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Resursele forestiere ale Republicii Moldova: 

1. Fond forestier: 

 Suprafaţa totală - 426,0 mii ha, inclusiv 

suprafaţa acoperită cu păduri - 377,5 mii ha 

(grad de împădurire - 11,2%), inclusiv în 

proprietatea statului 326,6 mii ha (86,5%), 

în proprietatea publică a unităţilor 

administrativ - teritoriale 48,3 mii ha 

(12,8%) şi 2,6 mii ha în proprietate privată 

(0,7%). 

2. Vegetaţie forestieră din afara fondului 

forestier: 

  Suprafaţa totală - 49,0 mii ha (30,5 mii ha 

perdele forestiere de protecţie şi 18,5 mii 

ha  vegetaţie arbustivă). 



 Evoluția suprafeței acoperite cu păduri pe teritoriul  

Republicii Moldova în perioada anilor 1918-2014 
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 Gradul de împădurire şi suprafaţa pădurilor la 1 locuitor  

în unele ţări ale lumii 

Ţara Gradul de împădurire, % 
Suprafaţa pădurilor la 1 locuitor, 

ha /loc 

Polonia 30.0 0,24 

Turcia 15.0 0,15  

Bulgaria 36.0 0,51 

România 29.0 0,31 

Marea Britanie 12.0  0,05  

Belgia 22,0 0,07  

Austria 47,0 0,47  

Franţa 29,0  0,26  

Germania 32,0 0,13  

Finlanda 73.0 4,19  

SUA 33.0 0.98  

Ucraina 17.0 0,21  

Republica Moldova 11,2 0,11 



Repartiţia pădurilor pe principalele formaţiuni forestiere, % 
 



Indicii dendrometrici medii ai fondului forestier  

Denumirea speciilor 

Vîrsta 

medie, 

ani 

Consistenţa 

medie 

Volumul 

mediu la 1 

ha 

terenuri 

acoperite 

cu păduri, 

m3 

Volumul 

mediu la 1 ha 

arboreturi 

exploatabile, 

m3 

Creşterea 

medie 

totală, mii 

m3 

Creşterea 

medie la 1 

ha terenuri 

acoperite 

cu păduri, 

m3 

Pin 11 0,64 34 - 16,5 2,8 

Cvercinee 53 0,73 150 192 415,4 3,0 

Fag 96 0,78 281 313 1,2 2,4 

Carpen 52 0,78 178 234 33,3 3,5 

Frasin 52 0,78 177 235 56,0 3,5 

Paltin de cîmp 19 0,69 55 200 4,4 2,6 

Jugastru 32 0,75 103 165 3,0 3,8 

Ulm 28 0,73 87 152 2,9 3,2 

Salcîm 18 0,75 69 132 276,6 3,9 

Mesteacăn 12 0,63 50 100 2,0 3,3 

Plop tremurător 41 0,70 204 237 1,0 5,0 

Tei 52 0,76 171 239 10,7 3,7 

Plop 27 0,69 186 310 44,9 7,9 

Salcie 27 0,65 179 248 14,1 7,4 

Total pe suprafaţa 

acoperită cu păduri 
40 0,73 124 180 1196,9 3,3 



Corelaţia dintre volumul creşterilor medii anuale şi recoltarea masei 

lemnoase în procesul tăierilor silvice 
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Nr.  

d/o 
Anii 

Regenerarea pădurii în fondul forestier gestionat de 

Agenţia „Moldsilva”, ha Extinderea 

suprafeţelor 

acoperite cu 

vegetaţie 

forestieră, ha 

Total 

regenerări 

şi 

împăduriri, 

ha 
Total 

inclusiv: 

Plantarea 

culturilor silvice 

Ajutorarea 

regenerării 

naturale 

1 2000 3309 816 2493 0 3309 

2 2001 2809 953 1856 10 2819 

3 2002 3643 1219 2424 7500 11143 

4 2003 3050 998 2052 7587 10637 

5 2004 3171 977 2194 7500 10671 

6 2005 2944 981 1963 7532 10476 

7 2006 3255 913 2342 7510 10765 

8 2007 3896 1026 2870 7550 11446 

9 2008 3659 976 2683 7932 11591 

10 2009 3602 759 2843 4670 8272 

11 2010 2743 685 2058 529 3272 

12 2011 3745 980 2765 221 3966 

13 2012 4851 1175 3676 73 4924 

14 2013 4620 1244 3376 57 4677 

15 2014 4767 1149 3618 37 4804 

TOTAL 54064 14851 39213 58708 112772 



Creşterea în pepinierele silvice a materialului  

forestier de reproducere 



Volumele de recoltare a produselor nelemnoase ale pădurii  
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Anii 1998 2007 2013 

Suprafața (ha) 66467,3 156776,09 189385,9 

Rata (%) 1,96 4,64 5,61 

EVOLUȚIA SUPRAFEȚEI ARIILOR PROTEJATE  

DIN REPUBLICA MOLDOVA 



 

Volumul mediu anual şi sortimentul mărfurilor principale 

produse de către întreprinderile  Agenţiei „Moldsilva”  

(media pe anii 2007-2013). 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea articolelor 

Unitatea de 

măsură 

Volumul 

produs mediu 

anual 

Anul  

 2014 

1. Cherestea mii m3 4,5 3 

2. Piese de parchet mii m2 8,4 2,2 

3. Semifabricate tăiate m3 1073,9 533 

4. Şipcă pentru gard mii m3 0,9 0,3 

5. Lăzi mii buc. 7,0 - 

7. Palete mii buc. 5,2 0,1 

8. Ţăruşi de vie mii buc. 641,3 550 

9. Mangal tone 86,3 62 



Dinamica suprafeţelor cu focare de dăunători şi boli 
în perioada 1991-2014, mii ha 

 

Denumirea 

factorilor 

patologici  

1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dăunători 

defoliatori 
49,1 77,7 75,8 78,1 104,8 95,3 82,4 45,0 30,4 18,7 10,0 16,4 56,0 61,0 85,3 63,5 

Dăunători xilofagi 18,8 7,7 6,4 8,3 6,7 6,2 7,6 7,4 5,6 5,9 6,2 7,8 13,1 8,9 9,0 11,6 

Boli silvice 0,6 0,27 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,08 0,07 0 

Total focare  68,5 85,7 82,2 86,4 111,5 101,5 90 52,5 36,1 24,7 16,6 24,3 69,2 69,9 94,4 75,1 

 % din FFN 21 27 26 28 31 28 25 14,5 10,0 6,8 4,6 6,7 19,1 19,3 25,9 20,0 

Suprafaţa supusă 

combaterii 

aeriene, mii ha 

  24,1 0 7,5 20,6 26,4 20,6 1,8 15,8 16,9 24,1 0,4 3,4 22,5 12,3 24,5 



Cele mai răspîndite specii de dăunători 
defoliatori din pădurile noastre 

omida păroasă a stejarului (Limantria dispar L.),  

molia verde a stejarului (Tortrix viridana L.),  

cotarul brun (Erannis defoliaria Cl.),  

cotarul verde (Operophtera brumata L.),  

trombarul frunzelor de frasin (Stereonychus fraxini Deg.),  

omida păroasă a dudului (Hyphantria cunea Drury),  

omida procesionară a stejarului (Thaumaetopoea processionea L.),  

viespea frunzelor de cireş (Neurotoma nemoralis L.),  

molia punctata a sălciilor (Hyponomeuta rorellus Hb.),  

viespea frunzelor de ulm (Aprocerus leucopoda Takeuchi). 



  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Numărul 

de incendii, 

cazuri 

12 2 3 90 15 60 7 5 81 4 29 

Suprafaţa 

incendii, ha  
42 5,5 32,6 683,3 31 126 20 25,9 460 9,5 338,2 

Prejudiciul, 

mii lei  
0 0 9,2 351,5 95,3 275,3 36,4 19 35,4 2,39 

1190,

0 

Incendiile de pădure 









Problemele principale cu care se confruntă  
sectorul forestier din Republica Moldova  

1. Degradarea continuă a ecosistemelor forestiere, fragmentarea  habitatelor silvice. 

2. Diminuarea suprafeţelor ocupate şi agravarea situaţiei unor ecosisteme rare şi 
periclitate (făgete, stejărete pufoase, formaţiuni petrofite etc.). 

3. Degradarea şi diminuarea bonităţii staţiunilor forestiere. 

4. Aplicarea unor volume insuficiente de lucrări de regenerare şi reconstrucţie 
ecologică prin care să se urmărească ameliorarea compoziţiei prin promovarea 
biotipurilor mai rezistente la schimbările climatice, substituirea introducenţilor 
compromişi în cultura pădurilor, restabilirea fitocenozelor fundamentale etc. 

5. Lipsa coridoarelor de interconexiune între trupurile de păduri dispersate. 

6. Erodarea continuă a biodiversităţii forestiere. 

7. Eficacitatea redusă a metodelor şi tehnicilor utilizate în prezent la îngrijirea şi 
conducerea arboretelor, regenerarea, conservarea şi reconstrucţia pădurilor. 

8. Integrarea ineficientă a realizărilor în domeniul conservării biodiversităţii forestiere 
în teoria şi practica amenajării pădurilor. 

9. Degradarea continuă, fragmentarea, distrugerea, gestionarea spontană, fără 
planificarea impusă de regimul silvic, a pădurilor deţinute de primării. 



Obiectivele de bază în realizarea Strategiei dezvoltării 

durabile a sectorului forestier: 

1. consolidarea potenţialului ecoprotectiv şi bioproductiv al pădurilor naturale 
existente, care prevede stoparea degradării acestora, conservarea, regenerarea şi 
reconstrucţia ecosistemelor forestiere;  

2. conservarea biodiversităţii forestiere, prin ameliorarea metodelor şi tehnicilor de 
îngrijire şi gestionare a pădurilor, crearea coridoarelor de interconexiune între 
trupurile de pădure, reducerea pressingului antropogen; 

3. extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră, care prevede majorarea 
gradului de împădurire a teritoriului prin împădurirea a circa 130 mii ha; 

4. sporirea eficienţei activităţilor de pază şi protecţie a fondului forestier, în care scop 
se cere definitivarea transmiterii fondului forestier gestionat de primării în 
subordinea organelor silvice de stat, crearea plantaţiilor de arbori cu creştere 
rapidă pentru necesităţile energetice ale populaţiei; 

5. majorarea aportului fondului forestier la rezolvarea problemelor de ordin ecologic, 
economic şi social prin prelucrarea profundă a produselor lemnoase şi nelemnoase 
ale pădurii 



 Activități de împădurire  

1. Programul naţional de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a 

fertilităţii solurilor în perioada anilor 2003-2010: împădurire 
terenuri degradate – 72 mii ha/îndeplinit 58,2 mii ha sau 81%; 
perdele forestiere – 60 mii ha/îndeplinit 0,3 mii ha sau 0,5%). 

2. Programul de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului 

forestier pe anii 2003-2020: lucrări de regenerare şi împădurire în 
fondul forestier – 95,1 mii ha/îndeplinit – 34,6 mii ha sau 36%). 

3. Programul naţional privind constituirea reţelei ecologice naţionale 
pentru anii 2011-2018: împădurirea zonelor şi fâșiilor de protecţie a 
apelor râurilor şi bazinelor acvatice pe o suprafaţă de 30,4 mii 
ha)/este în proces de identificare a terenurilor. 

4. Planul național de extindere a suprafețelor cu vagetație forestieră 
pentru anii 2014-2018 (H.G. 101 din 10.02.2014): împădurirea 
terenurilor degradate – 12,0 mii ha și crearea a 1,0 mii ha perdele. 
de  

 

 

 

 



Priorităţi şi opţiuni de dezvoltare 

           1. Politici şi strategii naţionale:  

• ajustarea politicii forestiere naţionale la recomandările forurilor  
internaţionale de specialitate; 

• actualizarea şi modernizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a 
sectorului forestier naţional şi a cadrului normativ de 
implementare; 

 

             2. Cadrul legislativ şi normativ:  

• elaborarea noii redacţii a Codului silvic (inclusiv elucidarea unor 
capitole noi ca: plăţile forestiere, sectorul comunal şi privat în 
domeniul forestier, arenda fondului forestier, conservarea 
biodiversității, etc.); 

• revizuirea şi elaborarea unor componente importante ale bazei 
normative silvice, ca părţi integrante ale regimului silvic 
(menţinerea şi conservarea staţiunilor forestiere; conservarea 
resurselor genetice forestiere; certificarea pădurilor, produselor 
acestora şi sistemelor de management etc.);  



       3. Cadrul instituţional: 
 
• reformarea structurală profundă a sectorului forestier, reieşind din noile realităţi 

social-economice, obiective strategice şi în concordanţă cu schimbările care au loc 
în întreaga economie naţională;  
 

• promovarea unui management forestier eficient, a transformărilor şi 
performanţelor, care să încurajeze investiţiile, inclusiv cele private şi să stimuleze 
competiţia, libera iniţiativă, asumarea riscului şi să descurajeze economia 
subterană; 

 
• constituirea personalului responsabil de organizarea gestionării/gospodăririi 

pădurilor şi vegetaţiei forestiere deţinute de primării şi privaţi, precum şi 
acordarea suportului logistic primar; 
 

• crearea unor condiţii reale pentru consolidarea sectorului forestier comunal şi 
constituirea unui sector forestier privat viabil. 



      4. Conservarea şi dezvoltarea pădurilor şi altor tipuri de vegetaţie: 
 

• implementarea principiilor managementului durabil al tuturor pădurilor; 
• diversificarea, intensificarea şi modernizarea complexului de lucrări silvotehnice 

aplicate în păduri; 
• gospodărirea atentă şi adecvată a ecosistemelor rare şi periclitate; 
• extinderea amenajamentului silvic pe întreg teritoriul fondului forestier indiferent de 

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

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

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

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

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

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



 5. Dezvoltarea resurselor energetice renovabile (biomasă): 

• crearea plantaţiilor forestiere energetice; 

• valorificarea raţională a potenţialului de producere a masei 
lemnoase; 

 6. Dezvoltarea rurală: 
• sporirea aportului sectorului forestier în dezvoltarea 

localităţilor rurale;  

• reducerea sărăciei şi crearea locurilor de muncă în sectorul 
forestier comunitar şi privat, ameliorarea condiţiilor de trai; 

• asigurarea echilibrului ecologic, ameliorarea peisajului 
naţional şi local; 

• sporirea aportului silviculturii la asigurarea securităţii 
alimentare; 



      7. Cercetări şi inovaţii: 
 
•   estimarea variabilităţii genetice a principalelor specii forestiere în vederea 

asigurării bazelor seminologice şi a conservării resurselor genetice forestiere; 
• descrierea ecosistemelor forestiere naturale în scopul executării adecvate a 

lucrărilor silvice şi stabilirii gradul de vulnerabilitate a acestora; 
• elaborarea metodologiilor/tehnologiilor privind asigurarea adaptabilităţii 

ecosistemelor forestiere la fenomenul de schimbare a climei; 
 

      8. Participarea publicului la luarea de decizii şi 
asigurarea accesului la informaţie:  

 
• elaborarea şi implementarea unui mecanism de cooperare între gestionarii 

terenurilor agricole, autorităţile silvice şi de mediu şi comunităţile locale; 
• dezvoltarea sistemului naţional de informare a publicului privind starea 

pădurilor,  deciziile luate şi participarea publicului în procesul de 
elaborare/implementare a acestora; 

• modernizarea resurselor informaţionale existente şi elaborarea unui sistem 
informaţional modern cu utilizarea tehnologiilor avansate (perfecţionarea 
sistemului de evidenţă/informaţii, implementarea GIS etc.); 



  9. Instruirea profesională şi educarea eco-forestieră a 
populaţiei:  
 

• modernizarea procesului de pregătire profesională a specialiştilor şi 
reciclarea actualelor cadre în corespundere cu noile condiţii economice şi 
reieşind din sarcinile actuale ale sectorului forestier naţional (consolidarea 
instituţiilor de învăţământ cu profil forestier, consolidarea Centrului 
Naţional pentru reciclarea cadrelor în silvicultură etc.); 

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

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



Proiecte internaționale în derulare 

Conservarea solurilor în Moldova  

 

Dezvoltarea sectorului forestier comunal în Moldova 

 

Grantul Japonez „Programul de susţinere a comunităţilor pentru managementul 
durabil şi integrat al pădurilor şi sechestrarea carbonului prin împădurire” 

 

Programul ENPI-FLEG 

 

Proiectul  Clima  Est Moldova „Atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la 
nivel de ecosistem în Parcul Naţional Orhei" 

 

Proiectul Agricultura competitivă în Moldova 

 


