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Evoluţia indicatorilor principali în perioada 1990-2013: 

PREZENTAREA GENERALĂ A SECTORULUI LULUCF 

Categorii  
Unitatea 

de 
măsură 

Indicatorii principali 

1990 2013 
Diferenţa  

unităţi 
fizice 

% 

I. Vegetaţie forestieră, total mii ha 372,4 424,8 52,4 14,07 
1.1. Păduri mii ha 325,4 372,8 47,4 14,57 
1.2. Alte tipuri de vegetaţie forestieră mii ha 47,0 52,0 5,0 10,64 
II. Teren arabil mii ha 1589,1 1814,1 225,0 14,16 
III. Plantaţii multianuale, total mii ha 474,1 295,3 -178,8 -37,71 

3.1. Plantaţii de viţă de vie mii ha 211,5 142,6 -68,9 -32,57 

3.2. Livezi mii ha 262,6 152,7 -109,9 -41,84 

IV. Pajişti mii ha 354,6 350,9 -3,7 -1,03 
V. Drumuri, străzi, construcții mii ha 209,8 234,5 24,7 11,77 
VI. Terenuri aflate sub ape mii ha 89,4 99,2 9,8 10,96 
VII. Alte categorii de terenuri mii ha 295,2 165,7 -129,5 -43,87 

VIII. Total fond funciar mii ha 3384,6 3384,6 - - 
V. Recoltarea masei lemnoase, total mii m3 224,2 601,2 377,0 168,16 



 5A Terenuri silvice (păduri);  
 

 5B Terenuri agricole lucrate (plantaţii 
multianuale, perdele forestiere, alte tipuri de 
vegetaţie forestieră, soluri minerale); 
 

 5C Pajişti (păşuni, fâneţe); 
 

 5D Terenuri umede (ape, mlaştini); 
 

 5E Terenurile localităţilor;   
 

 5F Alte terenuri (râpi, alunecări de teren etc.); 

Categorii de surse sectoriale: 

PREZENTAREA GENERALĂ A SECTORULUI LULUCF 



Evoluţia suprafeței acoperite cu păduri: 

PREZENTAREA GENERALĂ A SECTORULUI LULUCF 
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Volumul tăierilor ilicite înregistrate oficial, mii m3: 
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ARANJAMENTE INSTITUȚIONALE ÎN SECTORUL LULUCF 
Rolul Organizația  Contacte 

Coordonatorul grupului de lucru pentru sectorul folosința terenurilor, 

schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultură, concomitent – 

consultant responsabil de compilarea estimărilor pentru categoriile 5A 

Terenuri silvice și 5F Alte terenuri.  

Agenția ”Moldsilva”, Institutul 

de Cercetări și Amenajări 

Silvice  

Ion Talmaci, Vice-

director tehnic 

Consultant responsabil de compilarea estimărilor pentru categoria 5B 

Terenuri agricole lucrate care rămân ca terenuri agricole lucrate, în special 

subcategoriile 5B1.1 Terenuri agricole lucrate acoperite cu vegetație 

lemnoasă și 5B2 Terenuri convertite în terenuri agricole lucrate, precum și 

pentru categoria 5E Terenurile localităților. 

Universitatea Agrară de Stat 

din Moldova, Catedra 

Silvicultură și Grădini Publice  

Lector superior 

Victor Sfeclă 

Consultant responsabil de compilarea estimărilor pentru categoria 5B 

Terenuri agricole lucrate care rămân ca terenuri agricole lucrate, în special 

subcategoria 5B1.2. Schimbările anuale în rezervele de carbon din solurile 

minerale. 

Institutul de Pedologie, 

Agrochimie și Protecție a 

Solului ”Nicolae Dimo” 

Prof., dr. hab. șt. 

agr., Valerian 

Cerbari, șef 

laborator  

Consultant responsabil de compilarea estimărilor pentru categoria 5B 

Terenuri agricole lucrate care rămân ca terenuri agricole lucrate, în special 

subcategoria 5B1.2. Schimbările anuale în rezervele de carbon din solurile 

minerale. 

Institutul de Pedologie, 

Agrochimie și Protecție a 

Solului ”Nicolae Dimo” 

Dr. șt. agr., conf. 

cerc. Leah 

Tamara, Vice-

director științific  

Consultant responsabil de compilarea estimărilor pentru categoriile 5C 

Pajiști și 5D Terenuri umede. 

Agenția ”Moldsilva”, Institutul 

de Cercetări și Amenajări 

Silvice  

Dr. șt. biol. Aliona 

Miron, Vice-

director științific 

Furnizor de informație (Raport statistic nr. 2-LIV-VII ”Înființarea și defrișarea 

plantațiilor multianuale, producerea materialului săditor”). 

Biroul Național de Statistică, 

Direcția statistica agriculturii și 

mediului, Serviciul statistica 

mediului 

Ludmila Lungu, 

Șef al serviciului 



ARANJAMENTE INSTITUȚIONALE ÎN SECTORUL LULUCF 
Rolul Organizația  Contacte 

Furnizor de date (Raport statistic privind lucrările de cultură a pădurilor (Formularul 

1 G.S.); Raport statistic privind starea de sănătate a pădurilor (Formularul 2 GS); 

Raport statistic privind eliberarea masei lemnoase, lucrările de îngrijire a pădurilor 

și folosințele accesorii (Formularul 3GS); Raport statistic privind cazurile de 

incendiere a pădurilor (Formularul 4 GS); Bilanțul funciar al terenurilor gestionate 

de Agenția ”Moldsilva” (Formularul 22); Raport privind suprafețele despădurite/ 

defrișate trecute la altă categorie de folosință; Raport privind starea de pază a 

pădurilor; Evidența de stat a fondului forestier; Amenajamente silvice (Partea III: 

Evidențe de amenajament silvic); Raport privind suprafața pădurilor și altor 

categorii de terenuri silvice pe care s-au aplicat fertilizanți pe bază de azot; Raport 

privind suprafața pădurilor și altor categorii de terenuri silvice care s-au ameliorat 

prin aplicarea de calcar și dolomită). 

Agenția ”Moldsilva”,  Direcția 

Fond Forestier, Arii Protejate, 

Pază și Protecție 

Petru Rotaru, Șef 

direcție 

Furnizor de date (Cadastrul funciar conform situației la 1 ianuarie a anului de 

raportare (Nota explicativă). 

Agenția Relații Funciare și 

Cadastru, Direcția Relații 

Funciare și Protecția Solurilor 

Octavian Mocreac, 

consultant 

Furnizor de date (Raport privind suprafața pădurilor și altor categorii de vegetație 

forestieră afectate de incendii (pentru terenurile negestionate de Agenția 

”Moldsilva”); Raport privind tăierile ilicite în păduri și alte tipuri de vegetație 

forestieră; Raport privind volumul masei lemnoase aprobat spre recoltare). 

Inspectoratul Ecologic de Stat, 

Direcție Inspectare floră-faună 

Daniel Zugravu, Șef 

direcție  

Consultantul  responsabil pentru aspectele de verificare și control al calității (QC). Agenția ”Moldsilva”, ICAS 
Ion Talmaci, Vice-

director tehnic 

Consultantul  responsabil pentru aspectele de asigurare a calității (QA). Agenția ”Moldsilva”, ICAS 
Liliana Șpitoc, șef 

serviciu 

Consultantul  responsabil pentru aspectele de evaluare a incertitudinilor. Agenția ”Moldsilva”, ICAS 
Ion Talmaci, Vice-

director tehnic 



1. Grupul de lucru pentru sectorul FTSCFTS a fost constituit odată cu lansarea primului ciclu de inventariere a emisiilor/sechestrărilor 

de gaze cu efect de seră în Republica Moldova (1998-2000) prin implicarea specialiștilor Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice 

(ICAS), subordonat  Agenției ”Moldsilva”. 

2. Indicatorii și parametrii statistici necesari pentru evaluarea emisiilor/sechestrărilor GES pe sectorul FTSCFTS sunt generați de un șir 

de autorități publice centrale, majoritatea datelor pe sectorul forestier sunt concentrate la Agenția „Moldsilva” (DFFAPPP) - elaborarea 

și/sau generalizarea rapoartelor statistice naționale și sectoriale aferente recoltării masei lemnoase (autorizat și ilicit), lucrărilor de 

cultură a pădurilor etc.; aspectele care țin de gestionarea pădurilor și altor tipuri de vegetație forestieră deținute de autoritățile publice 

locale (primării) este concentrată la Inspectoratul Ecologic de Stat/Ministerul Mediului - controlul de stat în domeniu, precum și 

autorizarea tăierilor de masă lemnoasă; iar datele care țin de aspectele cadastrale (suprafața acoperită cu păduri, vegetația forestieră 

din afara fondului forestier (perdele forestiere, plantații de arbori și arbuști, spații verzi etc.), pajiști, plantații multianuale, terenuri 

arabile, terenurile localităților, alte terenuri etc.) sunt concentrate la Agenția Relații Funciare și Cadastru. 

3. Principalele laturi forte în structura de management al Sistemului național de inventariere pentru sectorul FTSCFTS ar fi după cum 

urmează: 

 Existența unor prevederi legale care stabilesc obligativitatea prezentării către autoritatea competentă desemnată cu 

responsabilitatea de compilare a inventarului național a datelor aferente procesului de inventariere a emisiilor de GES de la 

sectorul FTSCFTS; 

 Prezența unui grup de experți specializați în domenii aferente procesului de inventariere a emisiilor de GES provenite de la 

sectorul FTSCFTS; 

 Posibilități de elucidare a aspectelor cantitative aferente procesului de inventariere în Cadastrul funciar general de stat; 

 Posibilități de elucidare a aspectelor cantitative și calitative în amenajamentele silvice și evidența de stat a pădurilor; 

 Existența unui set de rapoarte aferent procesului de recoltare a masei lemnoase, cultură a pădurilor, afectării pădurilor de 

boli și dăunători etc. 

 Existența unor studii privind starea vegetației forestiere din afara fondului forestier (perdele forestiere, spații verzi etc.); 

 Existența unor studii privind productivitatea pajiștilor în dependență de condițiile inițiale de creștere (relief, soluri etc.). 

Laturi forte în structura de management:  

ARANJAMENTE INSTITUȚIONALE ÎN SECTORUL LULUCF 



Îmbunătățirile potențiale în structura de management: 

1. În cadrul SNR-CONUSC, Agenția „Moldsilva”, Agenția Relații Funciare și Cadastru, Inspectoratul Ecologic de 

Stat și Biroul Național de Statistică vor fi desemnate în calitate de principali furnizori de date privind 

activitatea și factorii de emisie necesari estimării emisiilor/sechestrărilor de gaze cu efect de seră pentru 

sectorul FTSCFTS, cu specificarea informației ce urmează a fi prezentate, și termenul limită de prezentare a 

acesteia către autoritatea competentă desemnată cu responsabilitatea de compilare a inventarului național 

de gaze cu efect de seră.  

2. Agenția „Moldsilva” va desemna oficial Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice (instituție subordonată) cu 

responsabilitatea de compilare și revizuire a datelor de inventar pe sectorul FTSCFTS.  

3. În cadrul ICAS urmează să fie constituit un oficiu FTSCFTS, cu desemnarea unui coordonator, precum și a 

consultanților responsabili pe categorii / compartimente specifice. În acest proces vor fi implicați și specialiștii 

Institutului de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului “N. Dimo” (IPAPS), care sunt responsabili de 

evaluarea emisiilor/sechestrărilor de GES de la subcategoria B1.2 Schimbările anuale în rezervele de carbon 

din solurile minerale.  

4. ICAS urmează să dezvolte în mod continuu capacitățile instituționale și umane necesare pentru asigurarea 

calității și oportunității procesului de compilare și revizuire datelor de inventar pe sectorul FTSCFTS. 

5. În urma verificări tehnice externe urmează a fi identificate lacunele/neajunsurile în domeniul inventarierii 

emisiilor/sechestrărilor de GES provenite de la sectorul FTSCFTS, de asemenea urmează să se vină cu 

recomandări de îmbunătățire a calității inventarului național realizat pentru acest sector, organizarea unor 

instruiri tematice pentru consultanții naționali implicați în elaborarea inventarului. 

ARANJAMENTE INSTITUȚIONALE ÎN SECTORUL LULUCF 



Total au fost utilizate 118 de surse de date, inclusiv: 

 Anuare statistice (RM; Transnistria). 

 Evidenţe/publicaţii/formulare statistice sectoriale:  
 Cadastrul funciar de stat; 

 Evidenţe de stat a terenurilor fondului forestier; 

 Rapoarte statistice ale Agenţiei „Moldsilva” (formularele 1-4 g.s.; mișcarea 

masei lemnoase etc.); 

 Rapoarte ale Inspectoratului Ecologic de Stat (volumul tăierilor ilicite, volumul de 

masă lemnoasă autorizat spre recoltare, suprafața miriștilor incendiate etc.). 

 Publicaţii şi literatura ştiinţifică de specialitate: 
 Raportul naţional cu privire la starea fondului forestier al Republicii Moldova 

(1997; 2006; 2011); 

 Tăierile ilicite ale vegetaţiei forestiere în Republica Moldova (2011); 

 Materialele amenajamentelor silvice; 

 Biometria arborilor şi arboretelor.  

PRINCIPALELE SURSE DE DATE PENTRU LULUCF 



 Datele Cadastrului funciar general (26 categorii de folosință a terenurilor; instituția responsabilă: Agenția 

Relații Funciare și Cadastru/hotărîri de Guvern) – suprafața acoperită cu păduri, vegetaţia forestieră din afara 

fondului forestier (perdele forestiere, plantații de arbori și arbuști, spații verzi etc.), pajişti, plantaţii multianuale, 

terenuri arabile, terenurile localităţilor, alte terenuri etc.;  

 Rapoartele statistice ale Agenţiei „Moldsilva” privind volumul de masă lemnoasă recoltat în procesul tăierilor 

silvice (3 G.S.; pe categorii şi esenţe). 

 Rapoartele statistice ale Agenţiei „Moldsilva” privind lucrările de regenerare şi extindere a pădurilor (1 G.S.). 

 Rapoartele Agenţiei „Moldsilva” privind volumul tăierilor ilicite depistate în fondul forestier gestionat. 

 Rapoartele statistice ale Agenţiei „Moldsilva” privind suprafața incendiilor forestiere înregistrate în fondul forestier 

gestionat (4 G.S.). 

 Rapoartele statistice ale Agenţiei „Moldsilva” privind suprafața focarelor de boli și dăunători forestieri în 

fondul forestier național (2 G.S.). 

 Datele evidenţei de stat a terenurilor fondului forestier (conform Hotărîrii Guvernului nr. 1007 din 30.10.1997 

cu privire la evidenţa de stat a fondului forestier; instituția responsabilă – Agenția ”Moldsilva”: suprafaţa totală a 

pădurilor, repartiţia pe specii, indicatori cantitativi și calitativi etc.). 

 Rapoartele Inspectoratului Ecologic de Stat privind volumul tăierilor ilicite depistate de către subdiviziunile sale 

teritoriale (pe categorii de deținători: Agenția ”Moldsilva”, ministere/departamente, primării, privați etc.). 

 Rapoartele Inspectoratului Ecologic de Stat privind volumul de masă lemnoasă autorizat spre recoltare în 

păduri şi alte tipuri de vegetaţie forestieră (pe categorii de deţinători: Agenția ”Moldsilva”, primării, 

ministere/departamente, privați etc. 

 Rapoartele Inspectoratului Ecologic de Stat privind suprafața miriștilor incendiate. 
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 TENDINŢE ÎN EMISII/SECHESTRĂRI GES PE LULUCF 

Anii 
Emisii/seche
strări pe 5A, 

Gg CO2 e 

Emisii/seches
trări pe 

5B1.1, Gg 
CO2 e 

Emisii/seches
trări pe 

5B1.2, Gg 
CO2 e 

Emisii/seches
trări pe 

5C1.1, Gg 
CO2 e 

Emisii/sechest
rări pe 5C1.2, 

Gg CO2 e 

Bilanţ, 
Gg CO2 

Total 
emisii 

non-CO2, 
Gg CO2 e 

Bilanţ 
total, Gg 

CO2 e 

Comparativ 
cu anul 
1990, % 

1990 -2197,6 -725,2 -1490,8 -1469,9 -6,4 -5889,9 3,3 -5886,6 100,0 
1991 -1924,1 -613,1 -1440,7 -1475,6 125,6 -5327,8 2,8 -5325,0 -9,5 
1992 -1766,5 -614,0 -728,7 -1479,9 202,1 -4387,0 2,6 -4384,4 -25,5 
1993 -1491,4 -611,9 1781,0 -1481,8 299,8 -1504,2 3,4 -1500,8 -74,5 
1994 -1743,7 -590,3 1471,6 -1502,1 198,4 -2166,0 2,0 -2164,1 -63,2 
1995 -1620,8 -598,6 2517,1 -1518,2 188,5 -1032,0 2,6 -1029,4 -82,5 
1996 -1705,1 -551,0 2381,3 -1528,9 235,2 -1168,5 1,8 -1166,6 -80,2 
1997 -2132,2 -573,4 4013,1 -1537,0 89,5 -140,0 3,1 -136,9 -97,7 
1998 -2027,9 -551,0 3280,2 -1546,5 119,6 -725,6 2,9 -722,6 -87,7 
1999 -2111,2 -533,4 3025,1 -1549,0 30,8 -1137,7 2,8 -1134,9 -80,7 
2000 -2140,3 -523,4 2827,4 -1559,5 2,6 -1393,3 1,1 -1392,2 -76,3 
2001 -2195,4 -507,7 3545,3 -1589,5 -4,2 -751,6 1,6 -750,0 -87,3 
2002 -2134,9 -477,6 3573,4 -1494,7 0,7 -533,0 0,4 -532,7 -91,0 
2003 -2135,9 -474,0 2681,0 -1598,5 -27,5 -1554,8 0,1 -1554,7 -73,6 
2004 -2183,7 -466,4 4110,5 -1566,3 2,2 -103,6 0,4 -103,2 -98,2 
2005 -2246,2 -465,3 3883,3 -1549,7 2,2 -375,7 0,3 -375,4 -93,6 
2006 -2087,9 -472,1 3450,6 -1537,9 7,7 -639,5 0,4 -639,1 -89,1 
2007 -2192,4 -477,1 1113,6 -1515,5 2,4 -3069,0 3,0 -3066,0 -47,9 
2008 -2223,0 -480,0 4137,8 -1498,2 2,9 -60,5 1,0 -59,5 -99,0 
2009 -2251,7 -483,6 2931,2 -1485,2 3,8 -1285,5 0,6 -1284,9 -78,2 
2010 -2193,3 -470,5 3458,2 -1473,6 21,8 -657,3 0,2 -657,1 -88,8 
2011 -2083,0 -483,2 3597,8 -1466,8 5,2 -429,9 0,3 -429,6 -92,7 
2012 -2008,0 -484,3 1481,5 -1466,6 4,5 -2472,8 2,4 -2470,4 -58,0 
2013 -1887,6 -483,5 3729,0 -1461,4 4,2 -99,4 1,7 -97,6 -98,3 



Acoperirea emisiilor prin absorbanţi locali, % 
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Realizări și prognoza reducerilor de emisii realizate de componentele forestiere: 
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5A Terenuri 
silvice 
-37.3% 

5B Terenuri 
agricole 

prelucrate 
-37.6% 

5C Pajişti 
-25.1% 

TENDINŢE ÎN EMISII/SECHESTRĂRI GES PE LULUCF 
1990 2013 

43,6 

56,4 
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 Ghidul bunelor practici pentru utilizarea terenurilor, 

schimbări în utilizarea terenurilor şi gospodăria silvică 

(CISC, 2003); 

 Ghidul CISC 2006 (CISC, 2006); 

 Metode de evaluare de Nivelul 1 şi 2 (CISC, 2003, 

2006); 

 Ghidul bunelor practici şi de management al 

incertitudinilor (CISC, 2000); 

 Factori de emisie/sechestrare utilizaţi în mod implicit, cât 

şi cu specific naţional (creşteri curente, densitatea 

lemnului, ponderea carbonului etc.). 

 

 

METODOLOGII APLICATE PE SECTORUL LULUCF 



 METODOLOGII APLICATE PE SECTORUL LULUCF 
Categoriile 

CISC 
Sub-categorii 

Metoda 

aplicată 
FE Note  

5A Terenuri 

silvice 

A1. Terenuri silvice care rămân ca 

terenuri silvice  
T1, T2 D, CS 

Biomasa terestră (creşterile de biomasă în păduri, pierderile de la recoltarea 

masei lemnoase în procesul tăierilor silvice autorizate şi ilicite) 

A2. Terenuri convertite în terenuri 

silvice  
T2 D, CS 

Au fost cuprinse în subcategoria „Terenuri silvice care rămân ca terenuri 

silvice” 

5B Terenuri 

agricole 

lucrate 

B1. Terenuri agricole lucrate care 

rămân ca terenuri agricole lucrate, 

inclusiv:  

T1, T2 D, CS   

B1.1. Terenuri agricole lucrate 

acoperite cu vegetaţie lemnoasă 
T1, T2 CS 

Biomasa terestră (perdele forestiere, alte tipuri de vegetaţie forestieră, livezi, 

vii, arbori din grădini individuale) 

B1.2. Schimbările anuale în 

rezervele de carbon din solurile 

minerale 

T2, T3 D, CS Carbonul din solurile arabile 

B2.Terenuri convertite în terenuri 

agricole lucrate  
T2 CS 

Au fost cuprinse în subcategoria „Terenuri agricole lucrate care rămân ca 

terenuri agricole lucrate” 

5C Pajişti 

C1. Pajişti care rămân ca pajişti  T2 CS Biomasa terestră (terenuri incluse în categoriile „păşuni” şi „fâneţe”) 

C2. Terenuri convertite în pajişti  T2 CS 
Biomasa terestră (perdele forestiere, alte tipuri de vegetaţie forestieră şi 

terenuri arabile degradate convertite în pajişti) 

5D Terenuri 

umede 

D1. Terenuri umede care rămân 

ca terenuri umede 
NE, IE   O parte din terenurile umede (mlaștinile) au fost incluse în categoria „pajiști”. 

D2. Terenuri convertite în terenuri 

umede 
NE     

5E 

Terenurile 

localităţilor 

E1. Terenurile localităţilor care 

rămân terenuri ale localităţilor 
NE, IE   În funcție de tipul de vegetaţie cu care sunt acoperite, o parte din terenurile 

localităţilor au fost cuprinse în categoriile: terenuri silvice (pădurile urbane), 

terenuri lucrate (parcuri, scuaruri, spaţii verzi), pajişti E2. Terenuri convertite în terenuri 

ale localităţilor 
NE, IE   

5F Alte 

terenuri 

F1. Alte terenuri care rămân în 

categoria alte terenuri 
NE, IE   

O parte din alte terenuri (alunecări de teren) au fost incluse în categoria 

„pajiști”. 

F2. Terenuri  convertite în 

categoria alte terenuri  
NE     



 INTEGRITATEA INVENTARULUI PE SECTORUL LULUCF 

Categoria 

CISC 
Categoria de surse CO2 CH4 N2O NOx CO 

5A1 Terenuri silvice care rămân ca terenuri silvice X X X X X 

5A2 Terenuri convertite în terenuri silvice IE NE NE NE NE 

5B1 
Terenuri agricole lucrate care rămân ca terenuri agricole 

lucrate 
X X X X X 

5B2 Terenuri convertite în terenuri agricole lucrate IE NE NE NE NE 

5C1 Pajişti care rămân ca pajişti X NE NE NE NE 

5C2 Terenuri convertite în pajişti X NE NE NE NE 

5D1 Terenuri umede care rămân ca terenuri umede IE, NE NE NE NE NE 

5D2 Terenuri convertite în terenuri umede NE NE NE NE NE 

5E1 Terenurile localităţilor care rămân terenuri ale localităţilor IE, NE NE NE NE NE 

5E2 Terenuri convertite în terenuri ale localităţilor IE, NE NE NE NE NE 

5F1 Alte terenuri care rămân ca alte terenuri IE, NE NE NE NE NE 

5F2 Terenuri convertite în categoria altor terenuri NE NE NE NE NE 



Categorii de folosință 
 Aria conform 

cadastrului 
funciar, mii ha 

Aria 
raportată în 
RNI, mii ha 

Ponderea 
acoperirii în 

RNI, % 
Note 

I. Vegetaţie forestieră, total 424,8 424,8 100,00   
1.1. Păduri 372,8 372,8 100,00   
1.2. Alte tipuri de vegetaţie 
forestieră 

52,0 52,0 100,00   

II. Teren arabil 1814,1 1814,1 100,00   
III. Plantaţii multianuale, total 295,3 295,3 100,00   
3.1. Plantaţii de viţă de vie 142,6 142,6 100,00   
3.2. Livezi 152,7 152,7 100,00   
IV. Pajişti 350,9 350,9 100,00   

V. Drumuri, străzi, construcții 234,5 0,0 0,00 
Nu sunt rezerve 

de carbon în 
vegetație 

VI. Terenuri aflate sub ape 99,2 19,4 19,56 
Sunt incluse în RNI 

doar mlaștinile 

VII. Alte categorii de terenuri 165,7 24,8 14,97 
Sunt incluse în RNI 

doar alunecările 
de teren 

VIII. Total fond funciar 3384,6 2929,4 86,55   

 INTEGRITATEA INVENTARULUI PE SECTORUL LULUCF 



Categoria 

CISC 
GES Categoria de surse Surse cheie 

5A1 CO2 Terenuri silvice care rămân ca terenuri silvice  Da (L, T)  

5A1 non-CO2 Terenuri silvice care rămân ca terenuri silvice  Nu  

5A2 CO2 Terenuri convertite în terenuri silvice  Nu  

5B1 CO2 Terenuri prelucrate care rămân terenuri prelucrate  Da (L, T)  

5B1  non-CO2 Terenuri prelucrate care rămân terenuri prelucrate  Nu  

5B2 CO2 Terenuri convertite în terenuri prelucrate  Nu  

5C1 CO2 Pajişti care rămân ca pajişti  Da (L, T)  

5C2 CO2 Terenuri convertite în pajişti  Nu  

5D1  CO2 Terenuri umede care rămân ca terenuri umede  Nu  

5D2  CO2 Terenuri convertite în terenuri umede  Nu  

5E1  CO2 Terenurile localităţilor care rămân terenuri ale localităţilor  Nu  

5E2  CO2 Terenuri convertite în terenuri ale localităţilor Nu  

5F1  CO2 Alte terenuri care rămân ca alte terenuri  Nu  

5F2  CO2 Terenuri convertite în categoria altor terenuri  Nu  

CATEGORII DE EMISII CHEIE PE SECTORUL LULUCF 



• Incertitudinile combinate, prezentate ca procent din emisiile totale GES direct provenite de la 
sectorul 5 LULUCF pentru anul 2013 au constituit ±790,9% 

• Incertitudinile introduse în tendinţa emisiilor totale GES direct provenite de la sectorul 5 LULUCF au 
fost evaluate în anul 2013 la circa ±17,2%. 

ANALIZA INCERTITUDINILOR 
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      Gg CO2 eq % 

5.A.1 
Terenuri silvice care rămân ca terenuri 

silvice  
CO2 -2,197.5790 -1,887.6165 25 5 25.495 493.009 0.3133 0.321 1.5665 11.3372 11.4449 

5.A.1 
Emisii non-CO2 de la incendiile 

forestiere 
CH4 0.2347 0.9128 10 30 31.623 -0.2957 -0.0002 

-

0.000

2 

-0.0046 -0.0022 0.0051 

5.A.1 
Emisii non-CO2 de la incendiile 

forestiere 
N2O 0.1917 0.7454 10 50 50.990 -0.3894 -0.0001 

-

0.000

1 

-0.0063 -0.0018 0.0066 

5.B.1 

Terenuri agricole prelucrate acoperite 

cu vegetaţie lemnoasă (plantaţii 

multianuale, perdele forestiere etc.)  

CO2 -725.2315 -483.4705 25 10 26.926 133.360 0.0800 
0.082

1 
0.7999 2.9038 3.0119 

5.B.2 

Terenuri agricole prelucrate, schimbări 

anuale în rezervele de carbon din 

solurile minerale 

CO2 -1,490.8146 3,728.9563 10 10 14.142 
-

540.240 
-0.6361 

-

0.633

5 

-6.3605 -8.9586 10.9869 

5.B.2.

1 
Emisii non-CO2 de la arderea miriștii CH4 2.0547 0.0564 10 30 31.623 -0.0183 0.0000 

0.000

0 
-0.0001 -0.0001 0.0002 

5.B.2.

1 
Emisii non-CO2 de la arderea miriștii N2O 0.7864 0.0216 10 50 50.990 -0.0113 0.0000 

0.000

0 
-0.0001 -0.0001 0.0001 

5.C.1 Pajişti care rămân ca pajişti CO2 -1,469.8567 -1,461.3867 15 10 18.028 269.893 0.2435 
0.248

3 
2.4351 5.2663 5.8020 

5.C.2 Terenuri convertite în pajişti CO2 -6.3800 4.1664 30 10 31.623 -1.3497 -0.0007 

-

0.000

7 

-0.0073 -0.0300 0.0309 

  TOTAL   -5,886.5942 -97.6148       790.915         17.1591 



ASPECTE CARE AFECTEAZĂ CALITATEA INVENTARULUI LULUCF 
Categoria   Probleme/deficiențe identificate 

5A Terenuri 
silvice 

 Datele care ţin de repartiţia pădurilor pe specii sunt incomplete, în special din contul suprafețelor 
deținute de primării. 

 Prezența incertitudinilor mari care se referă la volumul masei lemnoase real recoltat (legitim și ilicit) în 
pădurile din RM, în special celor gestionate de primării. 

 Majoritatea factorilor naţionali de emisie/sechestrare au fost calculați (preluați) în baza unor surse sau 
evidențe realizate peste 25 ani în urmă și/sau prin preluare din țările din Europa de Est  (spre exemplu, 
România, Rusia etc.), necesitând o verificare/actualizare/reconfirmare. 

 Lipsa datelor oficiale privind proveniența tuturor terenurilor împădurite. 

 Lipsa datelor oficiale privind destinația ulterioară a terenurilor despădurite. 

 Lipsa unor date sistematizate privind solurile forestiere, precum și altor componente forestiere (litieră, 
pătura erbacee etc.) care conduce la neelucidarea contribuției acestora în inventar. 

5B Terenuri 
agricole 
lucrate 

 Datele care ţin de repartiţia perdelelor forestiere şi altor tipuri de vegetaţie forestieră pe specii sunt 
incomplete. 

 Prezența incertitudinilor mari care se referă la volumul masei lemnoase real recoltat din perdele forestiere 
şi alte tipuri de vegetaţie forestieră din RM. 

 Factorii naţionali de emisie/sechestrare au fost calculați (preluați) în baza unor surse sau evidențe 
realizate peste 25 ani în urmă și/sau prin preluare din țările din Europa de Est (spre exemplu, România, 
Rusia etc.), necesitând o verificare/actualizare/reconfirmare. 

 Prezența incertitudinilor mari care se referă la volumul de recoltare a biomasei în procesul lucrărilor de 
îngrijire/menținere a plantaţiilor multianuale.  

5C Pajişti  

 Lipsa datelor oficiale privind proveniența terenurilor trecute în pajiști. 

 Prezența incertitudinilor mari care se referă la volumul biomasa rămasă după conversiunea terenurilor cu 
vegetaţie lemnoasă (vegetație forestieră, plantații multianuale) în pajiști. 

5E 
Terenurile 

localităţilor 

 Datele de activitate care ţin de terenurile localităţilor acoperite cu vegetație forestieră sunt incomplete, 
fiind practic imposibilă separarea acestora de terenurile silvice într-o categorie separată în procesul de 
inventariere 



PROPUNERI DE AMELIORARE  
Categoria  Îmbunătățirea potențială 

5A Terenuri 
silvice 

Ameliorarea evidenţelor care ţin de repartiţia pădurilor pe specii. 

Efectuarea evidenței de stat a pădurilor și altor tipuri de vegetației forestiere conform metodologiei și 
periodicității stabilite (odată la 5 ani) în HG nr 1007 din 30.10.1997. 

Estimarea și evidența consumului real (recoltarea legală și ilicită) de masă lemnoasă provenit din pădurile RM. 

Efectuarea unor măsurări de verificare/actualizare a factorilor naţionali de emisie/sechestrare (creşterea 
curentă de biomasă, densitatea lemnului, coeficienţii de extensiune, coeficienții de emisie de la incendierea 
pădurilor etc.). 

Perfecţionarea evidenţelor cadastrale (în calitate de sursă principale a datelor de activitate), referitor la 
menţionarea în notele explicative ale acestora a categoriilor de folosinţă a terenurilor împădurite. 

Efectuarea unor studii aprofundate privind aspectele de carbon în cadrul solurilor forestiere, precum și altor 
componente forestiere cu includerea contribuției acestora în inventar inventarul GES pe sectorul FTSCFTS. 

5B Terenuri 
agricole 
lucrate 

Estimarea și evidența consumului real (recoltarea legală și ilicită) de masă lemnoasă provenit din perdele 
forestiere şi alte tipuri de vegetaţie forestieră. 

Efectuarea unor măsurări de verificare/actualizare a factorilor naţionali de emisie/sechestrare (creşterea 
curentă de biomasă, coeficienţii de extensiune, coeficienții de emisie de la incendierea perdelelor forestiere şi 
altor tipuri de vegetaţie forestieră etc.). 

Estimarea și evidența volumelor de recoltare a biomasei în procesul lucrărilor de îngrijire/menținere a 
plantaţiilor multianuale. 

5C Pajişti 

Perfecţionarea evidenţelor cadastrale (în calitate de sursă principale a datelor de activitate), referitor la 
menţionarea în notele explicative ale acestora a categoriilor de folosinţă în care sunt transferate terenurile 
excluse din circuitul agricol și/sau forestier. 

Efectuarea unor estimări privind biomasa rămasă după conversiunea terenurilor cu vegetație lemnoasă 
(vegetație forestieră, plantații multianuale) în pajiști (sistemele radiculare, vegetaţia erbacee etc.). 

5E 
Terenurile 

localităţilor 

Perfecţionarea evidenţelor aferente terenurilor localităţilor acoperite cu vegetație forestieră (specii, creșteri 
curente, recoltare masă lemnoasă etc.). 



PROPUNERI DE AMELIORARE 

Nr. 

d/o 
Denumirea documentului 

Autoritatea 

responsabilă  
Statut  Prevederi, capitol suplimentar instituit pentru ameliorare 

 1 

Formularul 1 G.S. anual: 

Raport statistic privind 

lucrările de cultură a pădurilor. 

Agenția 

”Moldsilva” 

Formular 

existent 

Este necesar de completat cu capitolul 4, care va 

prevedea categoria de folosință a terenului pe care s-au 

realizat plantările/regenerările. 

 2 

Formularul 2 G.S. anual: 

Raport statistic privind 

protecția pădurilor. 

Formular 

existent 

Informația actuală cuprinsă în raport este suficientă 

pentru scopurile propuse. Concomitent, este necesar ca 

datele din raport să includă toate pădurile din țară 

(inclusiv primării, privați). 

 3 

Formularul 3 G.S. anual: 

Raport statistic privind 

eliberarea masei lemnoase, 

lucrările de îngrijire a pădurilor 

şi folosinţele accesorii. 

Formular  

existent 

În Capitolul II. Eliberarea masei lemnoase pe secţii de 

gospodărire comparativ cu posibilitatea stabilită de 

inclus volumul integral recoltat pe țară (inclusiv primării 

privați). Este necesar de prevăzut un capitol nou: 

Capitolul IV. Repartiția volumului de masă lemnoasă 

recoltat pe categorii și esențe. 

 4 

Formularul 4 G.S. anual: 

Raport statistic privind 

incendiile de pădure. 

Formular  

existent 

Este necesar de completat capitolul 3 cu includerea 

speciilor predominante în pădurile afectate de incendii. 

 5 
Raport statistic privind 

contravențiile silvice. 

Formular  

existent 

Este necesar de completat capitolul 2 cu includerea 

speciilor pentru volumul de masă lemnoasă tăiat ilicit. 

RAPOARTE STATISTICE: 



PROPUNERI DE AMELIORARE 

Nr. 

d/o 
Denumirea documentului 

Autoritatea 

responsabilă  
Statut  Prevederi, capitol suplimentar instituit pentru ameliorare 

 6 

Raport privind volumul de 

masă lemnoasă autorizat 

spre recoltare în păduri şi 

alte tipuri de vegetaţie 

forestieră. 

Inspectoratul 

Ecologic de 

Stat  

Formular  

nou necesar 

de instituit 

Trebuie să prevadă pentru anul de raportare volumul 

total de masă lemnoasă autorizat de IES spre recoltare 

în păduri şi alte tipuri de vegetaţie forestieră, inclusiv pe 

categorii de deţinători: Agenția ”Moldsilva”, primării, 

ministere/departamente, privați etc. 

 7 

Raport privind tăierile ilicite 

de masă lemnoasă depistat 

în păduri şi alte tipuri de 

vegetaţie forestieră. 

Formular  

nou necesar 

de instituit 

Trebuie să prevadă pentru anul de raportare volumul 

tăierilor ilicite de masă lemnoasă depistat de IES în 

păduri şi alte tipuri de vegetaţie forestieră, inclusiv pe 

categorii de deţinători: Agenția ”Moldsilva”, primării, 

ministere/departamente, privați etc. 

 8 
Raport privind incendiile 

forestiere depistate. 

Formular  

nou necesar 

de instituit 

Trebuie să prevadă pentru anul de raportare datele 

privind incendiile forestiere depistate de IES, inclusiv pe 

categorii de deţinători: Agenția ”Moldsilva”, primării, 

ministere/departamente, privați etc. 

RAPOARTE STATISTICE: 



 Majoritatea indicatorilor cantitativi pe sector au înregistrat 

modificări importante (creșteri: păduri – 14,6%; alte tipuri de 

vegetaţie forestieră – 10,6%; recoltarea masei lemnoase – 

168%; diminuări: plantaţii multianuale – 37,7%). 

 Volumul total al tăierilor ilicite înregistrate oficial a constituit 

în perioada 1990-2013 circa 1500 mii m3, influențând direct 

capacitatea de sechestrare a pădurilor. 

 Modificarea modului de folosinţă şi practicilor de 

management a terenurilor agricole au contribuit la 

reducerea considerabilă a rezervelor de carbon organic din 

solurile aflate în circuitul agricol, schimbând bilanţul 

humusului din unul pozitiv, în unul relativ neutru, precum și 

în unul profund negativ.  

 Evidențele aferente procesului de inventariere a GES 

(repartiția pe specii forestiere; consum produse lemnoase; 

categorii de folosinţă terenuri etc.) conțin încă multiple 

carențe, cu influențe directe asupra calității rezultatelor.  

CONCLUZII INVENTAR PE SECTORUL LULUCF 



 

 CONCLUZII INVENTAR PE SECTORUL LULUCF 



 INVENTARUL GES PE SECTORUL LULUCF 

MULTUMESC PENTRU ATENTIE! 


