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Summary: Rampant deforestation of forests for 
industrial, agricultural or grazing has caused very 
serious problems. Troubleshooting the recorded pro-
blems in the forestry sector of Moldova is essential-
ly linked to the implementation of research results. 
The scientifi c priorities are targeted at strengthening 
the forest sector: improving policy and institutional 
framework, deepening of basic research and imple-
menting expansion of innovative results, expanding 
regeneration technologies for forests and for lands 
with forest vegetation, strengthening institutional 
capacity, enhancement of the intellectual, technical 
and material potential, oriented to the recognition of 
national and international scientifi c community, dee-
pening and implementation of the research in phyto-
sanitary expertise.

Keywords: forestry, forest clearance, phytosani-
tary situation, ecology, forest code, legal regulations.

Rezumat: Defrişarea galopantă a pădurilor în 
scopuri industriale, agricole sau pentru păşuni a cau-
zat probleme deosebit de grave. Soluţionarea acesto-
ra   este indispensabil legată de implementarea reali-
zărilor ştiinţifi ce. 

Priorităţile ştiinţifi ce orientate la fortifi carea 
sectorului forestier din Republica Moldova sunt fo-
cusate pe: perfecţionarea politicilor şi a cadrului in-
stituţional, aprofundarea cercetărilor fundamentale 
şi extinderea implementării realizărilor inovaţionale, 
extinderea tehnologiilor de regenerare a pădurilor şi 
a terenurilor cu vegetaţie forestieră, fortifi carea ca-
pacităţilor instituţionale, sporirea potenţialului in-
telectual, tehnico-material orientat la recunoaşterea 
comunităţii ştiinţifi ce naţionale şi internaţionale, 
aprofundarea şi implementarea cercetărilor în exper-
tizarea stării fi tosanitare.

Cuvinte-cheie: silvicultură, defrişare, stare fi -
tosanitară, ecologie, cod silvic, reglementări legis-
lative.

Motto: Să străbaţi cu piciorul şi să înţelegi  cu 
sufl etul şi gândul!  

Nicolae Iorga

Pădurea reprezintă o podoabă a naturii; 
ea reprezintă viaţa şi bogăţia şi prin toate cali-

tăţile ei merită să fi e cunoscută, curată şi îngrijită.  
Mihai A. Ionescu

Introducere
Omenirea a însuşit că pădurile asigură nume-

roase benefi cii. Pe lângă adevărul incontestabil 
că masivele silvice adăpostesc peste jumătate din 
speciile care populează Terra, ele reprezintă o sta-
vilă efi cientă în calea încălzirii globale şi mijloc de 
optimizare a condiţiilor climatice, rămânând sursă 
de produse lemnoase, de hrană şi apă şi aducând 
avantaje incomensurabile estetice, spirituale şi de 
agrement pentru oameni [1, 2, 4, 6].

Gradul de acoperire a Terrei cu păduri este dife-
rit şi determinat în mare măsură de condiţiile geo-
climatice ale regiunilor, dar şi de politicile naţionale 
şi regionale de gestionare a fondurilor forestiere.  
Recordistă este considerată Gaiana franceză, unde 
gradul de împădurire constituie 98,32%. În ţările 
europene care, în ciuda industrializării pronunţate, 
dovedesc o preocupare constantă pentru protejarea 
şi extinderea spaţiilor verzi, acest indiciu este con-
siderabil – 42%, iar în unele state (Finlanda) ajunge 
chiar la 72,3%. 

Împădurirea statelor vecine rămâne a fi  destul 
de înaltă: Letonia – 53,8%, Federaţia Rusă – 49,4%, 
România – 27,3%. Până şi Japonia se caracterizează 
printr-un nivel impresionant de împădurire – 68,5%. 
E regretabil faptul că Republica Moldova nu se po-
ziţionează în topul acestei liste, masivele silvice 
constituind, după diferite surse de informaţie, 10-
13,7% [2, 3, 10, 13].

Actualmente se înregistrează defrişarea galo-
pantă a pădurilor în scopuri industriale, agricole 
sau pentru păşuni. Despădurirea cauzează emisiile 
a aproximativ 20 la sută de dioxid de carbon şi re-
prezintă o cauză esenţială a dispariţiei speciilor care 
populează pădurile. În aceste condiţii devine esenţi-
ală elaborarea şi implementarea măsurilor de spori-
re a productivităţii sectorului forestier şi a efectelor 
ecologice asigurate de masivele silvice [3, 5].

Rolul fundamental al pădurilor
Deşi despre rolul pădurii au fost publicate nu-

meroase lucrări ştiinţifi ce şi tractate generalizante, 
totuşi această chestiune rămâne actuală şi reprezintă 
o sferă deosebită de investigare ştiinţifi că orientată 
spre sporirea efectelor ecologice ale masivelor sil-
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vice [9, 12]. În acest sens, impresionează evalua-
rea făcută de unul dintre iluştrii specialişti din acest 
domeniu – K.P. Wentzel: Nicio putere din lume nu 
poate opri şi ameliora forţele distrugătoare ale po-
luării pe glob, aşa cum o face vegetaţia forestieră!  
 Dintre diversele funcţii ale pădurii, pot fi  
evidenţiate următoarele: 

constituie o sursă de cele mai diverse produse • 
şi servicii;

reprezintă o contribuţie valoroasă la dezvol-• 
tarea economiei naţionale şi factor de importanţă 
majoră în menţinerea echilibrului ecologic;

protejează resursele funciare, acvatice;• 
ameliorează peisajul naţional, aspectul şi • 

microclimatul localităţilor;
furnizează anual economiei naţionale circa • 

400 mii m3 de masă lemnoasă recoltată în procesul 
complexului de lucrări silviculturale;

asigură necesităţile vitale ale populaţiei rura-• 
le (încălzirea locuinţei şi pregătirea hranei sunt sa-
tisfăcute în proporţie de până la 70% prin produse 
lemnoase); 

reprezintă o parte regenerabilă a patrimo-• 
niului natural naţional, care poate infl uenţa şi ame-
liora calitatea mediului înconjurător.  

Analizând particularităţile formării şi funcţi-
onării sectorului forestier al Republicii Moldova, 
devine evident faptul că pădurile autohtone sunt 
resurse naturale strategice, reprezentând cele mai 
valoroase asociaţii de vegetaţie naturală. În condi-
ţiile unei gestionări prudente şi raţionale, masivele 
silvice pot oferi benefi cii ecologice, economice şi 
sociale considerabile şi constante, ceea ce poate fi  
înregistrat doar printr-o asistenţă ştiinţifi că corectă 
şi efi cientă. 

Caracteristica resurselor forestiere
Pădurile Republicii Moldova reprezintă o com-

ponentă a patrimoniului natural naţional şi, pornind 
de la capacităţile de regenerare, oferă posibilitatea 
de a ameliora calitatea mediului înconjurător. Re-
sursele forestiere ale Republicii Moldova sunt con-
stituite din resursele fondului forestier şi ale vege-
taţiei forestiere de pe terenurile din afara acestuia 
[7, 11]. 

Potrivit art. 2 al Codului silvic (nr. 887-XIII) 
din 21.07.96, fondul forestier cuprinde toate pă-
durile, indiferent de tipul de proprietate şi forma 
de gospodărire. Actualmente suprafaţa pădurilor 
este de 462,6 mii ha sau 13,7 % din teritoriul ţării, 
fondul forestier constituie 410,2 mii ha, suprafaţa 
acoperită cu păduri – 365,8 mii ha (10,9%). E de 
menţionat că pădurile din Republica Moldova sunt 
încadrate în grupul I funcţional, având în exclusi-
vitate funcţii de protecţie a mediului înconjurător 
(fi g. 1).

Istoricul dezvoltării ramurii
Pornind de la poziţia geografi că şi particularită-

ţile reliefului, teritoriul Republicii Moldova a fost şi 
rămâne foarte favorabil pentru dezvoltarea masive-
lor acoperite cu păduri. Doar cu două secole în urmă 
acesta era ocupat de păduri în proporţie de peste 30 
la sută. Sub infl uenţa omului, în decursul secolelor, 
suprafaţa pădurilor s-a redus necontenit, păstrându-
se doar a cincea parte din suprafaţa iniţială a pădu-
rilor [2]. 

Funcţionalitatea optimală a fondului forestier 
şi implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifi ce 
depinde în mare măsură de structura şi suprafeţele 
ocupate (tab.1).

Fig. 1. Clasifi carea pădurilor după funcţiile îndeplinite
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Tabelul 1
Suprafaţa fondului forestier naţional

Nr. 
d/o 

Categoriile de deţi-
nători 

Suprafaţa 
totală/ pon-
derea, mii 

ha/% 

Suprafaţa 
acoperită 

cu pădure/ 
ponderea, 
mii ha/% 

1. Fondul forestier prop-
rietatea statului 362,9/88,5 327,4/89,6 

2. inclusiv gestionate de 
„Moldsilva” 336,6/82,1 302,2 

3. 
Fondul forestier prop-
rietate publică a unită-
ţii administrativ-terito-
riale (primării) 

44,1/10,7 35,7/9,7 

4. Fondul forestier prop-
rietate privată 3,2/0,8 2,8/0,7 

TOTAL: 410,2/100 365,8/100 

Funcţionalitatea masivelor silvice depinde de 
componenţa specifi că şi ponderea speciilor silvofor-
mante, care în Republica Moldova sunt reprezentate 
în fi g.2.

E de menţionat faptul că în structura pădurilor 
Republicii Moldova predomină speciile cvercinee, 
care sunt cele mai valoroase arborete ale fondului 
forestier. Din suprafaţa totală a acestora – 27% pro-
vin din sămânţă şi 73% din lăstari. Ponderea mare a 
cvercineelor provenite din lăstari este una din con-
secinţele gospodăririi lor în crâng pe parcursul mai 
multor secole. Această repartiţie infl uenţează şi pro-
ductivitatea cvercineelor, dintre care 43% sunt de 
productivitate superioară şi 57% de productivitate 
inferioară [11].

Asigurarea  legislativă a sectorului forestier
În contextul obiectivelor de dezvoltare durabi-

lă a Republicii Moldova şi ţinând cont de proble-
mele înregistrate în acest domeniu de activitate se 
impune analiza şi perfecţionarea politicii statului 
în domeniul forestier. În acest sens, prin Hotărârea 
Guvernului nr. 350 din  12.07.2001 a fost aprobată 
Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier 
din Republica Moldova. 

Pornind de la schimbările înregistrate în activi-
tatea serviciului forestier şi ţinând cont de necesita-
tea armonizării legislaţiei forestiere la rigorile inter-
naţionale, devin iminente un şir de măsuri, printre 
care evidenţiem: 

Elaborarea şi aprobarea unei noi redacţii a • 
Codului silvic, care este determinată de necesitatea 
revizuirii şi elaborării unor componente importante 
ale bazei normative silvice (menţinerea şi conser-
varea staţiunilor forestiere; conservarea resurselor 
genetice forestiere; reconstrucţia ecologică a pădu-
rilor; certifi carea pădurilor, produselor acestora şi 
sistemelor de management); 

Recomandări pentru noua redacţie a Regu-• 
lamentului privind evidenţa de stat a fondului fores-
tier (cadastrul silvic);

Recomandări pentru noua redacţie a Regu-• 
lamentului privind modul de evidenţă şi utilizare 
a mărcilor forestiere, certifi carea silvică şi statutul 
serviciului silvic. 

Asigurarea ştiinţifi că a silviculturii
Sectorul naţional de cercetare şi proiectare sil-

vică a fost constituit în anul 1965, când a fost fon-
dată Staţia de Cercetare a normativelor de producere 
(1965-1978). Asigurarea ştiinţifi că a sectorului s-a 
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Fig. 2. Repartiţia pădurilor pe principalele formaţiuni forestiere, mii ha în Republica Moldova
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fortifi cat la constituirea Institutului de Cercetări şi 
Amenajări Silvice (ICAS), prin fuziunea în anul 
2001 a Institutului de Cercetări şi Proiectări Silvice 
cu Centrul de Amenajări  Silvice. Potenţialul ştiinţi-
fi c principal este asigurat de instituţiile academice, 
rezervaţiile ştiinţifi ce, dar şi de ONG-urile de me-
diu.

Cercetările ştiinţifi ce silvice au ca scop funda-
mentarea managementului durabil al pădurilor, pe 
baza cunoaşterii legităţilor de structurare şi funcţio-
nare a ecosistemelor forestiere şi a evaluării efecte-
lor modifi cărilor globale care au loc la nivelul me-
diului natural, social şi economic cu impact asupra 
pădurilor, în vederea conservării şi ameliorării bio-
diversităţii şi a potenţialului productiv al acestora.

Pentru soluţionarea problemelor stringente care 
stau în faţa sectorului forestier sunt necesare inves-
tigaţii ştiinţifi ce atât de ordin fundamental, cât şi cu 
caracter aplicativ. Cercetările cu caracter aplicativ 
se axează pe elaborarea de tehnologii silvotehnice 
ecologice, capabile să readucă starea pădurilor la ca-
pacitate productivă, structurală şi funcţională în co-
respundere cu potenţialul staţional, asigurând o rezis-
tenţă sporită a acestora contra factorilor stresogeni. 

Cercetările silvice sistematice au început în pe-
rioada postbelică, eforturile fi ind orientate în trei 
direcţii:

- investigaţii geobotanice (Institutul de Botanică 
al AŞM);

- cercetări privind protecţia pădurilor şi studie-
rea infl uenţei tratamentelor chimice asupra comple-
xului de dăunători (Institutul de Zoologie al AŞM în 
comun cu autoritatea silvică centrală, Institutul de 
Ecologie şi Geografi e, colectivele de cercetători din 
cadrul universităţilor); 

- cercetări silvice aplicate, efectuate de ICAS şi 
ONG-urile de mediu. 

Un element-cheie în organizarea cercetărilor şti-
inţifi ce forestiere îl constituie rezervaţiile ştiinţifi ce 
de stat, fi ecare având obiective concrete:

„Codrii” (5 172 ha) – păstrarea în stare natu-• 
rală a complexului landşaftului silvic tipic Podişul 
Central Moldovenesc; 

„Plaiul Fagului” (5 642 ha) – conservarea, • 
regenerarea, redresarea ecologică şi studierea unuia 
dintre cele mai pitoreşti şi mai reprezentative eco-
sisteme silvice din zona Codrilor; 

„Pădurea Domnească” (6 032 ha) – păstra-• 
rea celui mai reprezentativ complex natural silvic 
de luncă şi mlaştini, situat în sectorul  de mijloc al 
r. Prut, redresarea ecologică şi restabilirea biodiver-
sităţii ecosistemelor de luncă, ameliorarea mecanis-
melor de protecţie a râului Prut; 

„Prutul de Jos” (1609 ha) – restabilirea, păs-• 
trarea şi studierea ecosistemului reprezentativ natu-
ral de lacuri şi bălţi şi crearea condiţiilor favorabile 
pentru reproducerea speciilor rare, pe cale de dispa-
riţie şi altor specii de plante şi animale; 

„Iagorlâc” (836 ha) – cercetarea şi protecţia • 
sistemelor ecologice acvatice, palustre, de luncă şi 
silvice, în care sunt condiţii favorabile pentru re-
producerea animalelor şi plantelor rare şi pe cale de 
dispariţie, precum şi fortifi carea mecanismelor de 
protecţie a râului Nistru. 

Cercetări valoroase sunt efectuate şi în cadrul 
rezervaţiilor peisagistice, mai cu seamă în cele cu 
specii de animale şi plante rare şi pe cale de dispa-
riţie. Obiectul investigaţiei ştiinţifi ce este foarte clar 
defi nit:

„Pădurea Hârbovăţ”•  (2 218 ha) – conservarea 
landşaftului pitoresc de silvostepă, a arboretelor cu 
stejar pufos, a genofondului natural caracteristic zo-
nei ecologice de sud; 

„Grădina Turcească” (224 ha), constitui-• 
tă din Grădina Turcească propriu-zisă şi trupul 
de pădure „Adajia”, se întinde pe albia veche a 
r. Nistru pe o distanţă de 12 km. şi este creată în 
scopul păstrării celor mai pitoreşti ecosisteme pa-
lustre şi acvatice; 

„Căpriana-Scoreni” (1 762 ha) – păstrarea • 
celor mai pitoreşti peisaje silvice cu fondul genetic 
caracteristic pădurilor Podişului Central Moldove-
nesc; 

„Trebujeni” (500 ha) – ocrotirea unuia din • 
cele mai pitoreşti peisaje cu formaţiuni silvice ca-
racteristice zonei ecologice centrale, cu elemente 
petrofi te, cu oraşul Orheiul Vechi, mănăstirea în 
Stâncă etc.; 

„Codrii Tigheciului” (2 519 ha) – păstrarea în • 
condiţiile zonei de sud a Moldovei a pădurilor na-
turale de tipul codrilor, păstrarea fondului genetic 
silvic natural. 

Rolul proiectelor în dezvoltarea ramurii
Activitatea ştiinţifi că din sectorul forestier este 

indispensabil legată de participarea colaboratorilor 
Agenţiei „Moldsilva” la implementarea realizărilor 
ştiinţifi ce prin intermediul diferitelor proiecte, cum 
sunt bunăoară:

Proiectele „Conservarea solurilor în Moldo-• 
va” (PCSM) şi „Dezvoltarea pădurilor comunale” 
(PDPC), care, pe lângă investigaţiile forestiere pro-
funde au permis implementarea tehnologiilor prie-
tenoase mediului şi au contribuit la ameliorarea mai 
multor sectoare deteriorate şi teritorii agricole grav 
degradate. În cadrul proiectului PCSM, Agenţia 
„Moldsilva” a plantat 20,3 mii ha păduri pe terenuri 

Silvicultură
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degradate excluse din circuitul agricol.
Reducerea netă a emisiilor de CO• 2 în atmosferă 

în prima perioadă de 20 ani va constitui 3,5 milioane 
tone, din care 1,9 milioane tone sunt deja contractate 
de fondurile Băncii Mondiale prin proiectele Proto-
tip de Carbon (2004) şi BioCarbon (2006). Valoarea 
sumară a acordurilor este estimată la circa 7 milioane 
USD pentru perioada 2004-2017 (fi g.3). 

Cu contribuţia directă a proiectelor au devenit 
mai clare perspectivele dezvoltării ramurii. 

E de menţionat că accentul se pune pe conserva-
rea diversităţii biologice la toate nivelele, pe instru-
irea cadrelor în domeniul silviculturii, armonizarea 
cadrului legislativ, cooperarea internaţională şi, 
drept urmare, ameliorarea situaţiei social-economi-
ce şi ecologice. 

E îmbucurător faptul că Republica Moldova 
a devenit participantă la Programul Îmbunătăţirii 
Aplicării Legislaţiei Forestiere şi Guvernării (ENPI-
FLEG), care a permis:

Contribuţia la gestionarea legală şi durabilă a • 
pădurilor şi practicilor de utilizare şi îmbunătăţire a 
mijloacelor de existenţă în cele şase ţări de est plus 
Rusia (ENPI-FLEG);

Determinarea consumului şi volumelor de • 
lemn recoltate atât la nivel local, promovarea şi 
aplicarea legislaţiei forestiere.  

Priorităţile ştiinţifi ce şi opţiunile recoman-
date pentru ameliorarea politicilor şi strategiilor 
naţionale care au referinţă la sectorul forestier

Pentru ameliorarea situaţiei din sectorul foresti-
er şi sporirea rolului ştiinţei şi inovării în fortifi carea 
sectorului forestier în Republica Moldova, actual-
mente devine iminentă întreprinderea de măsuri efi -
ciente în următoarele direcţii.

Politici şi strategii naţionale
Ajustarea politicii forestiere la recomandările • 

forurilor internaţionale de specialitate; 
Actualizarea şi modernizarea Strategiei de • 

dezvoltare durabilă a sectorului forestier naţional; 
Perfecţionarea cadrului legislativ şi norma-• 

tiv.

Cadrul instituţional
Educarea responsabilităţii de organizare a • 

gestionării pădurilor deţinute de primării şi organi-
zaţiile private. 

Crearea condiţiilor pentru consolidarea sec-• 
torului forestier comunal şi constituirea unui sector 
forestier privat viabil. 

Conservarea şi dezvoltarea pădurilor şi altor 
tipuri de vegetaţie

Extinderea amenajamentului silvic pe întreg • 
teritoriul fondului forestier, aplicarea unui regim 
silvic unic de gospodărire. 

Elaborarea programelor locale privind folosi-• 
rea, conservarea şi dezvoltarea resurselor naturale, 
constituirea reţelelor ecologice la nivel comunal. 

Evaluarea economică a valenţelor mediogene • 
ale pădurilor şi implementarea treptată a unor plăţi 
speciale pentru benefi ciarii acestora. 

Aprofundarea cercetărilor fundamentale şi 
extinderea implementării realizărilor inovaţio-
nale

Estimarea variabilităţii genetice a principa-• 
lelor 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 gradului de vulnerabilitate a acestora. 

Elaborarea metodologiilor privind asigurarea • 
adaptabilităţii ecosistemelor forestiere la fenomene-
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le stresogene frecvente. 
Extinderea metodologiilor de monitorizare şi 

asigurare a accesului la informaţie
Implementarea mecanismelor de cooperare • 

între gestionarii terenurilor agricole, autorităţile sil-
vice şi de mediu şi comunităţile locale. 

Dezvoltarea sistemului naţional de informare • 
a publicului. 

Modernizarea resurselor informaţionale exis-• 
tente şi elaborarea unui sistem informaţional modern 
cu utilizarea tehnologiilor avansate (perfecţionarea 
sistemului de evidenţă, implementarea sistemelor 
GIS-GPS). 

Instruirea profesională şi educarea eco-fores-
tieră a populaţiei

Modernizarea procesului de pregătire profesi-• 
onală a specialiştilor şi reciclarea cadrelor.

Elaborarea şi realizarea programelor de in-• 
struire pentru toţi deţinătorii de păduri. 

Informarea publicului privind rolul silvicultu-• 
rii şi silvicultorului în societate. 

Întărirea capacităţii de comunicare a organelor • 
silvice de stat, în vederea întemeierii unui parteneriat 
social durabil între acestea şi comunităţile locale. 

Extinderea tehnologiilor de regenerare a  pă-
durilor

Una dintre sarcinile primordiale ale silvicul-• 
turii naţionale este regenerarea pădurilor.  

Conform Strategiei dezvoltării durabile a sec-• 
torului forestier, se prevede efectuarea lucrărilor 
de regenerare a pădurilor pe o suprafaţă totală de 
95,1 mii ha, inclusiv plantarea culturilor silvice pe 
24,7 mii ha (26%), ajutorarea regenerării natura-
le pe 39,0 mii ha (41%) şi regenerarea naturală pe 
31,4 mii ha (33%). 

Extinderea terenurilor cu vegetaţie forestieră
Pornind de la tendinţele de integrare europeană 

a Republicii Moldova şi ajustarea legislaţiei de me-
diu la rigorile internaţionale şi ţinând cont de rezul-
tatele ştiinţifi ce efectuate de savanţii noştri, asigu-
rarea unui echilibru ecologic optim poate contribui  
la sporirea gradului de împădurire a teritoriilor până 
la 25%.

La realizarea acestui plan grandios trebuie să • 
se ţină cont că circa 81 000 ha terenuri degradate 
sunt practic impracticabile pentru agricultură sau 
necesită investiţii fi nanciare considerabile pentru 
utilizarea lor în scopuri agricole. 

Extinderea terenurilor cu vegetaţie forestieră • 
devine raţională şi pornind de la adevărul că circa 

800 mii ha terenuri afectate de procesele erozionale 
care în cazul neimplementării unor măsuri urgen-
te de ameliorare, inclusiv prin crearea unei reţele 
performante de perdele forestiere de protecţie, riscă 
să-şi diminueze fertilitatea până la atingerea unor 
indici care le-ar face de asemenea inefi ciente pentru 
agricultură. 

Integrarea cercetărilor în domeniul silvicul-
turii

Activitatea de cercetare se desfăşoară pre-• 
ponderent în cadrul instituţiilor AŞM şi în cadrul 
universităţilor, în colaborare cu ICAS şi rezervaţiile 
ştiinţifi ce. 

Planifi carea şi coordonarea acestor investigaţii • 
ştiinţifi ce este asigurată conform prevederilor Strate-
giei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Re-
publica Moldova de către Agenţia „Moldsilva”.

Mecanismul efectuării cercetărilor pe terito-• 
riul fondului forestier trebuie să includă colaborarea 
cu instituţiile AŞM şi integrarea cu centrele interna-
ţionale din domeniul silviculturii.

Evaluarea rolului ONC-urilor de mediu (cir-• 
ca 400) în soluţionarea problemelor din domeniul 
silviculturii.

Fortifi carea capacităţilor ICAS
Sunt necesare cercetări privind diversitatea • 

vegetală a ecosistemelor forestiere din cadrul ariilor 
naturale protejate de stat.

Evaluarea şi monitoringul efectelor poluării • 
asupra pădurilor în cadrul Programului de coopera-
re internaţională „ICP-FORESTS”. 

Ameliorarea bazei semincere şi propunerea • 
măsurilor de redresare a acesteia.

Analiza calităţii seminţelor de arbori şi ar-• 
buşti forestieri; monitoringul silvopatologic şi com-
baterea dăunătorilor.

Fortifi carea capacităţilor instituţionale, spo-
rirea potenţialului intelectual, tehnico-material 
orientat la recunoaşterea comunităţii ştiinţifi ce 
naţionale şi internaţionale

Extinderea cercetărilor din cadrul rezervaţii-• 
lor ştiinţifi ce. Rezervaţiile ştiinţifi ce „Codrii”, „Pla-
iul Fagului”, „Pădurea Domnească” şi „Prutul de 
Jos” efectuează cercetări ştiinţifi ce în conformitate 
cu Programul „Analele Naturii” orientat la inves-
tigarea stării solurilor, acţiunii factorilor climatici, 
schimbărilor fl oristice, dinamicii sezoniere a comu-
nităţilor vegetale, precum şi monitorizării faunei, 
speciilor noi de animale vertebrate şi nevertebrate, 
speciilor rare de animale, componenţei numerice a 
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principalelor grupuri faunistice [8].  
Devine necesară extinderea activităţilor ori-• 

entate la organizarea simpozioanelor şi conferin-
ţelor tematice în baza studiilor cu caracter botanic, 
silvic, zoologic şi pedologic. 

Intensifi carea colaborării instituţiilor subor-• 
donate Agenţiei „Moldsilva” cu instituţiile AŞM. 
Rezervaţia ştiinţifi că „Codrii”, în colaborare cu in-
stituţiile academice, vor prezenta proiecte instituţi-
onale şi fi nanţate din mijloace fi nanciare speciale 
asupra biologiei, ecologiei şi biodiversităţii elemen-
telor biotei din rezervaţie, precum şi determinării 
particularităţilor dinamicii populaţiilor unor specii 
pe parcursul protecţiei îndelungate.  

În rezervaţia „Plaiul Fagului” devin oportune • 
cercetările orientate la redresarea pădurilor naturale 
necorespunzătoare ca structură şi funcţie, ceea ce va 
permite elaborarea măsurilor de optimizare şi redre-
sare ecologică a pădurilor.

Rezervaţiile ştiinţifi ce „Codrii”, „Plaiul Fa-• 
gului”, „Pădurea Domnească” şi „Prutul de Jos”, 
în colaborare cu instituţiile academice şi institu-
ţiile internaţionale vor acumula material valoros 
privind funcţionarea ecosistemelor forestiere, ceea 
ce va permite implementarea rezultatelor în alte 
condiţii. 

Devine necesară aprofundarea cercetărilor • 
din cadrul instituţiilor academice orientate la efec-
tuarea independentă a studiilor ştiinţifi ce asupra 
componentelor biodiversităţii forestiere, sporind 
oportunitatea colaborării cu structurile „Mold-
silva”.

Grădina Botanică va realiza nu numai cerce-• 
tări orientate la diversitatea fl oristică şi fi tocenotică 
a ariilor protejate, dar va elabora recomandări de 
optimizare a conservării diversităţii plantelor, pre-
cum şi orientate la conservarea in-situ şi ex-situ a 
resurselor genetice forestiere.

Colaboratorii IEG, în baza activităţii în co-• 
mun dintre instituţiile academice şi cele subordo-
nate „Moldsilva”, de mai mulţi ani dezbat problema 
elaborării procedeelor tehnologice de reconstrucţie 
şi creare a perdelelor forestiere  şi de constituire a 
carcasei ecologice.

Aprofundarea şi implementarea cercetărilor 
în expertizarea stării fi tosanitare – direcţie obli-
gatorie de colaborare dintre instituţiile AŞM şi 
„Moldsilva”

Determinarea stării fi tosanitare a arboretului • 
din cadrul masivelor silvice naturale, dar şi a celor 
din pepiniere.

Elaborarea şi implementarea metodelor de • 
monitorizare a stării de sănătate a plantelor fores-

tiere, precum şi a metodelor de analize expres de 
identifi care a agenţilor patogeni, implementarea 
tehnologiilor de sporire a gradului de imunitate a 
plantelor şi de protecţie a lor împotriva organisme-
lor dăunătoare.

Asigurarea măsurilor de protecţie a plantelor • 
prin identifi carea corectă a organismelor dăunătoare 
din sectoarele de producere, pepiniere, semănături, 
regenerări naturale şi arborete.

Monitorizarea şi depistarea dăunătorilor în • 
teren şi efectuarea analizelor în vederea elaborării 
metodelor de prognoză.

Elaborarea sistemelor de protecţie integrată • 
a plantelor şi de combatere a calamităţilor naturale 
(doborâturile şi rupturile de vânt sau zăpadă, incen-
diile, alunecările de teren, chiciura).

Exploatarea pădurilor într-un mod durabil.• 
Conservarea integrităţii pădurilor mature în • 

exploatarea cherestelei sau a biomasei.

Drept concluzii asupra celor menţionate, Biroul 
Secţiei ştiinţe naturale şi exacte a AŞM şi Agenţiei 
pentru silvicultură „Moldsilva”, luând în dezbatere 
problema privind ,,Starea cercetărilor silvice în Re-
publica Moldova şi măsurile de efi cientizare a lor în 
vederea fortifi cării sectorului forestier”, a hotărât:

1. A considera oportune şi primordiale în orga-
nizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare 
următoarele obiective:

Accentuarea rolului cercetărilor ştiinţifi ce • 
efectuate în instituţiile academice şi de profi l şi di-
recţionarea lor la conservarea şi ameliorarea biodi-
versităţii ecosistemelor forestiere în vederea ameli-
orării condiţiilor de mediu şi de viaţă a populaţiei;

Perfecţionarea managementului durabil al pă-• 
durilor pe baza cunoaşterii legităţilor de funcţiona-
re a ecosistemelor forestiere şi a evaluării efectelor 
schimbărilor globale care au loc la nivelul mediului 
natural, social şi economic;

Optimizarea compoziţiei şi indicatorilor • 
structurali ai pădurilor în raport cu funcţiile lor eco-
logice, economice şi sociale prin promovarea speci-
ilor autohtone stabile şi valoroase;

Implementarea metodelor de  selecţie şi ame-• 
liorare efi cientă în lucrările de regenerare şi îngrijire 
a arboretelor, bazată pe criterii de silvicultură zona-
lă şi reconstrucţia ecologică a pădurilor afectate de 
factorii nefavorabili ai mediului;

Perfecţionarea sistemului de monitorizare a • 
stării pădurilor pentru protejarea lor prin aplicarea 
metodelor prietenoase mediului de combatere a dă-
unătorilor şi agenţilor patogeni ai bolilor, precum şi 
prin limitarea păşunatului în păduri;
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Elaborarea tehnologiilor intensive de îngriji-• 
re şi conducere a arboretelor, care favorizează rege-
nerarea naturală şi menţinerea diversităţii biologice 
a ecosistemelor forestiere;

Identifi carea tipurilor de ecosisteme şi ha-• 
bitate forestiere valoroase în vederea supunerii lor 
unui regim adecvat de conservare cu includerea în 
sistemul ariilor protejate;

Inventarierea şi protejarea speciilor rare, • 
endemice, periclitate sau pe cale de dispariţie prin 
implementarea tehnologiilor de repopulare a ecosis-
temelor forestiere cu speciile dispărute sau pe cale 
de dispariţie;

Protejarea faunei sălbatice, inclusiv a celei de • 
interes cinegetic, prin elaborarea şi aplicarea unor 
programe de management orientat la protecţia bio-
diversităţii.

2. Instituţiile de cercetări ştiinţifi ce subordona-
te AŞM, de comun acord cu instituţiile din cadrul 
Agenţiei pentru silvicultură „Moldsilva”, vor direc-
ţiona şi stimula efectuarea cercetărilor în domenii 
prioritare de importanţă naţională şi internaţională, 
cum sunt, bunăoară: schimbări climatice şi captarea 
carbonului, reconstrucţie ecologică forestieră cu im-
plicarea rezultatelor înregistrate în domeniul bioteh-
nologiilor moderne, ameliorarea stării de sănătate a 
pădurilor şi dezvoltarea sistemului de gestionare 
durabilă a acestora. Pentru aceasta devine raţională 
realizarea următoarelor obiective:

• Promovarea de cercetări complexe interdis-
ciplinare referitoare la cunoaşterea ecosistemelor 
forestiere naturale, a legităţilor de funcţionare şi 
conservare a diversităţii lor biologice;

• Monitorizarea şi evaluarea impactului schim-
bărilor globale socio-economice şi de mediu asupra 
ecosistemelor forestiere; 

• Perfecţionarea şi dezvoltarea sistemului in-
formaţional al cercetării ştiinţifi ce şi dezvoltării teh-
nologice în silvicultură prin promovarea unui mana-
gement efi cient al informaţiei şi comunicării.

3. Pornind de la caracterul complex şi diversita-
tea problemelor legate de protecţia culturilor silvi-
ce, devin oportune cercetările privind identifi carea, 
biologia şi ecologia speciilor de organisme dăună-
toare:

• Determinarea speciilor noi în vederea elabo-
rării unor determinatoare utile pentru identifi carea 
complexelor de dăunători pentru numeroase specii 
de arbori şi arbuşti ornamentali [13, 14];

• Cercetări privind complexele de dăunători 
(ecologia, originea şi componenţa pe grupe ecolo-
gice şi trofi ce a entomofaunei speciilor lemnoase);

•  Elaborarea unui sistem fundamentat ştiinţi-

fi c de depistare şi pronosticare a speciilor de insecte 
defoliatoare cu utilizarea metodelor de prognoză,  
monitorizare cu ajutorul capcanelor feromonale, 
producere şi aplicare a mijloacelor alternative de 
combatere;

• Combaterea biologică şi integrată a dăună-
torilor forestieri cu utilizarea preponderentă a pre-
paratelor biologice, stabilirea dozelor, normelor de 
consum şi a momentului optim de tratare împotriva 
insectelor defoliatoare [8, 13];

• Cercetări epizootice privind acţiunea pe par-
cursul mai multor generaţii, determinarea remanen-
ţelor şi infl uenţei tratamentelor cu mijloace biologi-
ce asupra entomofaunei utile, elaborarea metodelor 
de evaluare a efi cacităţii aplicării mijloacelor alter-
native.

4. A recunoaşte următoarele priorităţi ştiinţifi ce 
şi opţiuni pentru ameliorarea politicilor şi strategii-
lor naţionale care au referinţă la sectorul forestier:

• Actualizarea politicilor şi strategiilor naţio-
nale orientate la perfecţionarea cadrului legislativ şi 
normativ;

• Armonizarea şi ajustarea cadrului instituţio-
nal la modelele avansate din lume îndreptate la con-
servarea şi dezvoltarea durabilă a pădurilor şi altor 
tipuri de vegetaţie;

• Extinderea metodologiilor de monitorizare a 
stării fondului forestier şi asigurare a accesului la 
informaţie;

• Integrarea cercetărilor în domeniul silvicul-
turii prin extinderea cercetărilor din cadrul AŞM, 
rezervaţiilor ştiinţifi ce şi ONG-urilor de mediu, 
precum şi activizarea colaborării dintre instituţiile 
naţionale şi centrele ştiinţifi ce internaţionale;

• Instituirea unui consiliu metodologic interde-
partamental constituit din instituţiile AŞM şi a celor 
subordonate Agenţiei „Moldsilva” orientat la coor-
donarea activităţilor de cercetare-inovare în dome-
niul forestier;

• Elaborarea proiectului unui program tehni-
co-ştiinţifi c comun dintre instituţiile academice, 
centrele universitare şi întreprinderile subordonate 
Agenţiei „Moldsilva”  în vederea fortifi cării secto-
rului forestier.

5. Înaintarea şi susţinerea următoarelor iniţiative 
privind asigurarea funcţionalităţii structurilor orien-
tate la ameliorarea stării mediului înconjurător:  

• Adresarea către Parlamentul Republicii Mol-
dova, privind urgentarea aprobării actelor normative 
ce ţin de fondarea  Parcului Naţional „Orhei”, care 
va consolida eforturile depuse pentru conservarea 
diversităţii biologice şi gestionării durabile a ariilor 
protejate şi  ecosistemelor forestiere.
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Crearea unor laboratoare specializate în • 
cadrul institutelor AŞM şi Agenţiei „Moldsilva” 
(ICAS şi rezervaţiile ştiinţifi ce) orientate la conser-
varea biodiversităţii, silvicultură, cinegetică şi agri-
cultură.

Efi cientizarea cercetărilor la nivel de specii • 
şi ecosisteme naturale în scopul monitoringului şi 
elaborării cadastrelor: lumii animale, lumii vegetale 
şi ariilor naturale protejate de stat, precum şi ajus-
tarea problemelor de cercetare ştiinţifi că în docu-
mentele strategice şi politice din domeniul mediului 
(conservarea biodiversităţii şi gestionarea resurselor 
naturale) şi silvicultură.
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