fi elaborate 

planurile de gestionare a pădurilor, care urmează a fi aprobate de APL-uri. Pentru a lua în considerare așa 

aspecte precum pășunatul, exploatarea forestieră ilegală și necesitățile comunităților rurale privind  

produsele lemnoase și nelemnoase ale pădurii, va fi adoptată o abordare integrată a planificării. Programul 

va folosi experiența de planificare integrată a gestionării pădurilor de la Moldsilva și ICAS, Oficiul Național 

pentru Consultanță în Silvicultură (ONCS), ENPI FLEG, proiectul de gestionare a durabilă a pășunilor și a 

pădurilor comunale în Parcul Național Orhei, printre alte instituții și proiecte. 

 

Etapa de implementare 

Împădurirea terenurilor degradate. Activitățile de împădurire includ pregătirea terenului, gestionarea 

pepinierei, plantarea, protecția și gestionarea plantațiilor. Activitățile prevăd metode manuale și mecanice de 

pregătire a solului și de plantare. Activitățile post-plantare includ protecția, plantarea golurilor, îngrijirea, 

combaterea dăunătorilor, rărituri, prevenirea incendiilor și recoltarea. Activitățile vor fi în conformitate cu 

directivele naționale de gestionare forestieră științifică  și practicile  silvicole implementate de Agenția 

”Moldsilva”.  

Gestionarea pădurilor. Se preconizeză, că Consiliile locale vor delega personalul responsabil pentru a 

gestiona sectoarele   în conformiate cu amenajamentele silvice și pășunilor aprobate, elaborate în cadrul 

proiectului. (a se vedea Capitolul 5.1.1). Așa cum s-a menționat în capitolele anterioare (a se vedea 

Capitolul 2.1 și 2.4.4), majoritatea comunităților nu dispun de personal specializat pentru gestionarea 

pădurilor. Prin urmare, dezvoltarea capacităților în cadrul comunităților pentru a le permite să gestioneze , în 

mod independent, pădurile lor, este unul dintre principalele obiective ale acțiunii NAMA. Competențele și 

cunoștințele privind  planificarea, recoltarea, protecția și monitorizarea pădurilor sunt cerințe esențiale 

pentru combaterea exploatării forestiere ilegale. Pe durata etapelor I și II ale acțiunii  NAMA, se 

preconizează ca personalul Agenției ”Moldsilva” va coopera strâns cu comunitățile  în activitățile de 

gestionare a pădurilor. Iar la Etapa III a acțiunii  NAMA, responsabilitățile vor fi transferate către personalul 

instruit al comunităților. Activități de gestionare a pădurilor la nivel comunitar vor fi dezvoltate în 

conformitate cu activitățile și inițiativele desfășurate la nivel de stat pentru combaterea tăierilor ilegale. 
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Activităţile de monitorizare 

În cadrul Programului de împădurire al acțiunii NAMA va fi monitorizată dezvoltarea pădurilor nou 

înființate, precum și schimbările de carbon din sol. Pe baza experienței proiectului ”Conservarea solurilor în 

Moldova ” va fi creat un sistem de monitorizare a GES pentru monitorizarea și evaluarea carbonului pe 

terenurile degradate impadurite. Biomasa arborescentă va fi monitorizată în timp prin măsurarea creșterii 

unor arbori în parcele de eșantion permanente, la intervale fixe, urmărind creșterea, mortalitatea arborilor și 

schimbările asociate în carbonul din biomasa arborescentă. Carbonul din sol va fi măsurat folosind suprafețe 

de probă temporare prin prelevarea de probe de sol la o adâncime de 30 cm.  

Mai mult decât atât, va fi creat un sistem de monitorizare  pentru a urmări datele relevante climatice cu 

privire la modul în care speciile forestiere vor fi afectate de schimbările climatice și anume, ce schimbări 

fizice și biologice ar putea avea loc ca urmare a schimbărilor de temperatură și a precipitațiilor. Sistemul de 

monitorizare se va baza pe sistemele existente care au fost create pentru un scop similar, de exemplu, 

sistemul de monitorizare a proiectului privind gestionarea durabilă a pășunilor și a pădurilor comunitare în 

Parcul Național  Orhei. 

 Programul de fortificare a capacităților 

Training-uri si workshop-uri 

Gestionarea resurselor naturale.  Sensibilizarea și fortificarea capacităților s-au dovedit a fi unele dintre 

cele mai eficiente măsuri pentru a promova gestionarea durabilă a resurselor în comunitățile locale din 

Moldova. Programul de fortificare a capacităților  NAMA va oferi comunităților locale o serie de instruiri și 

ateliere, în principal orientate spre dezvoltarea capacităților locale de a îndeplini toate sarcinile aferente 

împăduririi și gestionării pădurilor. Instruiri suplimentare vor cuprinde așa subiecte, cum ar fi, practicile de 

împădurire și de reabilitare a terenurilor și gestionarea durabilă a pășunilor. Acolo unde va fi cazul, 

instruirile vor avea un element teoretic și unul practic. Training-urile vor viza grupuri diferite de părți 

interesate la nivel local, în special fermieri, asociații de fermieri, personal silvic și reprezentanți ai APL. 

Personalul Agenției ”Moldsilva” de asemenea, va fi instruit, cu un accent special pe teme privind 

schimbările climatice, de exemplu, implementarea măsurilor de îmbunătățire a capacității de adaptare a 

pădurilor.  

Dezvoltarea pieței.  Fortificarea capacităților de gestionare durabilă a pădurilor va fi strâns legată de 

dezvoltarea pieței, deoarece planificarea managementului forestier va oferi informații cu privire la 
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potențialul de creștere a produselor lemnoase și nelemnoase ale pădurii pe tipuri, specii și locații,  precum și 

cu privire la posibilitățile de recoltare. Fortificarea capacităților privind dezvoltarea pieței va include 

subiecte cum ar fi practicile durabile de recoltare, gestionarea calității produselor, utilizarea tehnologiilor de 

recoltare, prelucrare, etc., strategii de marketing și vânzări și planificare financiară. Publicul țintă al 

programului de fortificare a capacităților vor fi oameni care deja sunt angajați în vânzarea formală și 

informală a produselor lemnoase și nelemnoase ale pădurii, precum și femeile și bărbații interesați să 

înceapă o IMM forestieră. 

Training-uri și ateliere de lucru privind gestionarea resurselor naturale și dezvoltarea pieței vor fi furnizate, 

în principal, pe parcursul Etapei I și II NAMA. 

 

Site-uri demonstrative 

Site-uri demonstrative vor fi selectate pentru a demonstra practicile de împădurire și gestionare durabilă a 

pădurilor și pășunilor în timpul instruirii și atelierelor de lucru și pentru a promova implementarea acestora 

pe scară largă. Sectoarele demonstrative vor fi selectate din proiectele anterioare, unde au fost obținute 

rezultate bune, de exemplu, în cadrul proiecteleor ”Conservarea solulrilor în  Moldova” și ”Dezvoltarea 

sectorului forestier comunal în Moldova”, , precum și și proiectele din zona Parcului Național Orhei. Din 

aceste proiecte, vor fi selectate exemple de bune practici pentru a demonstra impactul împăduririi asupra 

reabilitării terenurilor, precum și avantajele unei gestionări îmbunătățite a pășunilor. Este de așteptat ca 

diferența clar vizibilă între terenurile degradate și cele reabilitate și co-beneficiile rezultate vor avea un 

impact pozitiv asupra disponibilității comunităților de a participa la activitățile de împădurire și de 

gestionare a pășunilor. Terenuri demonstrative vor fi create în întreaga țară, în toate cele trei zone:  Nord, 

Centrală și de Sud. 

 Programul de dezvoltare a pieței  

În cadrul acțiunii NAMA, dezvoltarea IMM-urilor forestiere va fi promovată ca un stimulent pentru 

împădurire și gestionare durabilă a pădurilor. Produsele lemnoase și nelemnoase ale pădurii sunt o parte 

importantă a mijloacelor de trai ale gospodăriilor din mediul rural din Moldova. Cu toate acestea, în ciuda 

importanței și a valorii lor, dimensiunea pieței formale a produselor lemnoase și nelemnoase ale pădurii este 

mică. Produsele nelemnoase ale pădurii includ, de exemplu, nuci, ciuperci, plante medicinale și fructe de 

pădure. Cu excepția nucilor care sunt vândute pe piețele locale și regionale, Produsele nelemnoase sunt 
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utilizate în principal pentru subzistență și nu sunt comercializate, iar un procent mare de lemn de foc și masă 

lemnoasă se vând pe piețele neoficiale sau sunt tranzacționate ilegal. Produsele lemnoase ale pădurii includ 

lemn de foc, stalpi, bușteni și cherestea. În timp ce comerțul neoficial sau ilegal cu produsele forestiere ar 

putea fi benefic pentru actorii pieței pe termen scurt, acestea au un impact negativ asupra ecosistemelor 

forestiere și subminează capacitatea acestora de a furniza bunuri și servicii pentru populația țării pe termen 

mediu și lung. Controlul comerțului ilegal și promovarea dezvoltării pieței pentru lemnoase și nelemnoase 

ale pădurii va contribui la protejarea resurselor forestiere și va crea oportunități de dezvoltare economică în 

zonele rurale. O atenție deosebită în planificarea dezvoltării pieței se va acorda necesităților comunităților 

rurale sărace atât pentru produse forestiere, cât  și oportunități de muncă. 

Oportunități pentru dezvoltarea IMM-urilor includ următoarele domenii: 

- Pepiniere silvice ,   

- Împădurirea și reîmpădurirea, 

- Management forestier,Prelucrarea lemnului, 

- Vânzarea de lemn de foc, cherestea și produse nelemnoase ale pădurii . 

Analiza de piață privind potențialul IMM-urilor. La începutul Programului de dezvoltare a pieței, va fi 

realizată analiza  pieții pentru a identifica produsele și serviciile cu cel mai mare potențial de dezvoltare 

pentru IMM-uri forestiere. Vor fi evaluate oportunități locale, regionale și naționale ale pieței, precum și 

obstacolele în calea dezvoltării IMM-urilor. O scurtă listă de produse și servicii cu potențial ridicat este 

rezultatul scontat al analizei inițiale a pieții. Mai mult decât atât, analize suplimentare ale pieței vor fi 

efectuate pe parcursul întregii durate a acțiunii NAMA, pentru a sprijini diferitele etape de dezvoltare a 

pieței pentru produsele și serviciile forestiere și produsele nelemnoase ale pădurii, pentru a analiza evoluția 

cererii, satisfacția consumatorilor, precum și noi oportunități de piață.  

Dezvoltarea IMM-urilor. Pe baza analizei de piață cu privire la oportunitățile de afaceri pentru IMM-uri, 

pe parcursul fiecărei etape  a acțiunii NAMA vor fi selectate cele mai promițătoare cazuri de afaceri și vor fi 

dezvoltate IMM-uri. Criteriile de selectare vor ține de aspectele de durabilitate și anume disponibilitatea 

unui produs și  potențialul său de producție, potențialul de generare a locurilor de muncă, cererea de pe 

piețele locale, naționale și internaționale, distanța până la piețe, potențialul de creștere și profitabilitatea. 

Adițional la fortificarea capacității (a se vedea 5.2.1), fondatorii IMM-urilor vor primi sprijin pentru  

pregătirea planurilor de afaceri, pentru crearea infrastructurii de afaceri, de exemplu, mașini care sunt 

necesare pentru recoltare și prelucrare, precum și accesul la serviciile financiare. În ceea ce privește 
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serviciile financiare, fondul de refinanțare a împrumuturilor va avea un rol central în furnizarea de capital  

semincier necesar  pentru înființarea și funcționarea IMM-urilor (a se vedea Capitolul 6). Dezvoltarea IMM-

urilor va fi monitorizată  și rezultatele evaluării vor oferi îndrumări cu privire la modul de extindere a IMM-

urilor forestier la scara mai mare. 

Crearea unui oficiu de asistență pentru sprijinul dezvoltării  IMM-urilor forestiere. Un oficiu  de 

asistență va fi creat pentru a sprijini părțile interesate în toate aspectele relevante pentru dezvoltarea, 

implementarea și funcționarea IMM-urilor forestiere. Aceasta include suport pentru pregătirea planurilor de 

afaceri, pregătirea cererilor pentru fondul de refinanțare a împrumuturilor și comercializarea produselor. 

Oficiul  de asistență ar putea fi creat în cadrul ONCS, care a fost creat pentru a oferi sprijin comunității și 

proprietarilor de păduri private la împădurire și activități conexe. În scopul NAMA, responsabilitățile ONCS 

ar putea fi extinse pentru a cuprinde aspectele aferente dezvoltării  IMM-urilor forestiere. 

 Mecanismul și cerințele financiare NAMA 

 Mecanismul financiar NAMA și sursele de finanțare 

Analizele financiare efectuate în cadrul proiectului ”Conservarea solurilor în Moldova”  (CCONUSC, 2008) 

și pProiectul ”Dezvoltarea sectorului forestier comunal în Moldova” (UNFCCC, 2012) au arătat că la rata 

actuală a dobânzii de 19,5% proiectele de împădurire pe terenuri degradate nu sunt financiar viabile.  În 

cadrul analizelor au fost luate în considerate toate costurile de împădurire, inclusiv pregătirea terenului, 

plantarea, întreținerea, monitorizarea și protecția. Principalele avantaje au fost considerate furajele și lemnul 

de foc. Chiar și în scenariile cu plăți de carbon și rate ale dobânzii de 10%, proiectele de împădurire pe 

terenurile degradate au prezentat valori actuali  nete (VAN) negative și rate interne de rentabilitate  (RIR) 

negative sau scăzute, din cauza productivității scăzute a terenurilor degradate. O analiză financiară efectuată 

pentru elaborarea propunerii NAMA (pe baza datelor din cadrul proiectului ”Conservarea solurilor în 

Moldova”) indică faptul, că proiectele de împădurire pe terenuri degradate ar avea un VAN marginal pozitiv 

la rata dobânzii sub 5%.  

Moldsilva și APL-urile  nu sunt în măsură să elimine barierele investiționale  pentru proiectele de 

împădurire, deoarece împrumuturile ieftine de la băncile naționale nu sunt disponibile. De aceea, 

implementarea cu succes a programului NAMA de împadurire va depinde de disponibilitatea fondurilor 

publice naționale și de sprijinul internațional. Pentru a permite implementarea cu succes a programelor 
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NAMA propuse, va fi creat un mecanism de finanțare NAMA, pentru a colecta fonduri de la surse naționale 

și internaționale. Figura 8 oferă o privire de ansamblu asupra structurii propuse a mecanismului de finanțare 

NAMA.  

Figura 8 Structura mecanismului de finanțare NAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: elaborare proprie 

Finanțarea din surse naționale și internaționale va deveni disponibilă  prin intermediul diferitor instrumente 

financiare. Principalele surse de finanțare a implementării activităților NAMA sunt fondurile publice 

naționale și subvențiile internaționale. Ele vor fi folosite pentru finanțarea Programului de împădurire, 

Programului de fortificare a capacităților și Programului de dezvoltare a pieții. Se preconizează că 

contribuțiile naționale vor veni în principal de la bugetul de stat, bugetele comunităților locale, Agenția 

”Moldsilva” și FEN.  

 Fondul de refinanțare a  împrumuturilor. Subvențiile vor fi utilizate pentru a crea un fond de 

refinanțare a împrumuturilor pentru dezvoltarea IMM-urilor. Argumentul în favoarea unui astfel de 

fond este de a crea o rezerva de mijloace bănești,  care se va refinanța din dobânzi și plăți principale 

la creditele vechi pentru ca să poată fi eliberate altele noi. Fondul va oferi împrumuturi la rate ale 

dobânzilor competitive și la condiții flexibile care vor fi adaptate la necesitățile de capital ale 

categoriilor selectate pentru IMM-uri forestiere (de exemplu, IMM-uri specializate pe produsele 
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nelemnoase ale pădurii, vânzarea de lemn de foc, pepiniere). Termenii și condițiile de creditare 

detaliate vor fi stabilite în urma analizei de piață care urmează a fi efectuată în cadrul Programului 

de dezvoltare a pieții pe parcursul Etapei I NAMA. Eligibilitatea cererilor de împrumut va fi 

analizată conform unui set de criterii financiare, sociale și de durabilitate, inclusiv: rentabilitatea 

activității propuse, potențialul de creștere, disponibilitatea resurselor și a potențialului de producere, 

potențialul de generare a locurilor de muncă, cererea pe piețele locale, naționale și internaționale și 

distanța până la piețe, printre alte criterii. Fondul de refinanțare a împrumuturilor este privit ca un 

instrument important de creare a proprietății  IMM-urilor și de promovare a dezvoltării sectorului 

privat în sectorul forestier. 

 Subvenții pentru promovarea împăduririi. Finantarea pentru împădurire și gestionarea pădurilor 

vor veni din fonduri publice naționale și surse internaționale. Costul mediu de impadurire a 1 ha de 

teren degradat este de aproximativ 1554 €, care acoperă costurile de pregătire a terenurilor, puieți, 

întreținerea și protecția plantațiilor nou înființate. Costurile anuale de impadurire a 1200 ha vor fi 

acoperite din sursele naționale, iar Guvernul va caută sprijin internațional pentru a finanța o sumă 

suplimentară pentru 3193 ha anual (ținta totală de împădurire anuală este de 4393 ha). 

 Plățile pe bază de rezultate. Un anumit procent din subvențiile pentru împădurire ar putea fi emise 

în formă de plăți bazate pe rezultate pentru sechestrarea carbonului prin împădurire. În acest caz, 

plățile bazate pe rezultate, de exemplu, pentru un număr predeterminat de hectare impadurite sau 

tone de CO2 sechestrat, ar fi emise de donator ca o "primă" pentru obiectivul asupra căruia s-a 

convenit, a fost realizat. Plățile pot oferi fluxul de numerar necesar pentru a continua activitățile de 

împădurire în cadrul Programului de împadurire sau extindere a activităților pentru terenuri 

degradate care nu sunt vizate în cadrul acțiunii NAMA.  

 Subvenții pentru promovarea gestionării durabile a resurselor. Adițional la subvențiile pentru 

împădurire și gestionare durabilă a pădurilor, vor fi oferite subvențiile pentru a sprijini activitățile 

de gestionare durabilă a resurselor comunităților, cum ar fi implementarea măsurilor pentru 

ameliorarea pășunilor, , producerea produselor nelemnoase ale pădurii și măsuri de reabililtare a 

terenurilor. Aceste subvenții vor fi oferite comunităților ca stimulent pentru participarea la ambele 

activități: de gestionare durabilă a resurselor naturale și celor de împădurire.  Subvențiile respective 

au menirea să schimbe opiniile privind  activitățile de împădurire ale comunităților, i.e. activitățile 

de împădurire și gestionare a resurselor durabile ar trebui să fie privite ca acțiuni complementare și 

nu concurente. Valoarea subvențiilor care urmează să fie primite ar putea fi condiționată de dorința 

comunităților de a participa la activitățile de împădurire.  
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 Necesitățile indicative de finanțare NAMA 

Estimarea preliminară a costurilor pentru implementarea acțiunii NAMA este 116,7 milioane € (Tabelul 13). 

Această sumă acoperă costul total al Programului de împădurire și costurile de fortificare a capacităților și 

cele ale Programului de dezvoltare a pieții pentru Etapa I și II NAMA până în 2023. Costurile acestor două 

programe până la Etapa III NAMA, va fi determinată ulterior. La acest stadiu de dezvoltare NAMA 

estimările de cost sunt preliminare, deoarece terenurile pentru împădurire vor fi selectate la Etapa I și tot 

atunci va fi determinat numărul exact al comunităților vizate de Programul de fortificare a capacităților și 

Programul de dezvoltare a pieții. Se preconizează că pentru implementarea acțiunii NAMA, aproximativ 31, 

2 mln € vor proveni din surse naționale și 85,5 mln € din surse internaționale. 

În ceea ce privește împădurirea, în ultimii ani Agenția ”Moldsilva” și comunitățile locale au impadurit anual 

aproximativ 1200 ha de teren degradat. În cazul în care nu s-ar oferit nici un sprijin extern, în perioada 

2017-2030, pe parcursul perioadei de 14 ani ar putea fi împădurite 16.800 ha de terenuri degradate la un 

cost total de aproximativ 26 de milioane €. Capacitatea tehnica de împădurire a terenurilor degradate ar 

permite împădurirea a  44700 ha adiționale între 2017-2030, ceea ce ar constitui suplimentar  3193 ha pe an, 

la un cost total de 69,5 mil €.  

Mai mult decât atât, fără sprijinul financiar extern, activitățile propuse în cadrul Programului de fortificare a 

capacităților și a celui de dezvoltare a pieței ar fi implementate doar parțial din cauza lipsei de fonduri 

naționale. Costul activităților care urmează a fi realizate în cadrul ambelor programe NAMA este de 

aproximativ 21 milioane € pentru Etapa I și II NAMA. Din această sumă, 7,87 mln  € sunt solicitate de la 

donatori internaționali și vor fi folosite pentru a stabili un fond de refinanțare a împrumuturilor la Etapa II, 

pentru a sprijini dezvoltarea IMM-urilor forestiere. O sumă suplimentară de 3 milioane € în formă de 

granturi va fi folosită pentru a sprijini utilizarea durabilă a resurselor naturale în comunitățile locale, de 

exemplu, reabilitarea pășunilor degradate și producerea produselor nelemnoase ale pădurii. Restul sumei va 

fi utilizată pentru următoarele activități: 8,2 milioane € pentru monitorizare și cercetare, care urmează să fie 

efectuate în cadrul Programului de împadurire (Etapa I si II), 2 milioane € pentru sprijin în fortificarea 

capacităților comunităților locale  privind împădurirea și analiza pieței pentru dezvoltarea IMM-urilor 

(Etapa i și II).  
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Tabel 13 Necesitățile indicative de finanțare NAMA   

Componenta 

NAMA 

Activitate Descriere Cost total Cost  

Etapa I: 

(2017-2018) 

Cost  

Etapa  II (€) 

(2019-2023) 

Cost 

EtapaaIII (€) 

(2024-2030) 

Sursă 

Împădurire Împădurirea 

terenurilor 

degradate și crearea 

perdelelor de 

protecție a 

pădurilor 

- Obiectivul național: Împădurirea a 61500 ha de 

terenuri degradate 

- Obiectivul de împădurire anual: 4393 ha 

- Împădurirea anuală din resurse naționale: 1200 ha 

Împădurire anuală cu sprijin național: 

3193 ha 

95574108 

Distribuire: 

26107200 

(naţional) 

69466908 

(Sprijin 

internațional) 

13653444 

 

3729600 

(naţional) 

9923844 

(internaţional) 

34133610 

 

9324000 

(naţional) 

24809610 

(internaţional) 

 

47787054 

 

13053600 

(naţional) 

34733454 

(internaţional) 

Grant; fonduri 

publice naționale 

Împădurire Cercetare și 

monitorizare 

Accent pe cercetare pentru a îmbunătăți capacitatea 

de adaptare a pădurilor naționale pentru schimbările 

climatice. Performanța pădurilor noi înființate în 

ceea ce privește sechestrarea carbonului, protejarea 

biodiversității și adaptarea la schimbările climatice 

vor fi monitorizate. 

8240000 

 

4120000 

(naţional) 

4120000 

(Internaţional) 

6615000 

 

3307500 

(naţional) 

3307500 

(internaţional) 

1625000 

 

812500 

(naţional) 

812500 

(internaţional) 

urmează a fi 

determinat la 

Etapa I sau II 

 

 

 

Grant; fonduri 

publice naționale 

Fortificarea 

capacităților și 

formarea 

Formarea 

comunităților 

locale privind 

gestionarea 

durabilă a 

resurselor 

Comunitățile locale vor beneficia de formare pe baza 

cererii de pe diferite teme, cum ar fi împădurirea, 

planificarea gestionării pădurilor și reabilitarea  

pășunilor.  

750000 

 

375.000 

(naţional) 

375.000 

(internaţional) 

250.000 

 

125000 

(naţional) 

125000 

(internaţional) 

500.000 

 

250.000 

(naţional) 

250.000 

(internaţional) 

urmează a fi 

determinat la 

Etapa I sau II 

 

Grant, fonduri 

publice naționale 

Fortificarea 

capacităților și 

formarea 

Subvenții pentru 

investiții în 

gestionarea 

durabilă a 

resurselor 

Adițional la formări  și ateliere de lucru, subvențiile 

vor fi oferite pentru a sprijini investițiile în activități 

care promovează managementul resurselor naturale 

în comunitățile locale. 

3,000,000 

(internaţional) 

1000000 

(internaţional) 

2000000 

(internaţional) 

urmează a fi 

determinat la 

Etapa II 

 

Grant 

Dezvoltarea 

pieței 

Instituirea fondului 

de refinanțare a  

împrumuturilor  

Un fond de  de refinanțare a  împrumuturilor va fi 

creat pentru a oferi capital pentru investiții în IMM-

uri 

7870000 

(internaţional) 

2870000 

(internaţional) 

5.000.000 

(internaţional) 

urmează a fi 

determinat la 

Etapa II 

Grant 

Dezvoltarea 

pieței 

Cercetare de piata, 

oficiul de asistență 

Dezvoltarea IMM-urilor va fi sprijinită prin 

cercetarea pieții și crearea unui ofiiu de asistență  

1250000 

 

625000 

500000 

 

250000 

750000 

 

375000 

urmează a fi 

determinat la 

Etapa II  

Grant, fonduri 

publice naționale 
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Sursa: elaborare proprie 

 

(naţional) 

625000 

(internaţional) 

(naţional) 

250000 

(internaţional) 

(naţional) 

375000 

(internaţional) 

total național  

Observații 

preliminare 

  31227200 7412100 10761500 13053600  

Total 

International 

(preliminar) 

  85456908 14476344 36247110 34733454  

Total 

(preliminar) 

  116684108 21888, 444 47008610 47787054  
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 Cadrul instituțional pentru implementarea acțiunii NAMA 

 Descrierea sistemului de management operațional și financiar al acțiunii NAMA 

Pentru implementarea acțiunii NAMA, va fi stabilit un cadru instituțional care va implica toate 

instituțiile necesare pentru a dezvolta, implementa și gestiona programul NAMA, care este unul trans-

sectorial și acoperă o gamă largă de subiecte, cum ar fi reabilitarea terenurilor, atenuarea schimbărilor 

climatice, dezvoltarea pieței și finanțare. Figura 9 prezintă structura propusă a cadrului instituțional. 

 

Figura 9 Structura propusă a cadrului instituțional al NAMA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: elaborare proprie 
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Ministerul Mediului  / Unitatea de Implementare Natională NAMA 

 Responsabilităti: organismul principal, de coordonare, responsabil pentru activitățile 

financiare, operaționale și MRV ale acțiunii NAMA 

 Având în vedere că programul NAMA va fi implementat  în cadrul politicii internaționale 

climatice, MM va conduce și supraveghea procesul de implementare a programului NAMA 

(pentru NAMA de împădurire și alte acțiuni NAMA) printr-o unitate de implementare națională 

NAMA. Unitatea de Implementare va fi creată prin Hotărârea Guvernului. 

 Unitatea de Implementare Națională NAMA va fi responsabilă pentru negocierea sprijinului 

internațional pentru implementarea NAMA cu donatorii internaționali. În cazul în care se va 

acorda sprijin financiar, Unitatea de Implementare NAMA va fi beneficiarul și responsabilă 

pentru canalizarea resurselor către implementatorii programelor NAMA, adică, APL-uri, 

Agenția ”Moldsilva”, printre altele. 

 OSC din MM are mandatul de a promova și implementa programe și proiecte aferente 

schimbărilor climatice și va fi responsabil pentru comunicarea și raportarea activităților 

relevante NAMA la nivel internațional, de exemplu, la CCONUSC.  

 La nivel național, va fi elaborat cadrul NAMA MRV care, în prezent, este în curs de dezvoltare. 

În cadrul propus, MM va avea responsabilitatea generală pentru acțiunile NAMA și MRV 

NAMA, care include mandatul de prioritizare, evaluare, aprobare / respingere și monitorizare a 

acțiunilor NAMA.  

 Unitatea de Implementare a NAMA va coopera îndeaproape cu Comitetul de Coordonare al 

NAMA în problemele ce țin de  finanțarea NAMA,  precum și dezvoltarea și implementarea 

activităților  NAMA. Unitatea va asigura ca activitățile NAMA să fie implementate în 

conformitate cu propunerea NAMA. 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Finanțelor, Agenția Relații Funciare 

și Cadastru și Fondul Ecologic Național  

 Responsabilitati: grup consultativ NAMA 

 Instituțiile vor avea legături strânse cu Unitatea de Implementare Națională NAMA și 

Comitetul de Coordonare și vor oferi consultanță în timpul implementării NAMA acolo unde 

va fi necesar, de exemplu, cu privire la stabilirea obiectivelor și elaborarea planurilor de 

implementare în domeniile lor de activitate. Instituțiile vor asigura ca activitățile NAMA să fie 
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în concordanță cu politicile, programele și proiectele sectoriale.  

 

Agenția ”Moldsilva” și entitățile subordonate  

 Agenția ”Moldsilva”, cu entitățile sale subordonate, adică ÎSS, ICAS și ONCS, precum și alte 

organizații relevante, de exemplu, ONG-uri, va implementa cele trei programe NAMA: 

Programul de împădurire, Programul de fortificare a capacităților și Programul de dezvoltare a 

pieței. Configurarea structurii organizatorice în scopul implementării NAMA va avea la bază 

structura care a fost concepută pentru implementarea proiectelor CDM de împădurire. Aceasta 

structură include Comitetul de Coordonare, condus de un președinte, care este numit de 

directorul general al Agenției ”Moldsilva”.  

 Comitetul de Coordonare se va conduce de legislația și Hotărârile de Guvern relevante privind 

împădurirea, schimbările climatice și protecția mediului. Ministerele de resort pot propune 

membrii Comitetului, care vor fi numiți de către directorul general al Agenției ”Moldsilva”. 

Principalele sarcini ale Comitetului sunt coordonarea, controlul și monitorizarea implementării 

programelor NAMA. 

Comunitățile locale 

 Comunitățile locale, împreună cu reprezentanții acestora, adică APL-urile, vor fi implicate în 

implementarea programelor NAMA. În Programulde împădurire, ei vor participa la procesul de 

selectare a terenurilor degradate pentru împădurire. Procesul va începe cu examinarea 

problemei de împădurire la adunările Consiliilor locale, crearea Comisiilor de selectare a 

terenurilor, documentarea terenurilor selectate pentru împădurire, precum și participarea la 

inventarierea plantațiilor forestiere. În cadrul Programului de dezvoltare a pieții, acestea vor fi 

implicate în selectarea cazurilor de afaceri și dezvoltarea IMM-urilor.  

 Calendarul de implementare NAMA 

Așa cum este prezentat în Capitolul 5, programul NAMA va fi implementat pe baza unei  abordări  

etapizate care constă din trei etape: etapa de demonstrare (2016-2018), etapa de extindere la scară largă 

(2019-2023) si etapa de transformare a (2024-2030). Figura 10 prezintă calendarul de implementare a 

activităților care urmează să fie realizate la fiecare etapă NAMA. 
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Figura 10 Calendarul de implementare NAMA 

 

Măsura  

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3: 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Programul de împădurire  
              

Planificare  

                            

Implementare                              

Monitorizare  

 

              

Cercetare  

 

                            

Programul de fortificare a capacităţilor  
 

              

Crearea de terenuri demonstrative 
 

              

Formare și ateliere de lucru pentru diferite grupuri de părți 

interesate 

 

              

Programul de dezvoltare a pieței 

 

              

Analiza pieței                              

Dezvoltarea de proiecte pentru IMM-uri 

 

              

Crearea oficiului de asistență pentru promovarea dezvoltării 

IMM-urilor 

 

              

Activități de sensibilizare 

 

                            

Mecanismul de finanțare NAMA                

Finanțarea activităților NAMA 
 

              

Informații mai detaliate cu privire la calendarul de implementare sunt prezentate în Anexa 2. 
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 Măsurare, raportare și verificare 

 Cadrul instituțional pentru MRV NAMA 

Un cadru național MRV  NAMA  este în prezent în curs de elaborare la Guvern și va fi finalizat în 

decembrie în 2016. Schema MRV NAMA se va ghida după sistemul național MRV, care a fost 

dezvoltat pentru proiectele CDM. Cadrul instituțional propus pentru NAMA constă din Ministerul 

Medului, Comisia națională, un Comitetul tehnic și grupul MRV-NAMA (Pedersen, M. 2015) (Figura 

11).  

 Ministerul Mediului. În schema propusă, MM va avea responsabilitatea generală pentru 

programul NAMA și MRV NAMA, care include mandatul de prioritizare, evaluare, aprobare / 

respingere și monitorizare a acțiunilor NAMA.  

Se propune ca MM să fie instituția responsabilă pentru compilarea și evaluarea informațiilor 

MRV la nivel național. În acest scop, va fi stabilit un sistem național de gestionare a datelor. 

MM poate delega o parte din lucrul administrativ cotidian Grupului MRV NAMA. 

De asemenea, MM  va organiza procesul de verificare NAMA. Pentru a spori calitatea 

verificării, va fi prevăzută o combinație de diferiți verificatori (verificatori ai primei, secunde și 

terțe părți).  De aceea, o activitate NAMA ar putea fi supusă, de exemplu, verificării de căte  

prima și terța parte. Pentru a asigura credibilitatea internațională și națională, se propune 

utilizarea unui sistem internațional de verificatori.  

OSC din MM are mandatul de a promova și implementa programe și proiecte legate de 

schimbările climatice și va fi responsabil pentru comunicarea și raportarea activităților 

relevante NAMA la nivel internațional, de exemplu, la CCONUSC.  

 Comisia Națională. "Comisia Națională pentru implementarea prevederilor CCONUSC  și 

prevederilor Protocolului de la Kyoto de " a fost înființat în anul 2003 (HG nr. din 26.12.2003 

1574), cu mandatul de a comunica cu CCONUSC cu privire la aspectele legate de proiectele 

CDM, pentru a evalua proiectele CDM și emite scrisori naționale de aprobare pentru proiectele 

CDM. Responsabilitatea Comisiei va fi extinsă și pentru programul NAMA.  

 Comitetul tehnic. Comitetul Tehnic va fi creat pentru a sprijini Comisia Națională, cu sarcina 

sa principală de a evalua programul NAMA pe parcursul tuturor etapelor de dezvoltare și 

implementare a acțiunilor NAMA. Comitetului tehnic va avea experți permanenți care se vor 
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îngriji de aspectele cheie ale NAMA referitoare la: i) aspecte juridice și administrative, ii) 

politică și strategie, iii) finanțare, iv) aspecte tehnice și v) MRV.  

Comitetului tehnic va funcționa pe baza TR și bugetului pentru fiecare NAMA, transmis de 

către Comisia Națională și va pregăti rapoarte de evaluare pentru Comisia Națională. De 

asemenea, Comitetul tehnic, cu sprijin din partea Grupului MRVNAMA, va avea consultări 

informale cu Dezvoltatorii proiectului NAMA, pentru clarificarea problemelor din propunerile  

de NAMA. 

 Părțile interesate. Părțile interesate sunt ministerele și / sau alte instituții care au un rol în 

dezvoltarea și implementarea NAMA. Ele vor oferi dezvoltatorilor de proiect informații care 

sunt necesare pentru a dezvolta propuneri NAMA și pot sprijini procesul de MRV în cazul în 

care NAMA este dezvoltat în sectoarele lor respective.  

Figura 11 Cadrul instituțional propus pentru schema MRV NAMA  

 

Sursa: Pedersen, M. (2015) 

 

 

 Grupul MRV NAMA. Se propune să fie creat un grup MRV NAMA, care ar avea funcția 

specifică de a sprijini MM în toate activitățile legate de MRV NAMA, inclusiv colectarea 

datelor, prelucrarea și pregătirea rapoartelor MRV. Se propune ca grupul să fie alcătuit din 10-

15 experți.  
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 Dezvoltator de proiect NAMA. Un dezvoltator de proiect NAMA va fi angajat de MM pentru 

elaborarea propunerii de NAMA, în baza TR furnizate de MM.  

 Măsurare 

Reducerea emisiilor GES 

Metodologia CDM AR-AM0002 "Reîmpădurirea terenurilor degradate prin împădurire / reîmpadurire" 

(CCONUSC, 2009), care a fost utilizat ca ghid  pentru a determina potențialul de reducere a emisiilor de 

GES a NAMA, poate fi folosită ca punct de pornire  pentru dezvoltarea unei metodologii MRV și pentru 

selectarea parametrilor MRV. Metodologia CDM ar trebui să fie revizuită și adaptată, după caz, pentru 

ca sistemul MRV NAMA să fie fezabil.  

Metodologia CDM utilizează o structură de eșantionare stratificată  pentru a estima modificările care 

pot fi verificate în stocurile de carbon în bazinele de carbon luate în considerare în cadrul proiectului. 

Cei mai importanți parametri care urmează a fi măsurați pe parcele de probă stabilite în cadrul NAMA 

sunt prezentate în Boxa 1. Pentru o listă completă a parametrilor, a se vedea metodologia CDM AR-

AM0002 (CCONUSC, 2009). 

 

Boxa 1 Parametrii MRV NAMA  

Date / Parametru: Suprafața împădurită 

Unitatea de date: hectare 

Descriere: Suprafața totală a tuturor straturilor, de exemplu, 

suprafața totală a proiectului  

Frecvența monitorizării La începutul proiectului și, ulterior, la intervale de 

monitorizare 

 

Date / Parametru: Numărul de arbori 

Unitatea de date: Mărime adimensională 

Descriere: Numărul de arbori de pe parcelă, numărate  

Frecvența monitorizării La intervale de monitorizare  

 

Date / Parametru: Diametrul la înălțimea pieptului  (DBH) 

Unitatea de date: "cm"; 

Descriere: DBH se referă la diametrul arborelui măsurat la 1,37 m 

deasupra solului.  

Frecvența monitorizării La intervale de monitorizare 

 

Date / Parametru: Înălțimea arborilor  

Unitatea de date: metri 
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Descriere: Înălțimea arborilor măsurați pe parcela eșantion  

Frecvența monitorizării La intervale de monitorizare 

 

Date / Parametru: Doborături sau arbori uscați pe picior  

Unitatea de date: Tone de carbon 

Descriere: Diametrul lemnului uscat pe picior și doborotări măsurat 

și înregistrat ca parte a măsurării a suprafeței de probă  

Frecvența monitorizării La intervale de monitorizare  

 

Date / Parametru: Carbon din litieră pentru stratul I  

Unitatea de date: Tone de carbon 

Descriere: Colectarea și cântărirea litierei pe  pe suprafețe de probă   

Frecvența monitorizării La intervale de monitorizare 

 

Date / Parametru: Carbonul din sol  

Unitatea de date: Tone de carbon 

Descriere: Măsurarea parcelei eșantion și analiza de laborator 

Frecvența monitorizării Urmeaza a fi determinata 

Sursa: CCONUSC (2009) 

 

Dezvoltarea sustenabilă 

Date / Parametru: Beneficii economice 

a. Crearea de locuri de muncă 

b. Crearea de IMM-uri 

Unitatea de date: a. Numărul de locuri de muncă noi create prin 

activități NAMA de împădurire, gestionare a 

pădurilor, IMM-uri, etc. 

b. Numărul și tipul de IMM-uri create 

Frecvența 

monitorizării 

Urmeaza a fi determinata 

 

Date / Parametru: Beneficii sociale  

a. Egalitatea între femei și bărbați 

b. Furnizare de resurse forestiere  

c. Fortificarea capacităţilor 

Unitatea de date: a. Numărul de femei și bărbați angajați în activități 

NAMA 

b. Procentul cererii satisfăcute pentru  lemn de foc din 

resurse forestiere de pe terenurile împădurire 

NAMA 

c. Numărul de femei și bărbați care au beneficiat de 

fortificarea capacităților; volumul de instruire 

primit 

Frecvența 

monitorizării 

Urmeaza a fi determinata 
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Date / Parametru: Beneficii pentru mediu  

a. Adaptarea bazată pe ecosistem 

b. Reabilitarea terenurilor și protecția terenurilor de la 

degradare pe viitor  

c. Protejarea biodiversității 

Unitatea de date: a. % din arbori plantați cu o capacitate înaltă de 

adaptare la schimbările climatice 

b. Numărul de ha de terenuri degradate împădurite și 

a perdelelor de protecție create 

c. diversitate de specii florale și aviare în site-urile 

proiectului în raport cu site-urile de control 

Frecvența 

monitorizării 

Urmeaza a fi determinata 

 

Suport  

Așa cum s-a menționat în Capitolul 8.1, acțiunile NAMA vor fi monitorizate folosind șabloanele 

standardizate. În cazul acțiunii NAMA Reabilitarea terenurilor degradate prin împădurire, beneficiarii 

NAMA va fi obligați să completeze periodic șabloanele de monitorizare, care vor avea un compartiment 

cu privire la suport. Beneficiarii vor trebui să prezinte șabloanele lor la OSC pentru prelucrare.  

Boxa 2 Indicatorii MRV propuși pentru suport  

 

Date / Parametru: a. Suportul financiar 

b. Suport pentru fortificarea capacităților 

c. Transfer de tehnologie 

Unitatea de date: a. Lei / an și componenta / activitatea NAMA 

b. Numărul de instruir organizate pe an; numărul de 

persoane instruite pe an; numărul de materiale de 

instruire (tip) primite / distribuite pe an 

c. Numărul, tipul și valoarea tehnologiilor primite pe 

an 

Frecvența 

monitorizării 

Urmeaza a fi determinata 

 Raportare 

A se vedea Capitolul 8.1 
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 Verificare 

Șablonul de monitorizare NAMA va fi aprobat prin Hotărâre de Guvern, care în prezent este în curs de 

elaborare, și, prin urmare, monitorizarea va avea statutul unui recensământ statistic oficial. În 

conformitate cu cadrul juridic național, furnizarea de informații incorecte este un act ilegal. Adițional la 

datele furnizate de către beneficiari, personalul OSC va fi implicat în monitorizarea NAMA pe site-urile 

proiectului, folosind mecanisme de verificare încrucișată a informațiilor furnizate de către proprietarii 

de proiect. În cadrul acestui proces, vor fi luate în considerare mecanismele create de CCONUSC pentru 

pregătirea raportului național de inventariere a GES. În cadrul proiectului PNUD LECB vor fi elaborate 

și vor fi implementate treptat, până în 2018, instrumente practice și adecvate pentru MRV NAMA. 

 Managementul riscurilor 

Așa cum este prezentat în diferite secțiuni ale acestei propuneri NAMA, Guvernul Republicii Moldova 

este în procesul de creare a tuturor elementelor unui cadru care să permită implementarea cu succes a 

acțiunii NAMA în țară. Elementele acestui cadru includ politici și programe care promovează atenuarea 

schimbărilor climatice, precum și stabilirea obiectivelor de reducere a emisiilor de GES și de 

împădurire, precum și pentru o dezvoltare durabilă. De asemenea, ele includ un cadru instituțional care 

integrează toate organismele guvernamentale, care sunt necesare pentru a planifica, finanța, implementa 

și monitoriza NAMA. Cu toate acestea, chiar și cu o planificare și pregătire bună a unui cadru robust 

favorabil pentru NAMA, implementarea acțiunilor NAMA, inclusiv Împădurirea terenurilor degradate, 

zonelor riverane și a perdelelor forestiere de protecție în Republica Moldova, se poate confrunta cu 

unele provocări și riscuri. Riscurile și măsurile de atenuare propuse sunt prezentate în Tabel  14. 

Tabel  14 Risc și măsuri de atenuare 

Factor de risc Măsurile propuse de atenuare a riscului 

Domeniul social  

Comunitățile refuză să identifice terenuri 

pentru împădurire 

 

Experiența din proiectele anterioare, de exemplu, proiectele CDM, 

demonstrează interesul și dorința de a participa la activitățile de 

împădurire a comunităților. Mai mult decât atât, NAMA va oferi 

stimulente comunităților pentru participarea la împădurire, de exemplu, 

prin oferirea de sprijin financiar pentru crearea de IMM-uri forestiere. 

Nivelul ridicat al sărăciei rurale și 

necesitățile  tot mai mari în resurse forestiere 

vor pune în pericol pădurile nou înființate  

NAMA va crea noi locuri de muncă pentru populația din comunitățile 

rurale, de exemplu, în activitățile de împădurire și gestionare a pădurilor 

și prin crearea de IMM-uri. Mai mult decât atât, la elaborarea proiectelor  

de împădurire, necesitatea comunităților rurale pentru lemn de foc si 

cherestea vor fi luate în considerare și o anumită cantitate de hectare vor 
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Factor de risc Măsurile propuse de atenuare a riscului 

 fi plantate cu specii forestiere care furnizează aceste produse. 

Capacitate   

Capacitate tehnică și umană de a elabora și 

implementa proiecte de împădurire, limitată 

Agenția ”Moldsilva” și entitățile sale subordonate au o experiență vastă 

în domeniul de împădurire a terenurilor degradate. Numai în perioada 

2002- 2010, au fost înființate circa 60 de mii de hectare de păduri noi. 

Mai mult decât atât, echipamentele și utilajele tehnice au fost 

achiziționate pentru pregătirea solului, plantarea și întreținerea 

plantațiilor forestiere.  

Capacități limitate la nivelul APL de 

gestionare a pădurilor și împădurire 

Agenția ”Moldsilva” și entitățile sale subordonate dispun de capacități 

suficiente pentru a oferi suport tehnic comunităților care decid să 

participe la activitățile de împădurire. În cazul proiectelor de împădurire 

pe terenuri comunale din trecut, ”Moldsilva” a creat plantații forestiere 

noi gestionate și protejate până la atingerea stării de masiv. Din acest 

moment pădurile au fost transmise spre gestionarea ulterioară către APL-

uri. În cadrul NAMA, Agenția ”Moldsilva” va desfășura activități de 

împădurire pentru comunități și, adițional, va fortifica capacitatea 

comunităților de a se angaja în împădurire și gestionarea pădurilor. 

Capacitate limitată de producere a 

materialului forestier de reproducere pentru 

împădurire la o scară largă 

Agenția ”Moldsilva” și entitățile sale subordonate au capacitatea tehnică 

de a produce aproximativ 50 de milioane de puieți pe an în pepiniere lor. 

Cu această cantitate, ar putea fi impadurite anual aproximativ 10000 de 

hectare, o suprafață mult mai mare decât obiectivul anual de împădurire 

pentru împădurire în cadrul acțiunii NAMA.  

Mediu  

Dezastre naturale, de exemplu, seceta au un 

impact negativ asupra creșterii arborilor 

Agenția ”Moldsilva” urmează diferite strategii și abordări tehnice de 

protejare a plantațiilor forestiere  de la riscurile climatice. De asemenea, 

”Moldsilv” va efectua cercetări în cadrul NAMA pentru a dezvolta noi 

strategii care vor permite pădurilor să devină mai rezistente la 

evenimente meteorologice extreme.  

Financiar   

Lipsa sprijinului internațional pentru 

implementarea NAMA 

Implicarea timpurie a potențialilor donatori în procesul de planificare 

NAMA, inclusiv a donatorilor care deja finanțează sau au finanțat 

proiecte similare din țară. 

Pregătirea unui plan detaliat, realist și transparent de finanțare NAMA. 

Promovarea NAMA la nivel internațional, de exemplu, prin înregistrarea 

acesteia la Registrul NAMA al UNFCCC. 
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Anexa 1: Măsuri NAMA și intervenții și rezultatele acestora, activitățile și factori de producție 

Măsuri și intervenții NAMA și rezultatele, activitățile și aporturile acestora 

Măsura și efectul intervențiilor - A: Programul de reîmpădurire 

Rezultatele Activități Aporturi (tehnologie, fortificarea capacității, finanțe, altele) 

A.1.1 61500 ha de teren selectate pentru 

activitățile de împădurire 

A.1.2 Planurile de gestionare forestieră pregătite 

pentru 61500 ha de plantații forestiere 

A.1 Planificare A.1.1  

- Altele: Comisiii pentru selectarea terenurilor, informații derivate din Cadastru 

funciar național, evaluările vizuale; 

- Tehnologie: utilizarea GPS-ului în delimitarea hotarelor proiectului;  

- Finanțe: fonduri publice naționale 

A.1.2 

- Altele: Informații pregătite la punctul 1.1.1 litera (a) 

- Finanțe: fonduri publice naționale, granturi internaționale 

A.2.1 61500 ha de teren împădurit până în 2030 

A.2.2 61500 ha de teren împădurit gestionate în 

conformitate cu planurile naționale de gestionare 

a pădurii 

 

A.2 Implementare  A.2.1 

- Altele: personal calificat pentru efectuarea lucrărilor referitoare de pregătire a 

terenurilor, pregătirea de material săditor și de plantare;  

- Tehnologie: Mașini pentru pregătirea  mecanică a terenurilor, scule pentru 

pregătirea manuală a terenului și plantare; 

Finanțe: fonduri publice naționale, granturi internaționale 

A.2.2 

- Altele: personal calificat pentru  efectuarea activităților necesare pentru 

implementarea planurilor de gestionare a pădurilor 

- Tehnologie: mașini (de exemplu, pentru răriri și recoltare) și instrumente (de 

exemplu, GPS, dispozitive de comunicare, calculatoare) necesare pentru a 

îndeplini toate sarcinile aferente gestionării pădurilor, inclusiv planificarea, 

recoltarea, protecția și monitorizarea;  

- Finanțe: fonduri publice naționale, granturi internaționale 

 

A.3.1 Sechestrarea carbonului și performanța 

arborilor în condițiile schimbărilor climatice 

monitorizate pe un număr reprezentativ de 

suprafețe de probă  

 

A.3 Monitorizare  A.3.1 

- Altele: personal calificat pentru a efectua toate sarcinele aferente determinării 

potențialului de captare a carbonului din plantațiile forestiere; personal calificat 

pentru prognozarea și analizarea  impactului schimbărilor climatice asupra 

plantațiilor forestiere; experți în utilizarea instrumentelor pentru prognozarea 

impactului schimbărilor climatice asupra ecosistemelor forestiere 

- Tehnologie: Laboratoarele echipate pentru a determina conținutul de carbon 

din probele de biomasă, litieră și sol prelevate de pe terenurile de împădurire; 
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modele pentru prognozarea impactului schimbărilor climatice asupra 

ecosistemelor forestiere 

- Finanțe: fonduri publice naționale, granturi internaționale 

Măsura și rezultatul intervenției - B: Programul de fortificare a capacităților  

Rezultate Activități Intrari (tehnologie, capacitate de constructii, Finanțe, Altele) 

B.1.1 Site-uri demonstrative disponibile pentru a 

demonstra practicile de împădurire și de 

gestionare durabilă a pădurilor și pășunilor în 

timpul instruirii și atelierelor de lucru și 

promovarea implementării acestora la scară largă. 

Terenurile demonstrative vor fi selectate dintre 

proiectele anterioare în care s-au obținut rezultate 

bune 

B.1 Crearea de site-

uri demonstrative 

B.1 

- Altele: exemple de bune practici din proiectele anterioare și / sau în curs de 

desfășurare pe teme legate de împădurire, reabilitarea terenurilor, pădurilor și 

gestionarea pășunilor  

Finanțe: granturi internaționale 

B.2.1 Oamenii din comunitățile locale instruiți 

pentru a îndeplini toate sarcini aferente 

activităților de gestionare a resurselor naturale 

relevante pentru NAMA, inclusiv împăduririi , 

gestionării pădurilor și gestionarea pășunilor 

B.2.2 Oamenii din comunitățile locale instruiți pe 

teme relevante pentru dezvoltarea IMM-urilor 

forestiere, inclusiv subiecte cum ar fi practicile de 

recoltare durabile, gestionarea calității produselor, 

utilizarea tehnologiilor de recoltare și de 

prelucrare, de marketing și strategii de vânzări și 

planificare financiară 

B.2 Instruiri și 

ateliere de lucru 

pentru diferite 

grupuri de părți 

interesate 

B.1 

- Fortificarea capacităților: Cursuri și ateliere de lucru cu elemente de instruire 

teoretice și practice;  

- Finanțe: fonduri publice naționale, granturi internaționale 

B.2.2:  

- Fortificarea capacităților: training-uri si workshop-uri cu elemente de instruire 

teoretice și practice 

- Finanțe: subvenții internaționale 

 

Măsura și rezultatul intervenției - C: Programul de dezvoltare a pieței 

Rezultate Activități Aporturi (tehnologie, fortificarea capacității, finanțe, altele) 

C.1.1 Produse și servicii forestiere cu cel mai 

mare potențial pentru dezvoltarea IMM-urilor 

forestiere identificate și diferite etape de 

dezvoltare a pieței pe baza analizei pieții  

C.1 Analiza pieții   C.1.1  

Altele: Personal calificat pentru efectuarea analizei de piață privind produsele și 

serviciile forestiere 

Finanțe: granturi internaționale 

C.2.1 IMM-uri forestiere create, pe baza cazurilor 

de afaceri cele mai promițătoare selectate în 

timpul fiecărei etape NAMA 

C.2 Dezvoltarea 

IMM-urilor 

C.2.1 

Oficiul de asistență (a se vedea C.3.1), cu personal calificat pentru a pregăti 

planuri de afaceri pentru IMM-uri forestiere, pentru a sprijini pregătirea 

cererilor pentru fondul de refinanțare a  împrumuturilor și comercializarea 

produselor:  

Tehnologie: Mașini (în funcție de tipul de IMM-uri care urmează să fie create) 

Finanțe: Subvenții internaționale pentru a stabili fondul de refinanțare a 

împrumuturilor 
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C.3.1 Oficiul de asistență disponibil pentru a 

sprijini părțile interesate în  toate aspectele 

relevante pentru dezvoltarea, implementarea și 

operarea IMM-forestiere 

C.3 Crearea unui 

oficiu de asistență 

pentru a promova 

dezvoltarea IMM-

urilor 

C.3.1 

Fortificarea capacităților: Pregătirea personalului oficiului de asistență pe teme 

relevante legate de dezvoltarea IMM-urilor 

Finanțe: Subvenție internațională 
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Anexa 2: Calendarul de implementare detaliat   

 

2016

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Afforestation programme

Planning

1. Identi fication of s i tes  for afforestation (degraded lands , 

forest protection belts  for agricul tura l  fields  and water 

courses)

2. Organis ing of tender for carrying out of afforestation 

works

Implementation

1. Establ ishment of Basel ine

2. Selection and contracting of enti ties  for afforestation 

works

3. Signing of contracts  between landowners  and 

afforestation enti ties

4. Selection of species , des ign of planting projects

5. Selection and contracting of forest nursery for seedl ings

6. Soi l  preparation

7. Planting 

8. Tending activi ties

Monitoring 

1. Monitoring of genera l  performance of project

2. Monitoring of carbon 
2.1. Tender and contracting of enti ty for performing of 

carbon measurements  and development of monitoring 

report
2.2. Tender and contracting of laboratory for performing 

carbon analys is  in biomass  and soi l

3.  Creation of data  base for project implementation 

3.1. Tender and contracting enti ty/expert for developing of 

data  base and i t mainta ining

Research

1. Organis ing tender and contracting of insti tution to 

perform research 

1.1 Adaptive capaci ty of tree species  and forest 

ecosystems on cl imate change

1.2. the impact of afforestation activi ties  on land 

restoration and biodivers i ty protection

Capacity building 
1. Provis ion of tra inings  and workshops  for di fferent 

s takeholder groups

1.1. Development of tra ining programs for di fferent 

s takeholders  groups

1.2. Organization and holding  of the project launching 

workshops  (3 regional  events )

1.3. Establ ishment of demonstration s i tes

2. Awareness  ra is ing activi ties

Market development

1. Market analys is

1.1. Organis ing of tender and contracting of an enti ty for 

performing anal i tica l  s tudy on the market of forest and 

NWFP and services

1.2. Ferforming of analytica l  s tudy 

1.3. Development of short l i s t of potentia l  ideas  of 

projects  for SME creation

1.4. Announcement of the program for the development of 

pi lot projects  for forestry SME creation

1.5. Preparation of cri teria  for the el igibi l i ty of 

participation in the program 

1.6. Selection of project proposals , s igning contracts  for 

grants

1.7. Development of pi lot-SME projects

2. Set-up of a  help-desk to promote SME development

2.1. Tender and conctracting experts  for help-desk

2.2. Renderring consulting services  for enti ties , 

individuals  on SME development

3. Development of SME projects  (based in di fferent 

financia l  mecanisms: grants , revolving loan fund)

NAMA finance mechanism

Finance of NAMA activi ties

Measure
Phase 1 Phase 2

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Continuarea Anexei 2 

 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Afforestation programme

Planning

1. Identi fication of s i tes  for afforestation (degraded lands , 

forest protection belts  for agricul tura l  fields  and water 

courses)

2. Organis ing of tender for carrying out of afforestation works

Implementation

1. Establ ishment of Basel ine

2. Selection and contracting of enti ties  for afforestation 

works

3. Signing of contracts  between landowners  and afforestation 

enti ties

4. Selection of species , des ign of planting projects

5. Selection and contracting of forest nursery for seedl ings

6. Soi l  preparation

7. Planting 

8. Tending activi ties

Monitoring 

1. Monitoring of genera l  performance of project

2. Monitoring of carbon 

2.1. Tender and contracting of enti ty for performing of carbon 

measurements  and development of monitoring report

2.2. Tender and contracting of laboratory for performing 

carbon analys is  in biomass  and soi l

3.  Creation of data  base for project implementation 

3.1. Tender and contracting enti ty/expert for developing of 

data  base and i t mainta ining

Research

1. Organis ing tender and contracting of insti tution to perform 

research 

1.1 Adaptive capaci ty of tree species  and forest ecosystems 

on cl imate change

1.2. the impact of afforestation activi ties  on land restoration 

and biodivers i ty protection

Capacity building 
1. Provis ion of tra inings  and workshops  for di fferent 

s takeholder groups

1.1. Development of tra ining programs for di fferent 

s takeholders  groups

1.2. Organization and holding  of the project launching 

workshops  (3 regional  events )

1.3. Establ ishment of demonstration s i tes

2. Awareness  ra is ing activi ties

Market development

1. Market analys is

1.1. Organis ing of tender and contracting of an enti ty for 

performing anal i tica l  s tudy on the market of forest and NWFP 

and services

1.2. Ferforming of analytica l  s tudy 

1.3. Development of short l i s t of potentia l  ideas  of projects  

for SME creation

1.4. Announcement of the program for the development of 

pi lot projects  for forestry SME creation

1.5. Preparation of cri teria  for the el igibi l i ty of participation 

in the program 

1.6. Selection of project proposals , s igning contracts  for grants

1.7. Development of pi lot-SME projects

2. Set-up of a  help-desk to promote SME development

2.1. Tender and conctracting experts  for help-desk

2.2. Renderring consulting services  for enti ties , individuals  on 

SME development

3. Development of SME projects  (based in di fferent financia l  

mecanisms: grants , revolving loan fund)

NAMA finance mechanism

Finance of NAMA activi ties

2030
Measure

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Phase 3


